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IN ZIARUL DE AZI:

• O vie activitate internaționalistă a 
P.C.R. în slujba unității mișcării comu
niste, a cauzei socialismului și păcii
• A 49-a aniversare a victoriei revo

luției populare mongole

HOTARIRE 
cu privire la aniversarea 

semicentenarului 
Partidului Comunist Român

Lucrările sesiunii
Marii Adunări

Naționale

Bun venit

președintelui Republicii 

Africa Centrală, general 

Jean Bedel Bokassa

în mai 1971 se vor împlini 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, conducătorul încercat al poporului român în lupta pentru lichidarea exploatării și asupririi, pentru transformarea revoluționară a societății, pentru bunăstare și fericire, pentru triumful Moralismului în România.Constituirea partidului comunist cu o jumătate de secol în urmă a marcat o cotitură istorică în dezvoltarea mișcării muncitorești din țara noastră pe baza ideologiei marxist-leniniste, a ridicat pe o treaptă superioară lupta revoluționară a proletariatului, a forțelor democratice, progresiste, continuînd și ducînd mai departe glorioasele tradiții ale luptei poporului pentru eliberare socială și națională, pentru făurirea unei Românii prospere, libere și independente. Sub conducerea P.C.R., oamenii muncii din România au străbătut un drum lung de lupte și victorii, au înlăturat dominația claselor stăpînitoare și a imperialismului străin, au înfăptuit revoluția populară, au trecut la edificarea socialismului, au deschis larg căile progresului social In patria noastră.Comitetul Central hotărăște ca aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român să se desfășoare •ub semnul activității creatoare pentru înfăptuirea mărețului program de înflorire a patriei elaborat de Congresul al X-lea, pentru realizarea de noi succese în construcția socialismului, în dezvoltarea economică și culturală, în ridicarea nivelului de trai, pentru întărirea continuă a partidului, a rolului său conducător în societate, pentru intensificarea activității sale politice, organizatorice și ideologice în rîndul maselor largi de oameni ai muncii.Mișcarea muncitorească din România are bogate tradiții revoluționare ; ea s-a afirmat în viața politică a tării în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ve- n id neîntîrziat în contact cu ideile socialismului, cu concepția marxistă despre lume și societate, acționînd ca o puternică forță motrice a progresului social. Detașament activ al proletariatului mondial, mișcarea muncitorească din România a dezvoltat largi legături de solidaritate cu clasa muncitoare din alte țări, a avut . contact, prin reprezentanții săi, cu prima Internațională comunistă făurită de Marx și Engels, a fost apreciată de înșiși fondatorii comunismului științific. Un moment de seamă în evoluția mișcării noastre muncitorești l-a constituit înființarea, în 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, care a stimulat răspîndirea ideilor socialismului științific, desfășurarea în forme tot mai largi a activității social- politice a proletariatului, a luptei maselor muncitoare de la orașe și sate pentru drepturi economice, pentru libertăți democratice, pentru dezvoltarea pe o linie progresistă a țării.Primul război mondial a ascuțit într-o măsură fără precedent contradicțiile sociale, economice și de clasă, a dat un nou impuls mișcărilor sociale, a intensificat lupta întregului nostru popor pentru realizarea statului național unitar. în aceste condiții s-a afirmat cu o forță impresionantă voința proletariatului, a oamenilor muncii de a impune, pe cale revoluționară, satisfacerea năzuințelor lor vitale, de a imprima o orientare nouă dezvoltării social-economice a României.Un exemplu însuflețitor și o profundă influență a exercitat asupra mișcării muncitorești, revoluționare din țara noastră victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în Rusia, care a deschis epoca trecerii omenirii de la capitalism la socialism. Militanții revoluționari români, masele populare din țara noastră

au văzut în triumful Revoluției din Octombrie un imbold și o înflăcărată chemare la lupta pentru realizarea năzuințelor de libertate și progres, pentru eliberarea socială și națională. Sînt cunoscute amploarea și combativitatea deosebite pe care le-a avuit greva generală din octombrie 1920, grevă care a zguduit puternic înseși temeliile orînduirii burghezo-moșierești, demonstrînd forța și vigoarea revoluționară a proletariatului român, capacitatea sa — pe care istoria a verificat-o apoi pe deplin — de a conduce destinele întregului popor.în condițiile creșterii furtunoase a mișcării muncitorești, ale unui profund proces de clarificare politică și ideologică marxist-leninistă, în lupta pentru adoptarea unei linii consecvent revoluționare, Congresul din 8 mai 1921 al Partidului Socialist a hotărît transformarea acestui partid în Partidul Comunist din România și afilierea lui la Internaționala a IlI-a comunistă, făurită de V. I. Lenin.Afirmîndu-se pe arena vieții politice, organizînd luptele sociale contra claselor exploatatoare, partidul comunist a înscris în istoria patriei nenumărate pagini de eroism și abnegație revoluționară. Cu deosebită forță s-a manifestat capacitatea politică și organizatorică a partidului comunist în timpul marilor bătălii revoluționare din ianuarie-februarie 1933 împotriva măsurilor luate de capitaliști de a ieși din criză pe spinarea celor ce muncesc, bătălii care, totodată, au reprezentat prima mare mișcare muncitorească din Europa împotriva pericolului pe care-1 reprezenta fascismul. Partidul comunist s-a dovedit neînfricatul detașament revoluționar de avangardă al proletariatului și, totodată, exponentul intereselor vitale ale maselor largi de oameni ai muncii, ale țărănimii și intelectualității, ale unor largi categorii sociale progresiste. Partidul nostru a luptat cu consecvență și fermitate împotriva asupririi naționale, pentru prietenie și solidaritate frățească între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate ; în rîndurile sale au activat fiii cei mai buni ai poporului român și ai naționalităților conlocuitoare.Stegar al intereselor naționale fundamentale ale poporului român, partidul comunist s-a ridicat în apărarea independenței și suveranității țării, a militat pentru o politică externă de pace și colaborare cu celelalte popoare, împotriva dominației imperialismului străin, pentru prietenie și alianță între România și Uniunea Sovietică.în istoria patriei va rămîne ca un simbol strălucit al spiritului revoluționar al comuniștilor, al dăruiri; lor pină la sacrificiu pentru cauza libertății poporului, lupta împotriva fascismului și a ocupației naziste, pentru eliberarea României și recîștigarea independenței naționale.în anii ilegalității, comuniștii români, devotați ideilor internaționalismului proletar, au manifestat un înalt spirit de solidaritate cu lupta comuniștilor, a clasei muncitoare, a popoarelor din alte țări, împotriva reacțiunii, a fascismului, pentru drepturi democratice și o viață mai bună, pentru libertatea și independența țărilor lor.Numeroși au fost membrii partidului nostru, ai Uniunii Tineretului Comunist, alți militanți revoluționari care, în anii ilegalității, ai dictaturii militaro- fasciste, au înfruntat închisorile și lagărele, au
(Continuare in pag. a II-a)

Marea Adunare Națională a reluat, vineri dimineața, în ședință plenară, lucrările celei de-a patra sesiuni a celei de-a Vl-a legislaturi, începute în luna martie. în perioada de la ultima ședință plenară, comisiile permanente de specialitate au examinat proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni.Deputății iau în discuție documente de o deosebită importanță pentru dezvoltarea mai departe a economiei naționale a țării noastre. Ele se înscriu în ansamblul măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, la creșterea eficienței activității economice, stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului. Unele din aceste documente au fost supuse dezbaterii publice, un mare număr de oameni ai muncii aducîndu-și contribuția la îmbunătățirea și definitivarea lor. Dezbaterea publică a documentelor de bază ale sesiunilor Marii Adunări Naționale este încă o dovadă a caracterului larg democratic al orînduirii noastre, o expresie a spiritului democratismului socialist care caracterizează întreaga viață politică și socială a țării.In sală se aflau deputății Marii Adunări Naționale, precum și numeroși invitați — conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții științifice și culturale, ziariști.Printre invitați se aflau, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, precum și corespondenți ai presei străine.Este ora 10. întîmpinați cu puternice aplauze sosesc în sală conducătorii partidului și statului. în loja din dreapta a marii incinte rotunde iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Glieorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Ilrăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupn, Manea Mă«jescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răntu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu.în loja din stînga iau loc membrii Consiliului de Stat.Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, deschide ședința și propune, în numele biroului M.A.N., următoarea ordine de zi :

1. — Proiectul legii organizării 
producției și a muncii în agricul
tură.

2. — Proiectul de lege privind 
gospodărirea mijloacelor materiale 
șl bănești, organizarea și funcțio
narea controlului financiar.

3. — Raportul Consiliului de Mi
niștri cu privire la măsurile pen
tru înlăturarea efectelor calamită
ților naturale din primăvara anu
lui 1970.

4. — Proiectul de lege cu privire 
la organizarea și funcționarea coo
perației de consum.

5. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat de 
la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale.

6. — Raportul despre activitatea 
desfășurată de organele Procura
turii în anul 1969.

7. — Darea de seamă asupra ac
tivității Tribunalului Suprem in 
anul 1969.Marea Adunare Națională a a- doptat în unanimitate ordinea de zi propusă.La primul punct al ordinii de zi, deputatul Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, a prezentat expunerea la proiectul legii organizării producției și a muncii în agricultură. Raportul comisiei de specialitate și al Comisiei juridice la acest proiect de lege a fost prezentat de deputatul 
Dumitru Coliu, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură.A început apoi discuția generală la acest proiect de lege.Au luat cuvîntul deputății Ma
rin Vasile, prim-secretar al Comitetului județean-Ialomița al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Mihai Kovacs, președintele Cooperativei agricole de producție din comuna Cătălina, județul Covasna, Eugenia Boro, inginer șef de fermă la Cooperativa agricolă de producție din comuna Săveni, județul Botoșani, Gheorghe 
Petrescu, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a. Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae 
Doggendorf, directorul întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii din comuna Orțișoara, județul Timiș, și Gheorghe Maftei, președintele Cooperativei agricole de producție din comuna Țibucani, județul Neamț.Proiectul legii a fost discutat apoi pe articole și supus în întregime votului secret cu bile.Marea Adunare Națională a a- doptat Legea organizării producției și a muncii în agricultură.în continuarea ordinii de zi, deputatul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, a prezentat expunerea la proiectul de lege privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar. Deputatul Aurel Vijoli, președinte-
(Continuare în pag. a IV-a)

După recoltarea grabnică a păioaselor

Pe suprafețe cît mai mari
CULTURI DUBLE
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LEGE CU PRIVIRE

LA ORGANIZAREA

Șl FUNCȚIONAREA

COOPERAȚIEI

DE CONSUM

Astăzi sosește 
la București pre
ședintele Republi
cii ’ Africa Cen
trală, Jean Bedel 
Bokassa, care, la 
invitația președin
telui Consiliului 
de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, efec
tuează o vizită 
oficială în țara 
noastră. înscriin- 
du-se în cursul 
ascendent al re
lațiilor bilaterale 
dintre cele două 
țări ale noastre, 
vizita președin
telui Bokassa 
marchează un mo
ment important 
în dezvoltarea 
colaborării prie
tenești, reciproc 
avantajoase, con
tribuind la a- 
firmarea năzuin
țelor de pace și 
înțelegere care 
animă cele două 
popoare.

Jean Bedel Bo
kassa s-a născut 
la 22 februarie 1921 
la Bobangui ; își 
face studiile la 
șoolile da misio
nari din Bangui 
și Brazzaville. în 
1939 se angajează 
ca voluntar în armata franceză.

Ajuns la gradul de căpitan, est a 
transferat în forțele armate ale Africii 
Centrale, unde creeaxă Cabinetul Mi
litar al Președinției Republicii Africa 
Centrală, fiind unul dintre întemeie
torii Armatei Naționale. în 1964 este 
avansat la gradul de colonel, iar la 1 
decembrie 1967 devine general de bri
gadă. între timp este numit șeful 
Statului Major al Apărării ’Naționale.

La 31 decembrie 1965, generalul 
Jean Bedel Bokassa devine președin
tele Republicii Africa Centrală.

După remanierea guvernamentală 
din 4 februarie 1970, președintele de
ține și funcțiile de șef al guvernului, 
ministru al apărării naționale și mi
nistru al informațiilor. Totodată, 
Jean Bedel Bokassa este președintele 
Partidului Mișcarea Evoluției Sociale 
a Africii Negre (M.E.S.A.N.), partid 
unic de guvernământ din Rspu,- 
blica Africa Centrală.

Ca șef al statului, președintele Bo
kassa și guvernul pe care îl conduce 
promovează o politică de consolidare 
a independenței naționale a Republi
cii Africa Centrală, de dezvoltare 
economică și socială, bazată, în pri
mul rînd, pe valorificarea potenția
lului de resurse materiale și umane 
ale țării.

Pentru consolidarea independenței 
economice, președintele Republicii 
Africa Centrală a inițiat o serie de 
măsuri, printre care limitarea, acti
vității companiilor străine în indus
tria diamantiferă, naționalizarea por
tului fluvial al capitalei și a trans
portului pe fluviul Oubangui. De a- 
semenea. au fost luate măsuri pen
tru formarea de cadre necesare dez
voltării țării.

Politica externă a Republicii Afri
ca Centrală se pronunță pentru men
ținerea păcii, apărarea drepturilor 
popoarelor la autodeterminare, îm
potriva tuturor formelor de segregație 
rasială, pentru dezvoltarea cooperă
rii cu toate popoarele, cu toate sta
tele, indiferent de orânduirea lor 
socială.

Deși Republica Socialistă România 
și Republica Africa Centrală sânt si

tuate pe continente diferite, preocu
pările lor se întîlnesc pe terenul. fer
til al colaborării, al eforturilor pentru 
întărirea păcii și prieteniei între po
poare. Poporul român, care își consa
cră întreaga sa putere de muncă și 
creație operei de edificare a socie
tății socialiste, pune, după cum s« 
știe, in centrul activității sale ex
terne prietenia frățească cu toate ță
rile” socialiste, militînd în același 
timp pentru relații de colaborare cu 
toate celelalte țări ale lumii, indife
rent de orânduirea socială, pe baza 
principiilor independenței, suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. în acest spirit sa 
dezvoltă relațiile de prietenie și coo
perare dintre România și Republica 
Africa Centrală, consfințite printr-o 
serie de acorduri și concretizate prin 
realizări pozitive în dezvoltarea 
schimburilor economice, culturale și 
științifice. De la stabilirea relațiilor 
diplomatice, in urmă cu peste doi 
ani, țara noastră a fost vizitată de o 
delegație guvernamentală din Repu
blica Africa Centrală, iar o delega
ție guvernamentală română a vizitat 
această țară.

Vizita președintelui Bokassa în 
România va oferi inalților oaspeți 
posibilitatea unei mai bune cunoaș
teri a eforturilor și rezultatelor po
porului român în dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, va deschide 
noi perspective colaborării reciproce, 
în interesul ambelor țări și al cauzei 
cooperării internaționale.

Poporul român, care și-a manifes
tat și își manifestă deplina solidari
tate cu lupta popoarelor împotriva 
asupririi străine, a imperialismului, 
a tuturor formelor colonialismului șl 
neocolonialismului, pentru libertate 
și independență națională, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, se 
bucură de succesele pe care le obține 
Republica Africa Centrală pe calea 
progresului și înfloririi naționale. 
întîmpinîndu-1 cu bucurie și cordiali
tate pe înaltul oaspete, opinia pu
blică din țara noastră îi adresează 
tradiționala urare : „Bun venit pe 
pămîntul Republicii Socialiste Româ
nia !"

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar 

al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongol»

Recoltarea cerealelor pă
ioase avansează rapid. Da
că la sfîrșitul săptămînii 
trecute datele centralizate 
la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii arătau că re
colta de cereale păioase a 
fost strînsă de pe 110 000 
hectare, cu numai cîteva 
zile mai tîrziu, la 8 iulie, a- 
ceastă suprafață crescuse la 
143 000 hectare. ‘ înt.rucît 
ploile au încetat, ritmul se
cerișului s-a intensificat și 
mai mult, incit, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, se va pu
tea consemna recoltarea u- 
nor suprafețe și mai mari. 
Desigur, ritmul de lucru 
este mai intens în sud, unde 
strânsul orzului se apropie 
de Sfîrșit, iar acum s-a tre
cut cu toate forțele la sece
rișul griului. Terminînd re
coltatul orzului și al mază- 
rii de pe întreaga suprafață 
de 6 900 hectare. 46 coope
rative agricole de producție 
din județul Brăila au înce
put recoltatul griului. De a- 
semenea, in județul Buzău, 
un număr de 35 de coopera

tive agricole de producție 
au încheiat recoltarea orzu
lui. Pină in prezent, pe în
tregul județ, recolta de orz 
a fost adunată de pe 75 la 
sută din suprafața însămîn- 
țată. în același timp a fost 
strînsă recolta de grîu de pe 
1 850 hectare. A început re
coltatul și în zonele nordi
ce ale țării. în județul Bo
toșani, de exemplu, timpul 
frumos și călduros din ulti
mele zile a grăbit coacerea 
orzului, ceea ce a 
mașinile să intre 
Esențial este ca, 
sură ce se stringe 
cereale, imediat să se eli
bereze terenul de paie, să 
se insămînțeze culturi du
ble pe suprafețe cit mai 
mari : porumb pentru boa
be, plante furajere și dife
rite legume.

La recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., în cadrul dezba
terilor pe marginea in
formării cu privire la 
inundațiile din primă
vara acestui an și mă-

permis ca 
în lanuri, 
pe mă- 
recolta de

șurile pentru înlăturarea e- 
fectelor acestor calamități, 
s-a subliniat necesitatea ca 
organele agricole, unitățile 
agricole socialiste, țărăni
mea muncitoare, toți lucră
torii de pe ogoare să asi
gure recoltarea în condiții 
optime a păioaselor, insă- 
mințarea cu culturi duble a 
unor suprafețe cit mai în
tinse — îndeosebi cu po
rumb, legume și furaje.

în urma unei analize, Mi
nisterul Agriculturii și Sil
viculturii, împreună cu or
ganele sale județene, a sta
bilit că în această vară pot 
fi însămînțate 1 200 000 hec
tare culturi duble. Există 
condiții optime ca de la a- 
ceste plante să se obțină o 
producție bună. Pămîntul 
bogat în umiditate permite 
ca plantele să răsară ime
diat după semănat. Aceste 
condiții deosebit de favora
bile trebuie folosite din plin 
pentru ca, pînă la toamnă, 
de pe terenurile care se eli
berează acum să se obțină 
încă o recoltă. Este în inte-

resul fiecărei unități agri
cole să-și asigure pe aceas
tă cale cantități suplimen
tare de furaje, să producă 
mai multe legume necesare 
bunei aprovizionări a popu
lației.

încă de la începutul cam
paniei de recoltare, în cele 
mai multe unități agricole 
lucrările au fost organizate 
în flux continuu : recoltat, 
eliberarea terenului, pre
gătirea patului germinativ 
și semănatul culturilor du
ble. Așa se face că pînă la 
8 iulie în întreprinderile a- 
gricole de stat au fost în- 
sămînțate 14 350 hectare cu 
culturi duble — porumb 
pentru boabe și masă verde 
și 2 160 hectare legume, iar în 
cooperativele agricole 48 320 
hectare și respectiv 19 354 
hectare. în cooperativele a- 
gricole din județul Olt au 
fost însămînțate aproape 
8 000 hectare cu culturi du
ble, iar în județele Ilfov și 
Tulcea — cîte 7 000 hectare. 
De asemenea, în județul

Brăila au fost însămînțate 
și plantate cu legume in 
culturi succesive suprafețe 
care reprezintă 41 la sută 
din prevederi, iar în jude
țul Ilfov, cu cele 3 900 hec
tare însămînțate planul a 
fost realizat în proporție de 
33 la sută. Deși cerealele 
păioase au fost recoltate de 
pe suprafețe mari, în jude
țele Dolj și Teleorman nu au 
fost însămînțate culturi du
ble decît pe 3 la sută din 
suprafețele stabilite.

Ce factori determină suc
cesul în această acțiune, ce 
trebuie întreprins in vede
rea grăbirii lucrărilor de 
semănat ? Am căutat răs
puns la aceste întrebări în 
două județe : Brăila și Dolj-.

în județul Brăila, ținîn- 
du-se seama că din supra-

lon HERȚEG 
Nistor ȚUICU 
N. Gr. MARAȘANU

(Continuare in pag. a II-a)

Astăzi, 11 iulie, în ju
rul orei 12,30, posturile 
noastre de radio și tele
viziune vor transmite 
de la aeroportul inter
național București-Oto- 
peni sosirea președin
telui Republicii Africa 
Centrală și președintele 
guvernului, general 
Jean Bedel Bokassa, 
care, la invitația preșe
dintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, va face o 
vizită oficială în țara 
noastră.

Tovarășului JAMSARANGHIIN SAMBU
Președintele

Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole ULAN BATOR în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Mongole și poporului frate mongol felicitări cordiale și cele mai bune urări cu prilejul celei de-a 49-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.Poporul rcmân se bucură din toată inima de realizările importante obținute de oamenii muncii mongoli, în făurirea vieții noi, socialiste, și le urează noi succese pe drumul înfloririi Republicii Populare Mongole.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă vor continua să se dezvolte pe baza principiilor marxism-leninism ului și ale internaționalismului socialist, în interesul celor două popoare, al unității țărilor socialiste șl coeziunii întregului front antiimperialist, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER

Secretar general Președintele
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Români» 
al Republicii Socialiste România
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HOTĂRÎRE
cu privire la aniversarea semicentenarului 

Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I) plătit cu prețul vieții devotamentul față de cauza socialismului și a libertății patriei. Partidul nostru, întregul popor român dau o înaltă prețuire activității comuniștilor, a tuturor militanților re. voluționari care — călăuziți de idealul făuririi unei societăți mai drepte pe pă- mîntul României — au înfruntat cu abnegație greutățile luptei împotriva regimului burghezo-moșieresc, și-au consacrat întreaga viață eliberării oamenilor muncii, progresului României.Unul din momentele cele mai glorioase ale istoriei partidului comunist este organizarea și conducerea insurecției armate din August 1944. Dînd glas fră- mîntărilor poporului, aspirațiilor uriașei majorități a națiunii, partidul comunist a reușit să coalizeze cele mai largi forțe sociale patriotice, democratice, progresiste, cadrele militare și armata și să a- sigure răsturnarea dictaturii militaro- fasciste, întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și alăturarea țării coaliției antihitleriste. O importanță deosebită pentru victoria luptei de eliberare duse de poporul român au avut strălucitele izbînzi obținute de glorioasa Armată Roșie, de eroicele popoare ale Uniunii Sovietice, care au dus greul războiului antihitlerist, dînd contribuția hotărîtoare la eliberarea popoarelor de sub jugul fascist. Partidul nostru a fost forța hotărîtoare care a asigurat participarea poporului român, cu toate resursele sale economice, militare și umane, în războiul dus alături de armata sovietică, pentru eliberarea deplină a teritoriului patriei, pentru zdrobirea fascismului, pînă la victoria finală asupra Germaniei naziste.Partidul comunist a condus cu succes revoluția populară, lupta pentru democratizarea țării și cucerirea puterii politice ; sub conducerea sa, în furtunoase bătălii de clasă, de o amploare necunoscută în istoria României, clasa muncitoare — care și-a afirmat cu vigoare spiritul său consecvent revoluționar — în alianță cu țărănimea muncitoare, cu masele largi de oameni ai muncii, a în- frînt forțele reacțiunii, a instaurat guvernul revoluționar democrat de la 6 Martie 1945, a înlăturat monarhia și a proclamat Republica, făurind apoi statul socialist.Un rol de cea mai mare importanță 

l-a avut realizarea, încă în condițiile ilegalității, a colaborării dintre Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat ; prin unirea lor în 1948 — pe baza ideologiei marxist-leniniste — s-a constituit partidul unic al clasei muncitoare, Partidul Muncitoresc Român, țara noastră fiind printre primele în care s-a realizat unitatea politico-organizatorică 
a clasei muncitoare. Această însemnată victorie politică a împlinit o imperioasă necesitate istorică, experiența României demonstrînd că unitatea clasei muncitoare constituie una din premisele fundamentale pentru cucerirea puterii și făurirea noii orînduiri sociale.îndeplinindu-și măreața misiune încredințată de popor, Partidul Comunist Român a deschis cea mai luminoasă epocă din îndelungata istorie a patriei noastre — epoca revoluției și construcției socialiste ; sub conducerea sa, România a cunoscut în ultimul pătrar de veac transformări radicale în întreaga structură economică și de clasă, în organizarea socială și de stat, în modul de viață al oamenilor muncii; exploatarea bur- ghezo-moșierească a fost lichidată pentru totdeauna, socialismul a triumfat definitiv la orașe și sate.La semicentenarul partidului comunist, România prezintă imaginea' unui stat socialist în plin avînt, care ocupă un loc demn în rîndul popoarelor lumii; pe baza făuririi unei industrii socialiste moderne au crescut puternic •wțele de producție; cooperativizarea agriculturii a schimbat profund viața satelor și a situat agricultura pe linia dezvoltării intensive și multilaterale ; s-a îmbogățit 

tezaurul spiritual al țării — învățămîn- tul, știința, arta și literatura cunoscînd o puternică înflorire, afirmîndu-se ca factori de seamă în edificarea societății socialiste. In condițiile progresului dinamic al economiei, a crescut an de an venitul național și, pe această bază, nivelul de trai al poporului — obiectivul suprem ah politicii partidului, al orînduirii noastre socialiste.Una din marile victorii ale politicii Partidului Comunist Român este lichidarea inegalității, discriminării șl asupririi oamenilor muncii de alte naționalități, rezolvarea în spiritul marxism-le- ninismului a problemei naționale. Societatea noastră socialistă a creat condițiile afirmării libere, nestingherite, în viața socială a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, a întărit prietenia și unitatea frățească dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Politica partidului comunist, făurirea orînduirii socialiste au dat o nouă strălucire națiunii române, asigurînd fructificarea tuturor energiilor sale creatoare, întărind coeziunea societății pe baza comunității țelurilor și intereselor majore ale tuturor celor ce muncesc. Alianța și prietenia dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea social-politică a tuturor oamenilor muncii s-au consolidat trainic în jurul Partidului Comunist Român, al conducerii sale. Nu există astăzi forță care să poată răpi poporului român cuceririle sale revoluționare, să-1 abată de pe calea pe care pășește ferm și sigur, sub flamura partidului —calea socialismului și comunismului.Desigur, istoria de cinci decenii a Partidului Comunist Român nu reflectă o evoluție rectilinie, partidul nu a fost ferit de greutăți, greșeli și neajunsuri în elaborarea liniei politice, a tacticii, în stabilirea formelor de activitate. Caracteristic este însă faptul că partidul a găsit în rîndurile sale, ale clasei muncitoare, suficiente forțe pentru a corecta greșelile comise, a depăși greutățile, a asigura victoria socialismului. în lupta pentru învingerea greutăților și lipsurilor, Partidul Comunist Român s-a întărit și maturizat, a dobîndit o bogată experiență, și-a sporit capacitatea de a rezolva problemele complexe ale luptei revoluționare și construcției socialiste intr-un mod creator, original, corespunzător cerințelor obiective și condițiilor concrete ale țării noastre.Mărețele realizări obținute de-a lungul acestui drum istoric de o jumătate de secol reprezintă cea mai concludentă dovadă â justeței politicii Partidului Comunist Român, care s-a călăuzit întotdeauna și se călăuzește neabătut după concepția revoluționară a proletariatului despre lume și viață, după ideile mar- xism-leninismului, aplicîndu-le creator la condițiile României, la particularitățile fiecărei etape a dezvoltării societății. Ele constituie, totodată, o mărturie grăitoare a faptului că partidul comunist, trup din trupul poporului român, al clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, nu are țeluri mai înalte, scopuri mai nobile de- cît servirea intereselor fundamentale ale poporului, a cauzei socialismului și comunismului, că întreaga sa politică internă și externă este expresia fidelă a cerințelor dezvoltării ascendente a societății românești, a ridicării României pe culmi tot mai înalte de civilizație, a sporirii contribuției sale la întărirea forțelor socialismului și păcii în lume. Tocmai de aceea politica partidului este însușită și înfăptuită cu elan de toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, tocmai de aceea partidul comunist este urmat cu deplină încredere și devotament nețărmurit de întregul nostru popor.Aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român constituie un prilej de .evocare a glorioaselor tradiții revoluționare ale mișcării noastre muncitorești, a clocotitoarei istorii de lupte și victorii a partidului, de trecere în revistă a mărețelor realizări dobîndite de 

poporul nostru sub conducerea sa încercată. în această perioadă vor fi sărbătorite o serie de evenimente importante din istoria luptei clasei muncitoare care au precedat crearea Partidului Comunist Român, între care un loc de seamă ocupă aniversarea semicentenarului grevei generale din octombrie 1920. Vor fi marcate, de asemenea, prin manifestări sărbătorești, împlinirea unui sfert de secol de la Conferința Națională a partidului din 1945, precum și aniversarea unor figuri de seamă ale mișcării noastre muncitorești din trecut. împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels va prilejui, de asemenea, manifestări menite să releve caracterul marxist-leninist creator al politicii aplicate cu consecvență de Partidul Comunist Român.în întîmpinarea marii sărbători va fi editată Istoria Partidului Comunist Român ; de asemenea, editurile vor tipări lucrări consacrate trecutului istoric al partidului, mișcării comuniste și muncitorești din România. în preajma aniversării semicentenarului partidului va fi inaugurat Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România, iar muzeele județene vor organiza expoziții documentare consacrate tradițiilor mișcării noastre muncitorești, istoriei partidului comunist, realizărilor dobîndite în epoca construcției socialiste în țara noastră.Prilejuind un bogat bilanț al activității de cinci decenii a partidului nostru, jubileul va reprezenta, totodată, un eveniment politic deosebit de important pentru munca de viitor a partidului; el va marca intensificarea activității partidului și statului, a întregului nostru popor, pentru obținerea de noi succese în construcția socialistă. Comitetul Central al partidului cheamă muncitorii, țăranii, intelectualii, pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să întîmpine gloriosul semicentenar sporindu-și eforturile pentru înfăptuirea grandiosului program a- doptat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea economică, socială și culturală a patriei, pentru ridicarea României pe noi trepte ale civilizației.Obiectivul fundamental ce stă în fața partidului și a întregului popor este dezvoltarea tot mai puternică a bazei teh- nico-materiale a societății, creșterea forțelor de producție, realizarea unei viguroase industrii moderne și a unei agriculturi intensive, bazate pe introducerea largă în producție a cuceririlor științei, toate acestea trebuind să ducă la lichidarea decalajului care ne desparte de țările cu economie avansată. Partidul a- dresează tuturor oamenilor muncii chemarea de a-și concentra forțele spre sporirea și perfecționarea continuă a producției de bunuri materiale, spre creșterea avuției noastre naționale, spre ridicarea eficienței și a nivelului calitativ al întregii activități economice. Pe această bază se vor asigura creșterea continuă a venitului național, sporirea veniturilor cetățenilor, îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, satisfacerea în tot mai largă măsură a cerințelor oamenilor muncii.Punerea deplină în valoare a superiorității noii orînduiri sociale, accelerarea procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate impun să se acționeze cu perseverență pentru perfecționarea relațiilor de producție, a tuturor raporturilor sociale, a activității statului nostru socialist, a formelor de conducere și organizare a societății socialiste. Este necesară continuarea acțiunilor inițiate de partid pentru îmbunătățirea conducerii, planificării și organizării economiei naționale, întărirea rolului planului unic, precum și a răspunderii și inițiativei tuturor organismelor economice. Pentru continuarea procesului de adîncire a democrației socialiste — necesitate obiectivă a progresului continuu pe calea socialismului și comunismului — este necesar să se 

creeze cadrul corespunzător în vederea participării tot mai active a maselor la conducerea statului, la dezbaterea și elaborarea politicii interne și externe, la adoptarea celor mai importante decizii și măsuri privind evoluția societății. în cadrul vastei activități consacrate perfecționării și întăririi noii orînduiri sociale, vor trebui promovate în continuare cu fermitate principiile echității și dreptății sociale, ale umanismului socialist, creindu-se cele mal favorabile condiții pentru manifestarea plenară a personalității umane.Afirmarea deplină a forței societății noastre impune să acordăm o neslăbită atenție întăririi alianței muncitorești-ță- răneștț — temelia trainică a orînduirii noastre — unității socialnpolitice și coeziunii națiunii noastre socialiste, dezvoltării prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Unitatea întregului popor în jurul partidului constituie principalul izvor al forței și trăiniciei de nezdruncinat a orînduirii noastre sociale și de stat.Orientarea justă a procesului complex de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pune în fața partidului*  cerința imperioasă de a-și perfecționa neîncetat activitatea politică și organizatorică, formele prin care își exercită rolul conducător în societate, de a da un caracter științific întregii munci de conducere a vieții sociale. Exprimînd voința, gîndurile și aspirațiile întregului popor, afirmîndu-se ca forță motrice a societății, participînd direct, nemijlocit la întreaga viață socială, organizînd, prin membrii săi, prin organele și organizațiile de partid, activitatea creatoare a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, partidul comunist va reprezenta și în viitor izvorul care vitalizează energia creatoare a poporului în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, forța care dinamizează societatea noastră și-i asigură mersul ascendent spre comunism.Unul din factorii esențiali ai victoriilor de ieri, de azi și de mîine ale Partidului Comunist Român, ai capacității sale de a-și înfăptui în continuare misiunea de forță politică conducătoare a societății îl constituie unitatea politico-organizatorică, coeziunea de granit a rîndurilor sale. Mai puternic și unit ca oricînd, reprezentînd o uriașă forță politică, organizatorică și ideologică, Partidul Comunist Român va acționa și în viitor cu toată hotărîrea pentru păstrarea și întărirea unității sale de nezdruncinat — bunul său cel mai de preț, prima condiție a forței sale de luptă, a potențialului său de mobilizator și organizator al. poporului în opera de construcție socia. listă.îndeplinirea rolului ce-i revine în societate impune, de asemenea, înfăptuirea neabătută a principiilor democrației interne și a centralismului democratic, respectarea strictă a normelor disciplinei de partid, precum și statornicirea muncii colective în activitatea tuturor organelor centrale și locale, valorificarea înțelepciunii colective a cadrelor, a întregului efectiv al partidului, afirmarea tot mai largă a inițiativei comuniștilor, participarea lor la găsirea soluțiilor celor mai juste, a hotărîrilor celor mai corespunzătoare cerințelor dezvoltării patriei.Aniversarea semicentenaru’”! Partidului Comunist Român constituie un prilej deosebit pentru intensificarea activității noastre ideologice. Prin stimularea gîn- dirii creatoare, a spiritului novator, prin aplicarea originală a legilor generale ale construcției socialiste în funcție de cerințele obiective și particularitățile societății noastre — evitînd transpunerea mecanică a unor forme și metode proprii altor condiții social-economice — Partidul Comunist Român își va aduce și în viitor contribuția la dezvoltarea 

experienței mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la tezaurul teoretic și practic al marxism-leninismului. Este datoria oamenilor de știință, a cercetătorilor din domeniul științelor sociale de a elabora lucrări care să oglindească fenomenele noi ale evoluției societății noastre, să contribuie la elucidarea teoretică a problemelor privind perfecționarea organizării societății, a relațiilor de producție, a vieții social-politice, evoluția în perspectivă a societății noastre, a proceselor care au loc în lume, în condițiile epocii contemporane. în întîmpinarea jubileului partidului, A- cademia de științe sociale și politice. Institutul de studii istorice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Academia de învățămînt social-politic „Ștefan Gheorghiu" și Academia Republicii Socialiste România vor organiza o sesiune științifică comună cu participare internațională. Institutele de cercetări științifice, institutele de învăță- mînt superior, societățile științifice ale cadrelor didactice vor organiza sesiuni de comunicări și simpozioane cu teme adecvate acestui eveniment. Aceste manifestări, ca și lucrările ce urmează a fi publicate, vor releva bogata activitate teoretică și practică desfășurată de Partidul Comunist Român în conducerea operei de edificare a societății socialiste, problemele actuale privind dezvoltarea economiei, culturii, a vieții sociale, activitatea internațională a partidului și statului.întîmpinarea aniversării partidului trebuie să fie o perioadă de intensificare a muncii politice pentru educarea comunistă a oamenilor muncii, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. în cluburi, case de cultură, cămine culturale, școli, institute de învățămînt superior, unități militare vor fi organizate cu acest prilej conferințe, simpozioane și alte manifestări politico-educative. Presa centrală și locală, revistele teoretice și social-cultu- rale, radioul și televiziunea vor desfășura o amplă și multilaterală activitate politico-educativă consacrată oglindirii eroicelor tradiții de luptă ale partidului, cultivării devotamentului tuturor oamenilor muncii față de politica sa marxist- leninistă, mobilizării întregului popor la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.Dezvoltarea culturii și artei va constitui și în viitor una din preocupările majore ale partidului și statului. Partidul va acționa neobosit pentru îmbogățirea vieții spirituale a poporului, pentru cultivarea înaltelor trăsături ale o- mului nou, făuritor conștient al propriei sale istorii, pentru lărgirea orizontului cultural al maselor populare. în acest sens, scriitorii, compozitorii, pictorii, sculptorii, toți creatorii de artă sînt chemați să-și afirme talentul, forțele creatoare în opere literare, artistice, cinematografice înfățișînd lupta revoluționară a comuniștilor, a forțelor înaintate ale poporului, viața nouă, tumultuoasă a societății noastre socialiste, care să înaripeze poporul în lupta pentru înflorirea patriei.Sărbătorirea a 50 de ani de activitate revoluționară constituie, de asemenea, pentru partidul nostru comunist un prilej de dezvoltare a relațiilor de colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești frățești, cu forțele democratice, antiimperialiste, de intensificare a activității internaționale puse în slujba cauzei nobile a socialismului și comunismului, a progresului social, a luptei pentru destindere, securitate și pace in lume. Concentrîndu-și eforturile asupra dezvoltării construcției socialiste în țara noastră, Partidul Comunist Român își îndeplinește o înaltă îndatorire față de popor și, totodată, se achită de o obligație esențială față de clasa muncitoare din întreaga lume, față de forțele socialismului și păcii. Pornind de la înaltele răspunderi ce îi revin ca detașament 
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activ al mișcării revoluționare contemporane, P.C.R. va acționa și în viitor în spiritul internaționalismului proletar, care a caracterizat viața și lupta partidului nostru de-a lungul întregii sale istorii. în acest spirit, Partidul Comunist Român va situa cu fermitate în centrul politicii sale dezvoltarea prieteniei, alianței și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste, va milita în continuare neabătut pentru depășirea dificultăților existente între țările socialiste, pentru întărirea unității lor, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, ale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, întrajutorării și avantajului reciproc.Partidul Comunist Român va intensifica relațiile de solidaritate, colaborare și prietenie cu toate partidele comuniste și muncitorești, își va aduce contribuția la refacerea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, a respectării independenței fiecărui partid, a dreptului său de a-și elabora de sine stătător politica internă și externă, strategia și tactic*  revoluționară, formele de organizare și conducere.în strînsă legătură cu partidele comuniste și muncitorești vor fi organizate manifestări adecvate In străinătate pentru aniversarea semicentenarului Partidului Comunist Român — expoziții, conferințe publice, tipărirea de lucrări consacrate acestui eveniment.Partidul nostru va dezvolta în continuare legăturile de colaborare cu mișcările de eliberare națională, cu organizațiile democratice și progresiste, cu popoarele care luptă împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru libertate socială și națională, pentru a- părarea independenței și suveranității naționale, va milita cu toată energia pentru întărirea unității și solidarității frontului antiimperialist.Partidul nostru va milita în continuare pentru dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate statele lumii, pentru promovarea în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, egali- țății în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător des- finele. P.C.R. va acționa neobosit pentru însănătoșirea climatului internațional, stingerea focarelor de încordare și război, soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase, pentru întărirea securității internaționale, pentru victoria cauzei generale a păcii și progresului social.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că împlinirea a 50 de ani de la crearea partidului va fi întîmpinată de comuniști, de uteciștl, de toți oamenii muncii printr-o activitate însuflețită, prin mobilizarea energiilor creatoare pentru înfăptuirea politicii partidului, a programului trasat de Congresul al X-lea, asigurînd mersul ascendent al economiei, culturii și științei, înflorirea multilaterală a națiunii noastre socialiste, sporirea contribuției României socialiste la întărirea forțelor păcii și progresului în lume.La aniversarea semicentenarului său, Partidul Comunist Român asigură clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor că își va îndeplini și de acum înainte cu abnegație și devotament misiunea de forță politică conducătoare a societății, cu care a fost învestit, că va călăuzi în mod ferm România pe calea progresului și civilizației, slujind cu nemărginită dăruire interesele patriei noastre socialiste, cauza generală a socialismului și comunismului.

PE SUPRAFEȚE CÎT MAI MARI 
CULTURI DUBLE

(Urmare din pag. I)

fața agricolă au fost inun
date 20 000 hectare s-au luat 
măsuri pentru extinderea 
culturilor duble de porumb 
pentru boabe și masă verde 
și a legumelor în cultură 
succesivă. Aici, într-o sin
gură unitate — întreprinde
rea agricolă de stat Dună
rea — au fost inundate 1 200 
hectare grădină comercială. 
200 hectare cultivate cu se- 
minceri legumicoli, 670 hec
tare cu păioase, livadă și 
alte culturi. Răspunzînd la 
întrebarea : ce măsuri ați 
luat pentru compensarea 
pagubelor ? — tov. ing.
Gheorghe Petrică, directo
rul Inspectoratului județean 
I.A.S. Brăila, ne-a declarat: 
„Am stabilit ca I.A.S. Du
nărea să însămînțeze și să 
planteze cu legume o su
prafață de 450 hectare din 
fondul agriool al I.A.S. Si
liștea. Se vor cultiva 20 
hectare cu varză, 280 hec
tare cu roșii, 100 hectare cu 
castraveți și 50 hectare cu 
fasole. Producția planificată 
a se obține de pe aceste su
prafețe este de 4 000 tone 
legume. în plus, vom ex

tinde cu încă 690 hectare 
culturile duble la alte între
prinderi : Baldovinești, Si
liștea, Tichilești. Pentru 150 
hectare, care vor fi plantate 
cu roșii; răsadurile sint pro
duse de noi în răsadnițe, iar 
pentru celelalte suprafețe 
primim circa 7 300 000 răsa
duri de la I.A.S. Mangalia. 
I.A.S. Medgidia, I.A.S. Tul- 
cea și din județul Brăila. O 
măre parte din aceste ră
saduri sînt pe drum și ur
mează să fie plantate ime
diat". Am fost informați 
că in toate întreprinderile a- 
gricole de stat au fost luate 
măsuri urgente de fertiliza
re suplimentară, de comba
tere a dăunătorilor, de iri
gare și întreținere a cultu
rilor legumicole, cu scopul 
imediat de obținere a unor 
producții suplimentare.

Bune rezultate au și coo
perativele agricole din ju
dețul Brăila în ce privește 
extinderea culturilor duble. 
Aici. în urma combinelor și 
a preselor de balotat paie 
au intrat tractoarele care 
pregătesc terenul. Pînă a- 
cum au și fost însămînțate 
4 160 hectare cu culturi du
ble, din care 3 358 hectare cu

porumb pentru boabe. Cali
tatea lucrărilor executate 
constituie prima garanție 
că, la toamnă, de pe aceste 
terenuri va fi obținută o 
producție bună.

în județul Dolj recolta
rea cerealelor păioase este 
destul de avansată. Pînă a- 
cum în cooperativele agri
cole orzul a fost recoltat de 
pe 5 770 hectare, iar griul 
de pe 3 563 hectare. Cu toa
te acestea, semănatul cultu
rilor duble s-a făcut pe nu
mai 1 734 hectare. Putea fi 
realizată o suprafață mai 
mare 7 Evident că da. O 
dovedește experiența unită
ților fruntașe.

Un raid întreprins in 
cursul zilei de 10 iulie ne-a 
dat prilejul să constatăm 
unele deficiențe care fri- 
nează atit recoltatul cit și 
semănatul culturilor duble. 
La cooperativa agricolă 
Veac Nou din satul Secui, 
la tarlaua denumită „10 
stînjeni", din cele 6 combi
ne lucrau numai 2. Ceea ce 
este mai grav este faptul că 
paiele nu se string imediat 
după combină și nu se poa
te trece deci la semănat. 
Din cele două prese de ba

lotat paie lucra numai una
Cealaltă 6tătea ; mecanicul 
Mitroi Pavel plecase in sat 
cu tractorul. Lucruri asemă
nătoare am întîlnit și la 
cooperativa „Victoria socia
lismului" din Bratovoiești 
Din cele 980 hectare cu grîu 
toate așezate pe nisipuri, 
nu s-au recoltat decît 80 
hectare. In ziua de 10 iulie 
cele 8 combine nu au reușit 
să recolteze pînă la orele 15 
decît 15 hectare. Or, dacă 
lucrează în acest ritm, este 
de la sine înțeles că nu s- 
vor putea încadra In grafi
cul de recoltare stabilit și 
ca atare nu se va putea res
pecta nici planul însămîn- 
țărilor de culturi duble. Pa
iele de pe cele 80 hectare 
nu s-au strîns încă și ca a- 
tare nici nu s-au început a- 
ratul și semănatul culturi
lor duble. Numeroase alte 
asemenea situații arată de 
ce în județul Dolj au fost 
insămînțate suprafețe ații 
de mici cu culturi duble.

în scopul obținerii unei 
producții suplimentare de 
porumb boabe, furaje și le
gume este necesară elibe
rarea terenurilor și insă- 
mînțarea lor neîntirziată.

In iudeful Vrancea a început , ecollatul griului
Foto I N. Moldoveanu

REÎNTREGIREA
POTENȚIALULUI»

PRODUCTIV
■ MIERCUREA CIUC (cores

pondentul „Scînteii") : Fabri
ca de cherestea din străvechiul 

centru forestier Toplița, județul 
Harghita, inundată de două ori în 
acest an de apele Mureșului, iși 
reîntregește, intr-o nouă formă, 
potențialul de producție. Prin 
reparația capitală a halei de 
fabricație, modernizarea secției 
de binale și refacerea într-o va
riantă modernă a liniilor distru
se din depozitul de cherestea, 
se creează condiții pentru îm
bunătățirea calității produselor 
șl sporirea producției pentru 
export. Este demn de remarcat 
că în această unitate, lovită de 
ape, producția nu a stagnat 
decît 3—4 zile, iar In prezent 
colectivul ei este „la zi" cu în
făptuirea planului la toți indi
catorii. In primul semestru s-a 
realizat o producție suplimenta
ră fizică de 211 mc cherestea

rășinoase, 574 mp uși și ferestre, 
258 mc lăzi fag și altele.
fflBALBA IULIA (coresponden- 
“tul „Scinteii") : Zilele trecu
te, la fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana" din Alba Iulia — 
una dintre întreprinderile indus
triale greu lovite de calamități
le din primăvara acestui an — 
a avut Ioc un eveniment așteptat 
de întregul colectiv : pierderile 
de producție, în valoare de peste 
2 milioane lei, au fost recupe
rate în întregime. Succesul re
purtat se datorează hotăririi 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor fabricii de a munci în 
acest scop in schimburi prelun
gite, in zilele de duminică, fo
losind la maximum capacitățile 
de producție existente. Această 
hotărîre s-a materializat în 
recuperarea întregului „deficit", 
de 32 600 perechi încălțăminte.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la Proiectul de lege privind 
organizarea producției și a muncii 

in agricultură 
prezentată de tovarășul Angelo Miculescu, 

ministrul agriculturii și silviculturii
înfăptuirea vastului program de 

construire a societății socialiste, mul
tilateral dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, impune ca o necesitate 
obiectivă punerea în valoare cit mai 
deplină a resurselor materiale din 
toate ramurile economiei, precum și 
continua îmbunătățire a conducerii și 
organizării tuturor sectoarelor, care 
să permită participarea activă și mai 
rodnică a oamenilor muncii din pa
tria noastră la înfăptuirea politicii 
partidului și statului.

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
supun aprobării Marii Adunări Na
ționale proiectul de lege cu privire 
la organizarea producției și a muncii 
în agricultură, elaborat de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și de 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, din inițiativa 
și sub conducerea directă a condu
ci» Ui de partid, a tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, proiect 
dezbătut în recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., ale cărui prevederi asigură 
perfecționarea sistemului de organi
zare a producției și a muncii în agri
cultură, pentru corelarea acestuia cu 
dotarea și condițiile create și cu ce
rințele dezvoltării forțelor de produc
ție în agricultură și în întreaga eco
nomie națională. Acest act de mare 
importanță și actualitate, întocmit pe 
baza unei profunde analize a rezulta
telor obținute și a sarcinilor ce revin 
agriculturii în cadrul planului gene
ral de dezvoltare a țării, răspunde 
cerințelor obiective ale dezvoltării 
multilaterale a României și se înscrie 
ca parte integrantă în complexul de 
măsuri luate de partid și de stat 
pentru perfecționarea metodelor și 
formelor de conducere a economiei.

Potrivit practicii încetățenite de 
conducerea partidului nostru de a 
supune discuției publice cele mai im
portante probleme de interes națio
nal, proiectul de lege a fost publicat 
și larg dezbătut de oamenii muncii. 
Interesul manifestat față de proble
mele pe care le cuprinde rezultă din 
numeroasele propuneri făcute de in
gineri, tehnicieni, muncitori, membri 
cooperatori din toate județele, pre- 
' :um și de unele instituții centrale și 
•omisii ale Marii Adunări Naționale. 
Forma prezentată dezbaterii și apro
bării dumneavoastră, tovarăși depu- 
tați, cuprinde îmbunătățirile ce au 
reieșit din propunerile amintite.

Proiectul de lege înmănunchează 
principalele îndatoriri și drepturi ce 
revin tuturor celor ce lucrează în a- 
gricultură, ridică la rang de lege ex
periența și rezultatele dobîndite de 
știința și tehnica agricolă, stabilește 
principiile de organizare și funcțio
nare a unităților agricole și, în an
samblul său, reprezintă cadrul legal 
apt să contribuie la înfăptuirea po
liticii partidului și statului, de rea
lizare a unei agriculturi moderne de 
mare randament și eficiență.

Conținutul și prevederile proiectu
lui de lege țin seama de rolul și locul 
pe care agricultura îl ocupă în eco
nomia națională, de corelarea ce tre
buie asigurată între aceasta și unele 
ramuri industriale, de sarcinile de 
export ce îi revin direct, și urmăresc 
intensificarea ritmului de dezvoltare 
a agriculturii, necesitate obiectivă a 
economiei noastre naționale. Așa cum 
a arătat tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu la plenara Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din martie anul acesta, 
„în țara noastră, agricultura repre
zintă o ramură de bază a economiei 
socialiste ; este limpede că fără o a- 
gricultură intensivă, modernă, de 
înaltă productivitate, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale știin
ței, nu se poate asigura nici făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, nici edificarea comunismului 
în patria noastră".

Partidul și statul nostru, dezvol- 
tînd cu precădere industria socialistă, 
ca factor determinant al progresu
lui general al țării, a acordat în per
manență o importanță deosebită a- 
griculturii. Au fost întărite și perfec
ționate baza tehnico-materială, orga
nizarea producției și a muncii, con
ducerea și îndrumarea agriculturii, 
creîndu-se astfel condiții pentru in
tensificarea producției și sporirea a- 
portului acestei ramuri la creșterea ve
nitului național, la progresul general 
și propășirea patriei noastre. Astfel, 
în perioada 1966—1969, producția glo
bală agricolă a crescut cu 25 la sută 
in comparație cu realizările din cei 
cinci ani anteriori, iar la cereale re
colta medie anuală de 13,3 milioane 
tone depășește cu 2,4 milioane tone 
pe cea obținută în perioada 1961— 
1965,; ca urmare au fost satisfăcute 
nevoile crescînde de produse agroali- 
mentare ale populației patriei noastre, 
a fost aprovizionată cu materii prime 
industria alimentară în continuă 
dezvoltare și s-au creat disponibili
tăți însemnate pentru export.

Conducerea de partid și de stat a 
adoptat în ultima perioadă un com
plex de măsuri necesare desfășurării 
unui vast program de dezvoltare in 
perspectivă a agriculturii, program 
care va determina un adevărat salt 
calitativ in ceea ce privește pro
ducția, productivitatea și eficiența 
econom’că a acestei activități.

Ip contextul general al prevederi
lor pe care le cuprinde, proiectul de 
lege stabilește sarcinile și răspunde
rile instituțiilor centrale și locale in 
legătură cu organizarea producției și 
a muncii în agricultură.

Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii — ca organ central care 
exercită conducerea unitară a agri
culturii — îi revine sarcina de a ela
bora regulile agrotehnice, fitotehnice. 
zootehnice și sanitar-veterinare obli
gatorii, de a urmări felul în care 
acestea sînt aplicate și respectate de 
către toate unitățile agricole și de 
toți deținătorii de terenuri și de ani
male, de a răspunde de realizarea 
politicii partidului și statului nostru 
în agricultură, de rezultatele în pro
ducție și economice în acest sector 
principal al economiei noastre.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție și uniunile 
județene poartă răspunderea pentru 
buna desfășurare a activității coope
rativelor agricole, pentru întărirea 
vieții interne, lărgirea și adincirea 
democrației cooperatiste. Ele trebuie 
să asigure o continuă îmbunătățire 
a participării la muncă a membrilor 
cooperatori în vederea realizării de 
către toate cooperativele agricole a 
sarcinilor de plan și a măsurilor pe 
care aceștia și le stabilesc.

Proiectul de lege stabilește sarcini 
și răspunderi importante și pentru 
consiliile populare județene, pentru 
organele agricole ale acestora. Ele 
poartă răspunderea conducerii locale 
a agriculturii și, totodată, au obliga
ția să asigure antrenarea tuturor lu
crătorilor, membrilor cooperatori și 
țăranilor individuali pentru executa
rea lucrărilor agricole în condițiile 
și termenele prevăzute de regulile 
agrozootehnice. Lărgirea drepturilor, 
atribuțiilor și răspunderilor consiliilor 
populare pe care proiectul de lege le 
stabilește va contribui la stimularea 
activității acestora, a conducerilor 
unităților agricole, a tuturor celor ce 
lucrează în agricultură, la extinderea 
și generalizarea inițiativei creatoare, 
la asigurarea unei participări susți
nute a lucrătorilor, membrilor coope
ratori la executarea tuturor acțiu
nilor și măsurilor necesare sporirii 
producției agricole.

In proiectul de lege se acordă o 
importanță deosebită gospodăririi cu 
grijă a fondului funciar al țării și 
exploatării raționale a acestuia.

Trebuie să spunem deschis că în 
multe unități există practici de redu
cere nejustificată a suprafeței agri
cole, de trecere de la categorii supe
rioare de folosință la cele inferioare, 
iar în unele unități lucrările agrico
le se execută cu întîrziere și fără 
respectarea regulilor agrotehnice sta
bilite de organele de specialitate, Si
tuație cu repercusiuni negative asupra 
producției agricole și consecințe ne
favorabile, pînă la urmă, asupra între
gii economii naționale.

Pentru înlăturarea unor asemenea 
situații, prin proiectul de lege sini 
prevăzute normele juridice clare, po
trivit cărora scăderea suprafeței agri
cole și arabile este interzisă — 
cu excepția cazurilor expres prevăzu
te de lege — iar executarea lucrărilor 
agricole la timp și de calitate supe
rioară reprezintă o îndatorire a tu
turor deținătorilor de terenuri.

Va fi necesar ca prin aplicarea pre
vederilor legii să se pună ordine 
deplină în gospodărirea fondului fun
ciar al țării, atît la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și la unitățile 
sale în subordine, cît și la toate ce
lelalte ministere și organe centrali 
de stat și cooperatiste.

Pornind de la principiul că o agri
cultură intensivă este de neconceput 
fără o zootehnie dezvoltată, bazată pe 
creșterea animalelor în mari ferme 
moderne și o organizare științifică a 
muncii, proiectul de lege stabilește 
reguli obligatorii, care se referă la 
aplicarea măsurilor de selecție pentru 
ridicarea însușirilor productive ale 
animalelor, asigurarea furajelor în 
cantități și sortimente corespunzătoa
re, aplicarea măsurilor sanitar-vete
rinare și respectarea riguroasă a teh
nologiilor de creștere și îngrășare.

Prevederile proiectului de lege, co
relate cu măsurile cuprinse în Pro
gramul național privind dezvoltarea 
zootehniei și sporirea producției 
animaliere și cu recentele măsuri 
de cointeresare a crescătorilor de 
animale, vor asigura, fără îndo
ială realizarea sarcinilor trasa
te agriculturii în acest dome
niu de conducerea de partid și 
de stat, recuperîndu-se într-o peri
oadă relativ scurtă rămînerile în 
urmă existente în această ramură, 
îndeosebi în agricultura coopera
tistă.

O importanță deosebită acordă 
proiectul de lege drepturilor și obli
gațiilor ce revin salariaților din uni
tățile agricole de stat, din asociațiile 
intercooperatiste, din celelalte forme 
de asociere și cooperare, precum și 
angajaților și membrilor cooperati
velor agricole de producție. La stabi
lirea acestor prevederi s-a pornit de 
la principiul, izvorît din relațiile 
noastre socialiste, că membrilor coo
peratori, tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, în calitatea lor de 
proprietari și de producători de a că
ror activitate este interesată 'ntreaga 
societate, le revine îndatorirea de 
a-și îndeplini exemplar sarcinile în 
unitatea în care lucrează. Participa
rea la muncă reprezintă atît. un 
drept pentru toți cei ce lucrează în 
agricultură, cît și o înaltă îndatori
re cetățenească, o obligație patrio
tică.

Participarea directă a salariaților 
și membrilor cooperatori la condu
cerea activității unităților trebuie să 
se îmbine cu creșterea răspunderii 
și întărirea disciplinei în muncă a 
acestora, în vederea organizării mai 
bune a muncii, introducerii tehnolo
giilor superioare de producție și me
todelor agrozootehnice avansate, in 
scopul îndeplinirii în bune condiții 
a planurilor anuale și de perspectivă, 
pentru dezvoltarea și consolidarea 
proprietății socialiste și creșterea 
producției și a productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea continuă a 
rezultatelor economice.

Proiectul de lege statornicește, de 
asemenea, obligația membrilor coo
perativelor agricole de a respecta 
statutul C.A.P., hotărârile orga
nelor de conducere alese de ei 
îndeplinind sarcinile stabilite dr 
acestea în interesul unei mai buni 
organizări a producției și a mun
cii, al bunăstării întregii colec
tivități din care fac parte. Aceas
tă prevedere este determinată d' 
faptul că pămîntul și celelalte mij
loace de producție reprezintă o a- 
vuție națională de mare preț, indife
rent de forma de proprietate sub 
care este deținută și, ca atare, socie
tatea nu poate rămîne indiferentă 
față de felul în care conducerile 

cooperativelor și cooperatorii înțeleg 
să-și îndeplinească sarcinile cu pri
vire la punerea în valoare a avutu
lui obștesc al cooperativei agricole. 
Aplicarea acestor prevederi trebuie 
să ducă la îmbunătățirea organizării 
și activității de producție și a mun
cii în toate unitățile cooperatiste.

Situația excepțională din acest an, 
cînd apele s-au revărsat pe mai mult 
de un milion de hectare, distrugînd 
sau avariind uzine, locuințe, șosele, 
căi ferate și calamitînd recolta, dove
dește cu prisosință justețea preve
derilor din proiectul de lege, care 
conferă Consiliului de Miniștri și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și a municipiului 
București dreptul de a dispune ca 
toți cetățenii să participe la acțiu
nile ce se impun pentru înlăturarea 
pierderilor iminente de producție ce 
pot fi cauzate de calamități natu
rale, pentru apărarea avutului ob
ștesc.

Interesul și adeziunea cu care a 
fost primit proiectul de lege de lu
crătorii din agricultură și propune
rile pe care aceștia le-au făcut pen
tru îmbunătățirea și susținerea lui 
ne îndreptățesc convingerea că adop-, 
tarea acestei legi va exercita o in
fluență dintre câe mai pozitive pen
tru dezvoltarea și intensificarea a- 
griculturii, pentru realizarea sarcini
lor mari ce revin acestei ramuri. 
Dar, așa cum a subliniat tovarășul 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, numai adoptarea legii nu 
poate rezolva problemele complexe 
ce se ridică în prezent în agricul
tură. Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, con
siliilor populare și conducerilor unită
ților agricole le revine datoria de a 
acționa cu toată fermitatea pentru 
aplicarea prevederilor legii, de a 
antrena în această acțiune de mare 
însemnătate pentru economia noas
tră pe toți cei ce lucrează în agri
cultură.

Sintem convinși că aplicarea legii 
iși va spune cuvintul încă din acest 
an, contribuind la îmbunătățirea ac
tivității noastre, a celor care lucrează 
in agricultură, la obținerea unor re
zultate bune, chiar în condiții mai 
puțin favorabile.

Referitor la această problemă țin 
să informez Marea Adunare Națio
nală că măsurile luate pînă în pre
zent și sprijinul deosebit care a fost 
acordat agriculturii de conducerea de 
partid și de stat au permis ca efec
tele calamităților în acest sector să 
fie mult diminuate. Unitățile afectate 
de inundații au primit sprijin în 
mașini și utilaje, furaje și sămînță, 
cu ajutorul cărora, pe măsură ce a- 
pele se retrag, terenurile să fie reîn- 
sămînțate ; concomitent, în celelalte 
zone, s-au însămînțat suplimentar 
suprafețe cu culturi de cîmp și cu 
legume, în vederea satisfacerii nevoi-1 
lor de consum ale populației și cele 
ale industriei alimentare. De aseme
nea, s-au luat măsuri ca pe întreaga 
țară să fie semănate cu culturi du
ble peste 1,2 milioane hectare. în
dată după recoltarea păioaselor, lu
crare în curs de realizare.

Ansamblul măsurilor luate pînă în 
prezent, la care vine să se adauge 
și proiectul de lege supus dezbaterii 
și aprobării Marii Adunări Naționale, 
ne îndreptățesc să apreciem că și 
în condițiile acestui an se va ob
ține o recoltă corespunzătoare, care 
va satisface nevoile de consum ale 
populației, iar pentru anii care vin 
există garanția intensificării și mo
dernizării agriculturii, astfel îneît să 
se obțină o sporire simțitoare a pro
ducției agricole, la nivelul sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, asigu- 
rindu-se astfel acoperirea tuturor 
nevoilor economiei naționale.

Comisia permanentă pentru agri
cultură și silvicultură, impreună cu 
Comisia juridică au examinat pro
iectul de lege privind organizarea 
producției și a muncii în agricultură 
și au constatat că reglementările 
propuse se încadrează în preocupă
rile permanente ale partidului și sta
tului nostru — personal ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — pentru va
lorificarea cît mai deplină a resurse
lor însemnate de sporire a produc
ției, pentru ridicarea productivită
ții muncii în această ramură de bază 
a economiei naționale.

Ca urmare a politicii partidului . și 
statului de dezvoltare continuă a ba
zei tehnico-materiale, de asigurare a 
unei asistențe tehnice calificate și de 
îmbunătățire a formelor de organiza
re a producției și a muncii, agricul
tura beneficiază de la un an la al
tul de condiții tot mai bune pentru 
a-și îndeplini rolul de seamă ce-: 
revine în aprovizionarea populație 
și în satisfacerea celorlalte nevoi d< 
produse agroalimentare ale econo 
miei noastre socialiste.

înfăptuirea programelor naționale 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R 
din 17—19 martie 1970. privind gas 
podărirea apelor, extinderea iriga 
țiilor și a celorlalte lucrări de îmbu
nătățiri funciare și cu privire la 
dezvoltarea în perspectivă a zooteh
niei și creșterea producției animaliere 
va favoriza introducerea pe scară tot

Normele și răspunderile precise 
prevăzute în proiectul legii privind 
organizarea producției și a muncii în 
agricultură, a spus deputatul Molift 
Vasile, document pe care-1 dezba
tem, se înscriu organic în ooncepția 
și politica partidului nostru de dez
voltare multilaterală și perfecționare 
continuă a activității economice, dc 
afirmare consecventă a principiilor 
socialismului în toate domeniile vie
ții sociale. Ele au fost întîmpinate ir. 
județul Ialomița, ca în întreaga țară 
cu viu interes de masa largă a lucră
torilor de pe ogoare.

Personal îmi exprim deplinul aoord 
cu prevederile proiectului și îmi voi 
da cu toată convingerea votul pentru 
adaptarea acestei legi.

De o excepțională importanță sânt 
prevederile din proiect referitoare la 
apărarea și conservarea terenurilor 
agrioole. In agricultura județului Ia
lomița există încă fenomene de risi
pă a terenurilor, de folosire incom
pletă sau nechibzuită a unor supra
fețe, de degradare a recoltelor sau 
chiar a potențialului productiv al so
lurilor. Cu toate eforturile depuse nu 
am reușit să-i determinăm pe execu- 
tanții lucrărilor de amenajări pentru 
irigații, de rețele telefonice și elec
trice, să folosească drumurile exis
tente, să nu mai creeze alte rețele de 
exploatare.

După cum se știe, în județul Ialo
mița, prin grija conducerii de partid 
și de stat, s-au desfășurat și se des
fășoară vaste acțiuni de îmbunătățire 
a structurii fondului funciar. Numai 
în ultimii ani au fost îndiguite și de- 
secate 113 000 hectare în Lunca Du
nării, au fost amenajate în sisteme 
mari de irigații 64 700 hectare și sînt 
în curs de execuție alte 105 000 hec
tare.

în condițiile acestui an, lucrătorii 
din agricultura județului au depus 
eforturi susținute pentru înlăturarea 
pericolului iminent al inundațiilor, 
acțiune care s-a concretizat prin a- 
părarea integrală a suprafețelor din 
lunca îndiguită a Dunării. In prezent 
ne preocupă evacuarea apelor din 
suprafețele depresionare ale terasei 
Ialomița, din zona Grindu—Cocora— 
Muntenii Buzău, prin lucrări de de- 
seoare și drenare, ce se vor materia
liza în asigurarea folosirii continue 
a unei suprafețe de aproape 15 000 
hectare. La toate aceste acțiuni se 
adaugă lucrările de ameliorare a te
renurilor sărăturoase din zona Lu- 
ciu-Giurgeni, a suprafețelor din pan
tă supuse eroziunilor, precum și a 
celor cu fertilitate redusă.

Considerăm că înscrierea în pro
iectul legii a noilor sarcini ce revin 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare pentru urmărirea valorifi
cării depline a fondului funciar va 
duce la sporirea preocupării și a răs
punderii pentru aplicarea ansamblu
lui de măsuri tehnice și organizatori
ce menite să ducă la creșterea poten
țialului productiv ăl solurilor. De 
asemenea, stipularea în lege a preo
cupării pe care trebuie s-o aibă con
siliile populare de a organiza stricta 
evidență a fondului funciar pe baza 
registrului agricol-cadastru anga
jează direct răspunderea acestora în
tr-o riguroasă și eficientă folosire a 
terenurilor.

Această lege apare la scurt timp 
după Plenara C.C. al P.C.R. care a 
adoptat cele două programe națio
nale de îmbunătățiri funciare și de 
dezvoltare a zootehniei. După cum 
se cunoaște, pe harta economiei a- 
grare a țării, județul Ialomița are o 
pondere însemnată, fiind beneficiar 
și participant activ la înfăptuirea u- 
nei importante părți a acestor pro
grame.

Recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe meleagurile 
ialomițene a constituit pentru noi un 
puternic imbold în mobilizarea tu
turor forțelor în direcția valorificării 
multiplelor rezerve existente. Sîntem 
ferm hotărîți să traducem în fapt 
prețioasele indicații date de secreta
rul general al partidului nostru.

Deputatul Mihai Kovacs a 
spus în cuvîntul său : Proiectul că
ruia, prin votul nostru, îi vom da pu
tere de lege va asigura aplicarea și 
respectarea măsurilor de organizare 
superioară a producției și a muncii 
în unitățile de producție agricolă — 
condiție de bază pentru dezvoltarea în 
ritm susținut a agriculturii.

Găsesc foarte binevenită — a spus 
vorbitorul — prevederea articolului 
12 din proiect, potrivit căreia consi
liile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție au obligația de 
a lua măsuri pentru organizarea te
meinică a întregii activități, pentru 
aplicarea regulilor agricole, pentru 
apărarea avutului obștesc și gospo
dărirea mijloacelor materiale și fi
nanciare, pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în muncă.

Totodată, prin prisma prezentului 

mai largă a tehnologiilor moderne în 
agricultură, ceea ce va duce la spo
rirea producției și aportului acestei 
ramuri la dezvoltarea economiei na
ționale.

In mod obiectiv, continua moder
nizare a agriculturii necesită o or
ganizare și o disciplină superioară 
a muncii, condiție hotărîtoare pentru 
aplicarea în practică a cuceririlor 
științei și a tehnologiilor avansate, 
pentru utilizarea cu randament sporit 
a mijloacelor de producție, pentru ri
dicarea eficienței economice a tutu
ror eforturilor materiale și financi
are, deosebit de mari, ce se fac în 
scopul sporirii producției agricole.

Punerea în valoare a avuției na
ționale de mare preț pe care o re
prezintă potențialul productiv șl 
pămîntului, animalelor și plantațiilor 
pomiviticole este posibilă numai prir 
executarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor agricole, ci 
respectarea regulilor agrotehnice 
zootehnice, fitosanitare și sanitar-ve 
terinare. De aceea, proiectul de leg 
supus dezbaterii, cu deplin teme*  
prevede că executarea acestor lu 
crări constituie o obligație atît pen 
tru factorii de răspundere din agri 
cultură, cit și pentru toți acei cari 
dețin terenuri agricole în proprieta 
te sau folosință.

Potrivit legii, cei ce nu-și îndepli
nesc această datorie vor fi chemați 
să răspundă pentru prejudiciile ce 

proiect de lege, fiecare membru a! 
consiliului de conducere vede mai 
clar răspunderea personală pe care 
o are pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, pentru apli
carea în, producția agricolă a rezul
tatelor cercetărilor științifice, a me- 
•odelor moderne de lucru, pentru 
creșterea productivității muncii și a 
ificienței întregii activități econo
mice,

Concretizînd răspunderea specialiș
tilor din agricultură în legătură cu 
organizarea și conducerea tehnico-e- 
conomică a procesului de producție — 
proiectul de lege subliniază cu tărie 
obligația de a se respecta și aplica 
indicațiile agrotehnice, fitosanitare și 
sanitar-veterinare.

O problemă care ocupă un loc im
portant în proiectul de lege este re
glementarea obligațiilor ce revin con
siliului de conducere a C.A.P. pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, pentru 
utilizarea rațională și cît mai deplină 
a forței de muncă.

Reliefînd experiența dobîndită în 
acest sens în cooperativa din co
muna Catalina, vorbitorul a arătat, 
între altele : Cu toate greutățile cau
zate de calamitățile naturale, care au 
lovit și ogoarele cooperativei noastre, 
organizîndu-ne bine munca, la ora 
actuală am reușit să recuperăm ră- 
minerile în urmă la întreținerea cul
turilor și să asigurăm condiții priel
nice pentru realizarea planului de 
producție.

Pe anul în curs cooperativa noastră 
a prevăzut realizarea a 2 950 kg 
grîu-secară la hectar, 18 000 kg la 
cartofi, 26 000 kg la sfecla de zahăr, 
peste 2 150 litri lapte de fiecare vacă 
furajată etc. Sîntem convinși că prin 
munca plină de abnegație a țăranilor 
cooperatori aceste producții vor fi 
nu numai realizate, cl și depășite.

Noi, țăranii cooperatori, știm că de 
felul cum muncim, de modul cum 
folosim condițiile create de statul 
nostru socialist depind întărirea 
cooperativelor agricole, creșterea ve
niturilor noastre, ale țăranilor coope
ratori, contribuția noastră la dezvol
tarea economică a țării și la îmbună
tățirea condițiilor de trai ale între
gului popor.

De aceea, noi înțelegem clar că 
dreptul la muncă este în același 
timp o înaltă îndatorire față de socie
tate, atrage după sine obligația de a 
participa la efortul general pentru fo
losirea deplină și eficientă a pămîn
tului, a celorlalte mijloace de pro
ducție, pentru obținerea unor recol
te îmbelșugate.

La dezbaterea proiectului de lege 
cooperatorii din circumscripția elec
torală pe care o reprezint — a spus 
în încheiere deputatul Mihai Kovacs 
— mi-au încredințat sarcina să ex
prim hotărîrea lor fermă de a lupta 
consecvent pentru respectarea întoc
mai a prevederilor stabilite în pro
iect cu privire la organizarea pro
ducției și a muncii în agricultură. 
Exprimînd adeziunea cooperatorilor 
față de prevederile proiectului de 
lege, îl votez cu încredere.

da deputată, ca șefă de fermă la 
C.A.P. Săveni — Botoșani, a spus 
Eugenia Boro, dînd exPresie 
gîndurilor colegilor mei — ingineri 
în agricultura județului — aș vrea 
să mă refer îndeosebi la acele preve
deri ale proiectului de lege referi
toare la rolul specialiștilor în orga
nizarea producției și a muncii în 
agricultură.

Ca și în alte județe ale țării, în 
cooperativele agricole din județul 
Botoșani s-au ridicat și format în 
anii noștri cadre ^vrednice, oameni 
harnici, pricepuți, destoinici. Faptul 
că multe din cooperativele din județ, 
ca Ripiceni. Bucecea, Concești, Zlă- 
tunoaia, obțin an de an rezultate su
perioare, producții care se apropie 
sensibil de cele ale fermelor de stat, 
sau chiar le depășesc în unele cazuri, 
reflectă și contribuția activă, a cadre
lor de specialitate.

Potrivit proiectului de lege supus 
aprobării, în perioada care urmează, 
rolul și răspunderea specialiștilor în 
organizarea producției, în stabilirea 
și aplicarea la timp si în cele mai 
bune condiții a lucrărilor agrozoo
tehnice cresc și mai mult. Legife
rarea acestor obligații, stabilirea în 
cadrul legii a răspunderii materiale 
pentru oportunitatea și justețea de
ciziilor date de specialiști constituie 
un pas hotărâtor înainte.

Situația de pînă acum, în care unii 
specialiști se considerau doar simpli 
consultanți, lipsiți de răspunderi pre
cise, ca și faptul că inginerii, medi
cii veterinari nu puteau apela la pu
terea legii pentru a determina apli
carea indicațiilor tehnice, au dăunat 
mult producției agricole. De ce să nu 
recunoaștem, o parte dintre specia
liști, nefiind învestiți cu răspunderi, 
s-au complăcut în a sta de o parte, 
n-au intervenit hotărît în viața coo- 

le aduc producției agricole, deoarece 
în sporirea acesteia este vital inte
resată întreaga noastră societate.

Proiectul de lege cuprinde regle
mentări ce înmănunchează normele 
organizatorice, tehnice și juridice me
nite să contureze cît mai clar modul 
de desfășurare a activității de pro
ducție în agricultură și răspunderile 
celor care nu-și duc la îndeplinire în 
mod corespunzător sarcinile și obli
gațiile ce le revin.

Proiectul de lege aflat în dezba
terea Marii Adunări Naționale a fost 
supus discuției publice, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, țără
nimii, specialiștilor și tuturor'oame
nilor muncii, cu care ocazie s-au fă
cut o serie de propuneri de care s-a 
tinut seama în definitivarea acestuia.

Comisia pentru agricultură și silvi
cultură, impreună cu Comisia juridi
că, luînd în dezbatere proiectul de 
lege, și-a adus efectiv contribuția, fă- 
cînd mai multe propuneri care au 
fost însușite de inițiator și incluse în 
textul ce v-a fost înfățișat.

Comisiile, luînd in considerare că 
proiectul de lege este de natură să 
contribuie la organizarea mai bună 
a producției și a muncii in agricul
tură, în scopul creșterii aportului a- 
cestei ramuri la ridicarea bunăstării 
întregului nostru popor, propun adop
tarea lui în forma în care a fost pre
zentat Marii Adunări Naționale. 

perativei, ceea ce n-a făcut decît să 
sporească neajunsurile.

întărind rolul șl răspunderea spe
cialiștilor, noua lege va deschide 
perspectiva afirmării capacității lor 
creatoare, va stimula inițiativa și gîn- 
direa lor, le va asigura un cadru 
optim pentru a contribui din plin la 
îmbunătățirea întregii activități din 
agricultură. Legea angajează ferm 
pe specialiști și în domeniul apli
cării tehnologiei moderne, a pro
gresului tehnic, în general. Aceasta 
necesită bogate cunoștințe profesio
nale, completarea lor în permanență 
cu ceea oe cucerește mereu cercetarea 
științifică, cu ceea oe practica impu
ne. Actualmente, însă, formele de 
perfecționare a specialiștilor din a- 
gricultură sînt insuficiente, nu sînt 
cuprinse într-un sistem unitar.

De aceea, propun ca Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii să studieze 
posibilitatea ca, la un anumit număr 
de ani, toți specialiștii din agricul
tură să participe la formele orga
nizate de specializare, cu durată 
determinată, ca și posibilitatea gra
dării acestora în raport cu calitatea 
cunoștințelor, cu preocupările lor de 
cercetare, cu. rezultatele concrete în 
activitatea productivă. O asemenea 
măsură ar crea o cointeresare com
plexă în muncă, în introducerea nou
lui în producția agricolă.

Elaborat din inițiativa și pe baza 
prețioaselor indicații date de con
ducerea partidului și statului, a spus 
deputatul Gheorghe Petrescu, 
proiectul legii organizării producției 
și a muncii în agricultură, care a 
fost dezbătut și în recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., corespunde unor 
cerințe obiective, necesității unei re
glementări unitare, pe temelii noi, a 
problemelor complexe privind dez
voltarea agriculturii noastre socia
liste.

O deosebită grijă manifestă Pro
iectul de lege pentru fondul funciar, 
ca principal mijloc de producție în 
agricultură și ca avuție națională de 
mare preț. El statuează reguli, obli
gații și răspunderi pentru toți lucră
torii din agricultură, de a folosi cît 
mai judicios pămîntul, animalele și 
plantațiile pomiviticole, pentru a 
pune în valoare la un nivel supe
rior marile rezerve de care dispune 
agricultura noastră. ,

In vederea creșterii continue a 
producției agricole, a folosirii judi
cioase a pămîntului și a celorlalte 
mijloace de producție din agricultu
ră, proiectul de lege prevede intro
ducerea cu caracter obligatoriu pen
tru toate unitățile a progresului teh
nic, a unor reguli de tehnică agri
colă șl acțiuni pe care știința și 
practica înaintată le-au consacrat.

Forța de muncă din agricultură 
constituie o mare rezervă și de gra
dul ei de utilizare, de productivitatea 
acesteia, depinde în mod hotărîtor 
progresul întregii societăți. De aceea, 
în dezbateri, oamenii muncii din a- 
gricultură au subliniat justețea pre
vederilor proiectului de lege în legă
tură cu necesitatea ca toți membrii 
cooperatori să participe cu regulari
tate la muncă, să execute pe campa
nii și lucrări agricole numărul de zile 
calendaristice stabilit de adunarea ge
nerală.

Multe întreprinderi și ferme agri
cole de stat au dobîndit o prețioasă 
experiență tehnică și organizatorică, 
iar cooperativele agricole oferă cel 
mai vast teren pentru aplicarea 
acestei experiențe. Merită a fi relie
fată în acest sens inițiativa județu
lui Ilfov, inițiativă generalizată în 
toată țara, privind cooperarea în 
creșterea păsărilor dintre combina
tele avicole ale statului și unitățile 
cooperatiste, cea a județelor Teleor
man și Dolj, in realizarea serelor- 
înmulțitor pentru producerea mate
rialului săditor legumicol, precum și 
recenta inițiativă a județului Brăila 
privind mecanizarea furajării în 
complexele de îngrășare a porcilor.

Pînă în prezent s-au constituit 
peste 200 de asociații intercoopera
tiste în scopul înființării unor uni
tăți de producție agricole, bazate pe 
tehnologii modeme de creștere și 
îngrășare a animalelor, legumicole, 
etc., și de care trebuie să ne ocu
păm cu toată atenția pentru a asi
gura ca în acest an să se realizeze 
investiții de circa un miliard lei.

Este de mare importanță faptul că 
pentru prima dată șe definesc prin 
lege rolul și răspunderea, atribu
țiile ce revin Uniunii Naționale și 
uniunilor județene ale cooperative
lor agricole de producție în organi
zarea și desfășurarea activității uni
tăților agricole cooperatiste.

Cu prilejul dezbaterii proiectului 
de lege, țărănimea cooperatisță a 
dat o înaltă apreciere și și-a expri
mat recunoștința față de conducerea 
partidului și statului, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
deosebită ce o poartă dezvoltării 
agriculturii, pentru măsurile de im
portanță excepțională adoptate in 
ultimul timp, pe baza hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidului. 
Programele naționale aprobate de 
plenara din martie a C.C. al P.C.R., 
recentele hotărîri ale Comitetului 
Central și Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea prețurilor de 
cumpărare a produselor animaliere, 
procurarea în condiții avantajoase 
a materialelor de construcții, utila- 
3®tor Și instalațiilor necesare dezvol
tării zootehniei, cele cu privire la 
ajutorarea populației și a unităților 
cooperatiste care au suferit de pe 
urma calamităților sînt numai cîte- 
va din acțiunile de mare importanță 
pentru dezvoltarea agriculturii.

Avînd în vedere că prevederile 
Legii constituie un pas important 
pe drumul perfecționării vieții noas
tre sociale și că aplicarea ei aduce

, 9ontribuție de seamă la îmbună
tățirea întregii activități în unitățile 
agricole socialiste, îmi exprim acor
dul deplin și îmi voi da votul pen
tru adoptarea ei.

în cuvîntul său deputatul Njcoloe 
Doggendorf a sublin<at Că dez
baterile care au avut loc în unitățile 
agricole socialiste din județul T'miș 
pe marginea proiectului de lege su
pus acum spre aprobare Marii A- 
dunări Naționale au reliefat în una
nimitate justețea aprecierii din pre
ambulul documentului, potrivit că
reia marea producție socialistă în a- 
gricultură reclamă folosirea judicioa
să a tuturor mijloacelor de producție 
pentru asigurarea unei productivități 
și eficiențe economice ridicate. Spre a 
ilustra acest adevăr este suficient să 
arăt că cele 20 000 de ha care aparțin 
cooperativelor agricole de producție 
din raza I.M.A. Orțișoara sînt deser
vite de peste 200 de tractoare, 120 
combine și de numeroase alte mașini 
și utilaje destinate celor mai diverse 
lucrări.

Folosirea judicioasă, cu maximum 
de randament, a pămintului și a puter
nicei baze tehnico-materiale de care

»
dispune agricultura noastră este con
diționată de organizarea superioară a 
producției și a muncii în toate unită
țile agricole, de întărirea răspunderii 
fiecărui lucrător pentru soarta pro
ducției. Aoestor cerințe le răspund 
prevederile proiectului de lege pe 
care-1 dezbatem.

Personal. — a arătat în continuare 
vorbitorul — apreciez ca deosebit de 
importantă prevederea din proiectul 
de lege potrivit căreia secțile între
prinderilor de mecanizare a agricultu
rii poartă răspunderea față de consi
liul de conducere pentru executarea 
la timp și de bună calitate a lucră
rilor, iar față de conducerea I.M.A., 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție și economic. Aplicarea in viață 
a acestei prevederi va duce la crește
rea responsabilității mecanizatorilor 
pentru munca ce o depun și, totodată, 
la o mai bună conlucrare între coope
rativele agricole de producție și în
treprinderile de mecanizare a agricul
turii. în vederea asigurării continui
tății în muncă a cooperatorilor care 
deservesc mașinile I.M.A., în perioada 
semănatului și recoltatului, deputatul 
a propus ca Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii să reglementeze modul de 
folosire a unor asemenea brațe de 
muncă, în sensul ca I.M.A. să forme
ze, în cadrul fiecărei secții, cite o gru
pă de mînuitori specializați pe ma
șini — recrutați din rîndul țăranilor 
cooperatori — care să fie încadrați ca 
salariați sezonieri și folosiți ca. atare.

în încheiere, deputatul Nicolae Dog
gendorf a spus : Oamenii muncii din 
agricultura județului Timiș fac tot ce 
omenește este posibil pentru a reduce 
cit mai mult din daunele pricinuite în 
acest an de calamități, de băltirea și 
inundarea unei suprafețe de peste 
100 000 ha. în această activitate, ce se 
află în plină desfășurare, angajînd 
forțele întregii țărănimi, ale tuturor 
lucrătorilor din agricultura județului, 
am fost puternic îmbărbătați de cu
vintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe care am avut recent onoarea să-1 
primim din nou ca oaspete drag pe 
meleagurile timișene.

Atenția noastră este concentrată, în 
momentul de față, spre reinsămința- 
rea suprafețelor calamitate, evacuarea 
în continuare a apelor stagnate, recol
tarea fără pierderi a culturilor pă- 
ioase și trecerea imediată, pe terenu
rile eliberate, la însămînțarea culturi
lor duble, pe întinderi mult mai mari 
decît cele prevăzute inițial. Lucrătorii 
întreprinderii de mecanizare a agri
culturii din Orțișoara, biruind greută
țile din primăvara acestui an, au reu
șit, pe semestrul I, să-și depășească 
planul producției globale cu 12 la 
sută, realizînd, în același timp, eco
nomii în valoare de 840 000 lei.

Mi-a atras atenția în mod deose
bit — a arătat printre altele depu- 
tatul Gheorghe Maltei - pre* 
vederile cuprinse în capitolul care se 
referă la drepturile și obligațiile 
membrilor cooperatori în desfășurarea 
activității de producție. Referindu-se 
la rezultatele tot mai bune obținute 
an de an de cooperativa agricolă din 
TibUcani. în dezvoltarea ei din punct 
de vedere economic și organizatoric, 
în creșterea producției și a venituri
lor cooperatorilor, vorbitorul a spus : 
Averea obștească de care dispunem, 
avere ce reprezintă în medie peste 
550 mii lei la suta de hectare, ve
niturile cooperatorilor, sînt rezulta
tul faptului că am acordat o aten
ție permanentă nu numai respec
tării drepturilor, dar și îndeplinirii 
îndatoririlor ce revin cooperatorilor 
pe baza prevederilor statutului și re
gulamentului de ordine interioară. A- 
ceasta a făcut ca participarea lor Ia 
muncă să fie activă, lucrările agricole 
să se execute la timp și de bună cali
tate, să se întărească ordinea și dis
ciplina, să crească simțul de răspun
dere pentru păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc. In prezent, din cei 
2 400 de cooperatori apți de muncă 
existenți în evidență, lucrează efec
tiv în producție 2 350, iar participarea 
lor la activitatea de producție nu 
constituie pentru noi o problemă.

înscrierea in lege a unor sancțiuni 
pentru cei care nu respectă îndatori
rile statutare și prevederile regula
mentului de ordine interioară, sanc
țiuni pe care le consider judicios sta
bilite, va constitui un mijloc eficace 
pentru înlăturarea unor neajunsuri 
manifestate în activitatea de pînă 
acum a unor cooperative agricole, va 
imprima în procesul de producție din 
fiecare cooperativă agricolă mai 
multă ordine și mai multă disciplină.

Sînt, de asemenea. întemeiate și 
binevenite prevederile cuprinse în 
proiectul de lege referitoare la obliga
țiile ce revin tuturor acelora care au 
pămînt în folosință sau în proprie
tate personală de a-1 exploata cît 
mai eficient.

Aș vrea să subliniez faptul că în 
condițiile actuale sînt posibilități ca 
pe loturile de folosință și în curțile 
cooperatorilor și pe alte terenuri pro
prietate personală să se obțină pro
ducții mult mai mari de legume, car
tofi, furaje și alte produse, care să 
satisfacă cerințele de consum propriu, 
și să asigure și unele disponibilități 
pțentru valorificare. De asemenea, 
sînt posibilități și pentru realizarea 
unor cantități sporite de produse ani
maliere. Apreciez că ar fi necesar ca 
organele agricole județene, specialiș
tii, ținînd seama de specificul condi
țiilor naturale și economice locale, de 
tradițiile existente, să ajute în mod 
practic pe membrii cooperatori și pe 
țăranii cu gospodării individuale în 
folosirea cît mai chibzuită a acestor 
terenuri.

La noi în comună — a arătat de
putatul Gheorghe Mattel — există o 
veche tradiție pentru cultivarea cepei 
și a cartofilor pe loturile în folosin
ță. Anual, cooperatorii însămînțează 
circa 70 hectare cu ceapă, de pe care 
obțin aproape 1 800 tone, din care o 
bună parte se vinde la stat și pe 
piață. De asemenea, producția de 
fructe de la pomii existenți în jurul 
construcțiilor din gospodăria persona
lă asigură consumul Intern cît și une
le rezerve de valorificare. Desigur, 
aceste rezultate ar putea fi mult mai 
bune dacă membrii cooperatori, ță
ranii cu gospodărie individuală din 
zona necooperativizată ar primi un 
sprijin susținut din partea organelor 
agricole județene, a specialiștilor. în 
această privință prezintă importan
tă prevederile cuprinse în proiectul 
de lege de a se acorda acestora spri
jin din partea statului, de a li se crea 
condiții avantajoase pentru valorifi
carea producției vegetale și animale.

Consider — a spus deputatul în în
cheiere — că. printr-o mai bună sis
tematizare a localităților rurale, o 
amplasare mai judicioasă a unor 
construcții din gospodăria personală 
vor apărea posibilități pentru intro
ducerea în circuitul agricol și a unor 
suprafețe importante de teren, care 
în condițiile actuale sint nefolosite 
economic.
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Expunerea la proiectul de lege privind 
gospodărirea mijloacelor 

materiale și bănești, organizarea 
si functionarea controlului financiar 

prezentată de tovarășul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor

Progresul multilateral al economiei 
noastre, bazat pe creșterea în ritm 
susținut a produsului social și a ve
nitului național, asigurarea unei rate 
înalte a acumulării au determinat 
sporirea considerabilă a proprietății 
socialiste, a întregii avuții naționale 
a României.

Dimensiunile patrimoniului nos
tru socialist, în ansamblu și în fie
care unitate, complexitatea cresclndă 
a vieții economice impun sporirea 
competenței, grijii și răspunderii 
pentru administrarea mijloacelor 
materiale și bănești, îmbunătăți
rea activității de control finan
ciar. Această cerință se accentuea
ză și mai mult în condițiile lăr
girii drepturilor centralelor și în
treprinderilor în realizarea gestiu
nii lor economice, ca urmare a an
samblului de măsuri luate pentru 
perfecționarea organizării, conduce
rii și planificării economiei naționale.

„în asigurarea folosirii integrale, 
cu rezultate maxime, a potențialului 
economic al țării, în apărarea și dez
voltarea avutului obștesc — arăta se
cretarul general al partidului la Con
ferința Națională din decembrie 
1967 — o contribuție de prim ordin 
trebuie să aducă controlul financiar. 
De aceea, se impune îmbunătățirea 
activității de control financiar, per
fecționarea organizării aparatului de 
control, delimitarea mai precisă a a- 
tribuțiilor sale, creșterea răspunde
rii Ministerului Finanțelor ca or
gan central de coordonare și 
orientare unitară a controlului finan
ciar pe toate treptele economiei".

In îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Conferința Națională și Congresul 
al X-lea al partidului, a fost elaborat 
proiectul de lege privind gospodă
rirea mijloacelor materiale și bă
nești. organizarea și funcționarea 
controlului financiar, proiect care 
a fost dezbătut la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Procesul de elabo
rare a proiectului de lege a fost 
orientat și îndrumat îndeaproape de 
conducerea de partid și de stat, per
sonal de tovarășul Nioolae Ceaușescu.

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, vă rog să-mi permiteți să pre
zint acest proiect de lege Marii A- 
dunări Naționale spre dezbatere și 
adoptare. El face parte din ansam
blul de măsuri legislative luate în 
ultimul timp cu privire la reglemen
tarea contractelor economice, regimul 
investițiilor, calitatea produselor, or
ganizarea și disciplina muncii, or
ganizarea cercetării științifice și al
tele, măsuri menite să asigure un 
cadru juridic perfecționat întregii 
vieți economice și sociale din țara 
noastră.

Proiectul de lege stabilește obliga
țiile și răspunderile oe revin ministe
relor, comitetelor executive ale con
siliilor populare, conducerilor centra
lelor, combinatelor și ale tuturor ce
lorlalte organizații socialiste în do
meniul gospodăririi mijloaoelor ma
teriale și bănești, în exercitarea con
trolului în interiorul fiecărei unități. 
Totodată, proiectul asigură îmbună
tățirea oonținutului controlului pre
ventiv și al controlului financiar in
tern, intensificarea aportului acestora 
lâ buna gospodărire a fondurilor 
unităților socialiste. De asemenea, 
proiectul definește mai precis sarci
nile, drepturile și răspunderile Mi
nisterului Finanțelor cu privire la 
coordonarea, orientarea și exercitarea 
controlului financiar, precum și în
datoririle și drepturile băncilor in 
legătură cu efectuarea controlului la 
unitățile deservite.

La baza proiectului de lege a fost 
așezat un principiu deosebit de impor
tant, căruia i s-a aoordat o insu
ficientă atenție pină acum, și anume 
ca responsabilitatea pentru efectua
rea unui control financiar riguros să 
revină, în primul rînd, conducerilor 
organizațiilor noastre socialiste.

Exercitarea controlului ierarhic de 
către fiecare director, conducător de 
șantier, șef de secție, maistru, șef de 
echipă asupra activității locului de 
muncă pe care îl conduce este un 
atribut esențial al conducerii știin
țifice a producției, condiție princi
pală a instaurării unui climat de 
ordine și disciplină, a creșterii răs
punderii fiecărui salariat.

Cu deosebire se pune accentul pe 
controlul personal al cadrelor cu 
funcții de conducere asupra compar
timentelor in subordine, precum și pe 
întărirea controlului preventiv, exer
citat nemijlocit de organele finan- 
ciar-contabile.

Prin aceasta se urmărește preve
nirea fenomenelor negative, oprirea 
acțiunii lor dăunătoare asupra activi
tății organizațiilor socialiste, asigu
rarea cheltuirii fiecărui leu în limi
tele stricte ale prevederilor legale. 
Proiectul de lege concentrează sarci

nile controlului financiar preventiv 
asupra operațiilor care determină 
modificări patrimoniale, înlăturând — 
dintre obiectivele urmărite — cele 
la care controlul avea caracter for
mal.

Sub raport organizatoric, proiectul 
diferențiază controlul financiar pre
ventiv, în funcție de mărimea unită
ților și complexitatea activității aces
tora. Astfel, se prevede că la cen
trale, grupuri de uzine, trusturi și 
mari întreprinderi se pot organiza 
servicii sau birouri avînd sarcina ex
clusivă de a efectua controlul finan
ciar preventiv.

Funcționarea experimentală, în 
anii 1969 și 1970, a unor asemenea 
compartimente specializate la un 
număr de 15 mari uzine și combinate 
demonstrează eficiența acestei for
me organizatorice. Deși nu a tre
cut decît puțină vreme de la 
înființarea lor, ele și-au făcut 
simțită în mod pozitiv prezența prin 
aportul lor la prevenirea unor ne
ajunsuri cum sint aprovizionări peste 
necesar, cheltuieli neeoonomicoase 
de fonduri, precum și încălcări ale 
disciplinei financiare. Ținînd seama 
de rezultatele ob'ținute în cursul ex
perimentării, apare necesar să se 
examineze posibilitatea aplicării a- 
cestei măsuri și în alte mari unități.

Proiectul de lege supus discuției 
dumneavoastră cuprinde o serie de 
măsuri pentru perfecționarea contro
lului financiar intern, exercitat pe 
diferite trepte organizatorice de că
tre organul superior asupra unități
lor subordonate. Aparatul însărcinat 
cu efectuarea acestui control și-a 
adus, an de an, contribuția la apăra
rea avutului obștesc, la gospodărirea 
cu simț de răspundere a mijloacelor 
materiale și bănești, la întărirea 
disciplinei financiare și de plan.

Cu toate acestea, rezultatele acti
vității controlului financiar intern nu 
sint încă pe măsura cerințelor ce 
se ridică astăzi în activitatea econo
mică. Neajunsurile manifestate se 
datoresc insuficientei preocupări a 
conducerilor de unități pentru buna 
organizare și funcționare a contro
lului, caracterului restrîns al obiecti
velor de control, slabei exigențe a 
unor organe de control față de lip
surile constatate, neluării — în toate 
cazurile — a măsurilor de înlătura
re și prevenire a abaterilor semna
late de organele de control.

în vederea remedierii acestor ne
ajunsuri, proiectul de lege stabi
lește mai precis sarcinile controlu
lui financiar intern, care, pe lîngă 
verificarea existenței valorilor ma
teriale și bănești, va trebui să acor
de, în viitor, o deosebită atenție mo
dului cum sint utilizate acestea, res
pectării normelor de consum, iden
tificării cauzelor care duc la cheltu
ieli neeconomicoase.

Avînd în vedere sarcinile ce revin 
Ministerului Finanțelor cu privire la 
coordonarea, orientarea și îndruma
rea tuturor organelor de control 
financiar, proiectul prevede că în 
viitor controlul financiar intern 
va funcționa ca organ subor
donat. atît conducerii organizației 
socialiste respective, cit și Mi
nisterului Finanțelor. Măsura va 
duce la realizarea unei legături mai 
directe între acest minister și dife-

RAPORTUL COMISIEI ECONOMICO-FINANCIARE 
SI COMISIEI JURIDICE 

prezentat de deputatul Aurel Vijoli
Comisia economico-financiară și 

Comisia juridică au analizat și dez
bătut proiectul de lege privind gos
podărirea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea șl funcționarea 
controlului financiar, care a fost su
pus unei largi discuții publice, bucu- 
rindu-se de apreciere favorabilă.

Din analiza proiectului de lege se 
desprinde faptul că reglementarea 
propusă completează ansamblul mă
surilor luate pină în prezent pentru 
traducerea în viață a Directivelor 
Conferinței Naționale și ale Congre
sului al X-lea al P.C.R., în legătură 
cu îmbunătățirea organizării, condu
cerii și planificării economiei națio
nale, cu noi măsuri în domeniul gos
podăririi valorilor materiale și bă
nești și a controlului, elemente de 
mare însemnătate pentru sporirea e- 
ficienței în întreaga activitate econo
mică a țării.

In contextul sarcinilor sporite ce 
revin unităților economice, comisiile 
consideră că este bine venită regle
mentarea potrivit căreia se stabilesc 
obligațiile și răspunderile conduceri
lor organizațiilor socialiste în dome
niul folosirii cu maximum de econo
micitate a mijloacelor materiale și 
bănești, apărării integrității patri
moniale. Proiectul de lege pune un 

ritele organe de control financiar, va 
înlesni orientarea unitară, îndruma
rea și instruirea lor, le va mări auto
ritatea în exercitarea atribuțiilor de 
control.

în ansamblul activității de control 
financiar un rol important revine Mi
nisterului Finanțelor. în legătură cu 
aceasta, Conferința Națională a par
tidului a scos în evidență unele 
neajunsuri, îndeosebi insuficienta 
coordonare a activității diverselor 
organe de control financiar-ban- 
car. Aceasta a generat unele parale
lisme și suprapuneri ce au stînjenit 
uneori activitatea compartimentului 
financiar-contabil și a unor cadre 
de conducere din unitățile controlate, 
au diminuat eficiența controlului.

Pentru înlăturarea acestor lipsuri, 
Ministerul Finanțelor — pe baza a- 
tribuțiilor stabilite prin legea sa de 
organizare — împreună cu băncile, 
avînd sprijinul organelor de partid, 
a luat unele măsuri pentru coordona
rea și orientarea activității de con
trol, pentru conjugarea eforturilor și 
întărirea colaborării diferitelor orga
nisme de control financiar.

Proiectul de lege în discuție accen
tuează și precizează sarcinile ce ne 
revin pe această linie. Vom organiza 
și în viitor acțiuni de ansamblu, 
avînd drept obiectiv cele mai im
portante probleme legate de întocmi
rea și executarea planului și buge
tului de stat, vom asigura permanent 
o coordonare a activității de control 
financiar în vederea evitării supra
punerilor și paralelismelor, vom 
sprijini unitățile controlate în apli
carea corespunzătoare a noilor regle
mentări economico-financiare.

Proiectul de lege cuprinde o serie 
de prevederi care sînt menite să ridi
ce nivelul calitativ al muncii în do
meniul controlului, să contribuie la 
realizarea sarcinii centrale a etapei 
actuale, creșterea eficienței economi
ce în toate sectoarele. Rezultatele 
scontate prin reglementările propuse 
depind îns,ă în măsură hotărîtoare 
de modul cum vor fi puse în aplica
re, de calitatea și competența cadre
lor care activează în diferitele orga
nisme de control.

Este o importantă sarcină a Minis
terului Finanțelor, a celorlalte mi
nistere, a comitetelor executive ale 
consiliilor populare, a conducerilor 
organizațiilor socialiste de a se 
ocupa permanent de selecționarea și 
promovarea corespunzătoare a cadre
lor de control financiar, de buna lor 
pregătire profesională, de promova
rea metodelor moderne de lucru, a 
experienței avansate.

După cum s-a subliniat la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., ținînd 
seama de faptul că adevărații stăpîni 
ai tuturor bunurilor materiale sînt 
oamenii muncii, poporul, avem obli
gația să organizăm în așa fel acti
vitatea încît toți cei ce muncesc să 
simtă răspunderea și să participe 
efectiv la buna gospodărire a mijloa
celor materiale și bănești. în felul 
acesta, nopa reglementare va con
tribui la întărirea patrimoniului 
nostru socialist, la folosirea judicioasă 
a fondurilor, la sporirea eficienței 
economice pe toate planurile, la 
dezvoltarea multilaterală a economiei 
românești.

accent deosebit pe întărirea contro
lului propriu al organizațiilor socia
liste, conducătorii acestora purtînd, 
in viitor, întreaga răspundere pentru 
organizarea controlului în interiorul 
unităților lor.

Considerăm că este normal, așa 
cum se prevede în proiectul de lege, 
ca, o dată cu înființarea centralelor 
industriale și a combinatelor, centrul 
de greutate al activității de control 
financiar intern să treacă de la mi
nistere și organizații centrale la or
ganizațiile economice nou înființate, 
apropiindu-se astfel de locul unde se 
iau deciziile și se concentrează răs
punderea pentru administrarea patri
moniului, ceea ce va face posibil ca 
această activitate să constituie, așa 
cum este firesc, o latură a muncii de 
conducere, în interesul sporirii efi
cienței întregii lor activități.

în același timp, pentru creșterea 
autorității și exigenței controlului fi
nanciar intern și a unei mai mari in
dependențe în semnalarea lipsurilor, 
apreciem ca deplin justificată preve
derea din proiectul de lege prin care 
se stabilește un regim de dublă sub
ordonare controlului financiar intern, 
respectiv ca organ subordonat condu
cerii organizației socialiste și Minis
terului Finanțelor.

Luînd cuvîntul, deputatul
Sîrbu a spus : îmi exprim con
vingerea că prin adoptarea proiectu
lui de lege privind răspunderea con
ducerilor organizațiilor socialiste 
pentru gospodărirea mijloacelor 
materiale și bănești, organizarea 
și funcționarea controlului fi
nanciar există garanția fermă că 
în actualul stadiu al dezvoltă
rii economiei noastre — carac
terizat de un avînt și o robustețe 
fără precedent — vom dispune de 
posibilități, dimensionate corespunză
tor, care să asigure folosirea cu ma
ximă chibzuință a mijloacelor ma
teriale și bănești în interesul spo
ririi neîncetate a proprietății socia
liste — baza materială a orînduirii 
noastre de stat. în oontinuare, vorbi
torul a precizat că exercitarea unui 
control financiar preventiv formal, 
neoperativ și nefundamentat a ge
nerat în unele unități economice din 
județul Buzău o aprovizionare cu 
materii prime și materiale nerațio
nală, peste nevoile producției. Ca 
urmare, la 30 iunie — după date pre
liminate — erau imobilizate în 
stocuri supranormative mijloace ma
teriale în valoare de 34 de milioane 
lei, din care 4 milioane lei în stocuri 
fără mișcare. Toate acestea au con
tribuit la creșterea cheltuielilor de 
producție, la scoaterea din circuitul 
economic a unor importante valori, 
peste care organele financiare che
mate să ia măsuri au trecut cu 
ușurință.

Apreciind că superficială a fost 
pînă acum activitatea de control și 
în domeniul cheltuirii fondurilor de 
investiții, vorbitorul a subliniat : „Pe 
bună dreptate' am fost criticați de 
tovarășul Nioolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului nostru, 
cu prilejul vizitei în județul Buzău, 
pentru risipe de spațiu construit la 
două obiective industriale — Uzina 
de sîrmă și produse din sîrmă și 
Fabrica de geamuri — ca urmare atît 
a supradimensionării spațiilor de 
producție și a elementelor de con
strucții, cît și a amplasării nejudi- 
cioase a mașinilor pe fluxul tehnolo
gic, ceea ce a determinat importante 
cheltuieli suplimentare — materiale 
și financiare. Asemenea greșeli, fără 
îndoială, puteau fi evitate dacă mi
nisterele de resort ar fi acordat aten
ția cuvenită problemelor de eficien
ță a investițiilor, dacă ar fi exercitat 
un control minuțios și competent, 
pentru a-i determina și pe proiec- 
tanți să asigure cu minimum de 
cheltuieli spațiile necesare bunei des
fășurări a procesului de producție. 
Aceste serioase lipsuri ni se datorea
ză și nouă, organelor locale, deoarece 
nu am reușit să cunoaștem inițial 
proporțiile acestor construcții, iar 
cînd ne-am sesizat, intervenția noas
tră era tardivă. Va trebui să des
prindem pentru viitor maximum de 
învățăminte din asemenea greșeli, 
pentru a le elimina' din activitatea 
noastră.

Cum era și firesc, conducerile celor 
două întreprinderi, sprijinite atât de 
factorii de răspundere din ministe
rele metalurgiei și materialelor de 
construcții, cit și de organele locale, 
au elaborat măsuri pentru ca în spa
țiile actuale să se amplaseze noi ca
pacități de producție, care să îmbu
nătățească indicatorii economici, să 
se asigure sporirea gradului de ren
tabilitate. Prevederile legii, prin 
care Banca de Investiții primește 
sarcina să controleze organizațiile 
socialiste privind finanțarea, credi
tarea și decontarea investițiilor, con
stituie o garanție în plus că în 
viitor aceste organe vor lua măsuri 
ca printr-un control competent să 
prevină deficiențele de natura celor 
amintite și vor contribui la îmbună
tățirea activității economico-finan
ciare.

Proiectul de lege, în jurul căruia 
au loc azi dezbateri, are menirea 
de a pune ordine în acest important 
sector al activității economice acum, 
în pragul noii etape pe care ne-o 
deschide larg în față viitorul plan 
cincinal, care va crește răspunderile 
tuturor — conducători sau salariați 
— în fiecare unitate, pe fiecare treap
tă a ierarhiei economice.

Ca director general al Combinatu
lui textil nr. 1 din Timișoara, mun
cind direct, de mai mulți ani, în 
conducerea activității industriale, a 
spus deputata |u|j(| PqȘCQ, am 
avut posibilitatea să mă conving că 
reglementările legale în vigoare cu 
privire la exercitarea controlului fi
nanciar intern prezintă unele ne
ajunsuri și imperfecțiuni.

Așa cum, pe bună dreptate, s-a sub
liniat în expunerea asupra proiectu
lui de lege privind răspunderea con
ducerilor organizațiilor socialiste pen
tru gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și func
ționarea controlului financiar, pe 
care-1 dezbatem, eficiența controlului 
financiar intern a fost adesea influen-

Mergînd pe linia unui control ope
rativ și eficient, considerăm, de ase
menea, necesară prevederea din 
proiectul de lege potrivit căreia 
drepturile și competențele Ministeru
lui Finanțelor în legătură cu controlul 
financiar se atribuie și băncilor, pen
tru operațiunile pe care organiza
țiile socialiste le realizează prin a- 
cestea.

Noua reglementare creează cadrul 
legal pentru mai buna organizare a 
controlului în vederea evitării para
lelismului și suprapunerii ce mai 
există în prezent, obiectiv ce trebuie 
să stea în atenția Ministerului Finan
țelor.

Comisia economico-financiară și 
Comisia juridică au făcut unele pro
puneri care, însușite de inițiator, au 
fost introduse în proiectul de lege 
supus dezbaterii în vederea adoptă
rii lui.

Considerînd că prevederile proiec
tului de lege vor conduce la creșterea 
spiritului de răspundere în gospodă
rirea valorilor materiale și bănești, în 
prevenirea producerii de pagube în 
avutul obștesc și la întărirea contro
lului financiar în economie, comisiile 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea proiectului de lege în for
ma în care vă este prezentat.

țață negativ de subordonarea sa ex
clusivă față de același factor care con
duce și răspunde de activitatea uni
tății controlate. Asemenea situații au 
generat, în mod inevitabil, tendința 
de subiectivism în valorificarea con
statărilor organelor de control finan
ciar intern și au frînat în mare mă
sură analiza critică și acționarea di
rectă și operativă pentru gospodărirea 
judicioasă a valorilor materiale. Așa, 
de exemplu, în unele întreprinderi 
din județul Timiș, deși s-au manifes
tat o perioadă îndelungată deficiențe 
în manipularea valorilor materiale, 
controlul financiar intern nu a fost în 
măsură să intervină prompt pentru 
preîntîmpinarea și lichidarea lor. La 
Uzina Tehnometal, Trustul de con
strucții Timișbara, șantierele din Ti
mișoara ale întreprinderii de con
strucții industriale și montaj Brașov 
au avut loc grave abateri, soldate cu 
însemnate prejudicii aduse avutului 
obștesc. în aceste întreprinderi con
ducerile tehnico-administrative n-au 
încadrat întotdeauna în compartimen
tele controlului financiar intern oa
meni temeinic pregătiți profesional, 
cu conștiință ridicată, capabili să pre
vină și să combată la timp fenome
nele negative din gospodărirea mij
loacelor materiale.

Relevînd cîteva din deficiențele ac
tivității de control financiar la Combi
natul textil nr. 1 din Timișoara, vor
bitoarea a apreciat ca fiind de o mare 
însemnătate prevederea din proiectul 
de lege cu privire la subordonarea ac
tivității controlului financiar intern 
atît conducătorului organizației în care 
funcționează, cît și Ministerului Fi
nanțelor. Sînt demne de relevat mă
surile cuprinse în proiectul de lege 
referitoare la crearea condițiilor ca 
Ministerul Finanțelor, reprezentant 
unic al intereselor financiare ale sta
tului, să exercite coordonarea și orien
tarea unitară a controlului financiar, 
asigurând unitatea de concepție, de 
acțiune și metodă pe toate treptele 
economiei. De asemenea, mi se pare 
pe deplin justificată prevederea din 
proiectul de lege potrivit căreia in
struirea și îndrumarea aparatului de 
control financiar intern se vor rea
liza sub conducerea nemijlocită a Mi
nisterului Finanțelor. Consider deose
bit de importantă și prevederea cu
prinsă în proiectul de lege care con
feră Ministerului Finanțelor și direc
țiilor teritoriale ’de control și revizie 
dreptul de a-și da și retrage acordul 
la numirea, schimbarea din funcție și 
desfacerea contractului de muncă a 
șefilor compartimentelor respective.

Sînt pe deplin convinsă — a subli
niat în încheiere deputata Iulia 
Pașca — că eficiența muncii de con
trol va crește continuu, dacă organele 
de control financiar vor manifesta în 
permanență competență profesională, 
cinste ireproșabilă și vor apăra cu 
fermitate interesele financiare ale 
statului nostru socialist.

După ce a făcut o trecere în 
revistă a principalelor îmbunătă
țiri aduse legislației existente în 
domeniul gospodăririi fondurilor ma
teriale și bănești, în scopul introdu
cerii unei ordini și discipline finan
ciare riguroase, deputatul losif 
OpriȘ a insistat asupra oportuni
tății perfecționării activității contro
lului financiar, arătînd că pînă acum, 
de regulă, acesta nu verifica și nu 
urmărea decît modul în care se gos
podăreau mijloacele bănești, fără a 
se preocupa și de folosirea cu efi
ciență a mijloacelor materiale. Din 
această cauză — a arătat vorbito
rul — în uzinele noastre construc
toare de mașini se găsesc un număr 
însemnat de mașini-unelte neutilizate 
sau incomplet folosite, situație pe 
care organele de control nu au ana-, 
lizat-o pentru a propune măsurile 
de folosire a acestora.

Aș dori să subliniez că la unele 
unități cum sînt : uzinele „23 Au- 
gust“-București și uzina „1 Mai“- 
Ploiești s-au organizat, cu sprijinul 
organelor de specialitate din Minis
terul Finanțelor, grupe complexe de 
control preventiv, care au sprijinit 
conducerile acestor unități în luarea 
din timp a unor măsuri pentru 
reexaminarea și reducerea unor im
porturi, sistarea unor aprovizionări 
neraționale sau în avans, evitarea 
unor plăți nelegale. De aceea, con
sider că prevederile proiectului de 
lege consemnate în capitolele I și II 
sînt bine venite, întrucît precizează 
atenția ce trebuie acordată și contro
lului propriu al organizațiilor socia
liste, ca o parte inseparabilă a muncii 
de conducere, ca mijloc eficace pen
tru prevenirea neregulilor și îmbu
nătățirea activității economico-finan
ciare. Sint convins că și prevederile» 
art. 6, prin care se consemnează răs
punderea ce revine conducerilor or
ganizațiilor socialiste pentru organi
zarea controlului în interiorul unită
ților, în scopul cunoașterii perma
nente a situației patrimoniului, va fi 
de natură să elimine ooncepția po
trivit căreia unii conducători de uni
tăți economice mai cred că sarcina 
de control ar fi o atribuție exclusivă 
a directorului economic sau numai a 
organelor specializate din afara în
treprinderii sau instituției.

De asemenea, stabilirea prin lege 
a răspunderii ce revine organelor 
controlului financiar intern va con
duce la creșterea operativității și efi
cienței nluncii acestuia, va elimina 
cazurile cînd unele abateri de la dis
pozițiile legale, care constituie uneori 
chiar infracțiuni, sînt constatate după 
o perioadă îndelungată, deși pe o- 
biectivele sau locurile de muncă res
pective s-au efectuat acțiuni de 
control în fiecare an, atît de către 
controlul financiar intern, cît șl de 
alte organe cu atribuțiuni de control 
financiar.

Prevederile cuprinse în proiectul 
de lege privind exercitarea, la ni
velul fiecărei trepte organizatorice, 
a unui control direct, inopinat și pre
ventiv vor asigura mijloacele prin 
care conducerile organizațiilor socia
liste trebuie să acționeze pentru for
marea opiniei de masă în apărarea 
legalității și creșterii eficienței acti
vității economice, venindu-se astfel 
în întîmpinarea principiului că „cine 
administrează trebuie să și controle
ze". ■ Pentru a asigura o eficiență 
sporită in exercitarea controlului 
propriu al organizațiilor socialiste, 
noi vom lua măsuri ca fiecare con
ducător de unitate să revadă, în lu
mina noii legi, atribuțiile salariaților 
din toate compartimentele întreprin
derii în scopul întăririi ordinii și 
disciplinei în gospodărirea valorilor 
materiale și bănești.

Voi vota cu toată convingerea le
gea supusă dezbaterii — întrucît 
aceasta creează un cadru organizatoric 
corespunzător pentru întărirea răs
punderii personale față de avutul 
obștesc pe toate treptele ierarhice de 
la muncitor pînă la ministru.

în legătură cu răspunderea ce re
vine conducătorului unității economi
ce în privința gospodăririi judicioase 

a patrimoniului, a bunurilor mate
riale și financiare ale organizațiilor 
economice, a arătat printre altele de
putatul Gheorghe Goina, d°- 
resc să semnalez cîteva aspecte din 
activitatea noastră. Cooperativa 
agricolă de producție Sîntana a în
cheiat contracte privind livrarea de 
produse la intern și pentru export și 
a depus eforturi pentru a respecta 
condițiile de calitate stabilite. Sub 
diferite pretexte, însă, unii din par
tenerii cu care am încheiat contrac
tele ne achită sume mult mai mici 
decît cele convenite.

De exemplu, în 1968 cooperativa 
noastră a predat către întreprinde
rea de comerț exterior „Romagri- 
cola" ovine grase în valoare de peste 
1.3 milioane lei. în loc să ni se plă
tească prețul de export ni s-a plătit 
de trei ori mai puțin, pe motiv că 
aceste ovine ar fi avut „vicii ascun
se". Asemenea neajunsuri avem și 
cu alți beneficiari : întreprinderea 
pentru valorificarea legumelor și 
fructelor, cu fabrica de zahăr.

Considerăm că asemenea situații 
trebuie să-și găsească o rezolvare 
corespunzătoare, deoarece în condi
țiile prevederilor proiectului de lege 
pe care sîntem chemați să-l apro
băm conducătorul cooperativei agri
cole de producție poate fi tras la 
răspundere de către membrii coo
peratori pentru slaba gospodărire a 
averii obștești.

Intensificarea activității de control 
al Ministerului Finanțelor asupra mo
dului in care se aplică legile, decre
tele și hotărârile Consiliului de Mi
niștri cu privire la activitatea econo
mico-financiară și acționarea ope
rativă a organelor care sînt sesizate 
de asemenea interpretări subiective 
ale actelor normative constituie un 
sprijin real în eliminarea unor astfel 
de anomalii.

O prevedere importantă a proiec
tului de lege constă în aceea că 
obligația și răspunderea pentru rea
lizarea sarcinilor, mobilizarea rezer
velor și administrarea cît mai efici
entă a patrimoniului revine nu nu
mai conducerii organizațiilor socia
liste, ci și fiecărui membru al colec
tivului de muncă, în dubla calitate 
pe care o are, de proprietar al mij
loacelor de producție și de producă
tor de bunuri materiale.' Aceasțg 
conferă documentului pe care îl dez
batem o semnificație deosebită, de
oarece reflectă adîncul democratism 
de care este pătrunsă legislația noas
tră socialistă, caracterul ei educativ, 
de întărire și ridicare pe o treaptă 
superioară a responsabilității fiecă
rui om al muncii față de valorile 
materiale pe Care le manipulează și 
care constituie bunuri ale întregului 
popor.

O trăsătură importantă a proiectu
lui de lege — a precizat vorbitorul — 
o constituie faptul că la baza contro
lului pune controlul propriu, al orga
nizației socialiste, și este foarte bine 
așa pentru că aceasta corespunde 
principiului că cine gospodărește 
bunuri și valori trebuie să răspundă 
nu numai de păstrarea integrității 
lor, ci și de modul cum acestea sînt 
folosite. Apreciind ca o măsură 
binevenită creșterea rolului și auto
rității controlului financiar intern, 
vorbitorul și-a exprimat convingerea 
că proiectul de lege supus dezbaterii 
constituie un instrument eficace, care 
va conduce la instaurarea unui cli
mat de ordine și disciplină în gos
podărirea cu eficiență a valorilor ma
teriale și bănești.

Proiectul de lege privind răspun
derea conducerilor organizațiilor so
cialiste pentru gospodărirea mijloa
celor materiale și bănești, organiza
rea și funcționarea controlului finan
ciar, pus în dezbaterea actualei se
siuni a Marii Adunări Naționale, în
tregește ansamblul de măsuri elabo
rate de conducerea partidului și sta
tului nostru în scopul aplicării sarci
nilor stabilite de Conferința Națio
nală și Congresul al X-lea al P.C.R. 
cu privire la perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de conducere 
și planificare a economiei naționale, 
a arătat în cuvîntul său deputatul 
Nicolae Morariu. pînă acum 
controlul financiar intern nu și-a 
îndeplinit, în suficientă măsură, ro
lul său de instrument în sprijinul ac
tivității de conducere și nu a con
tribuit îndeajuns la sporirea eficien
ței economice, la fundamentarea de
ciziilor. Așa, de exemplu, verificările 
repetate efectuate de către organele 
Ministerului de Finanțe, ale Băncii 
de Investiții și ale controlului finan
ciar de la consiliul popular jude
țean, la întreprinderea de construcții- 
montaj Suceava, deși au constatat 
unele neajunsuri în legătură cu exis
tența unor însemnate stocuri supra
normative, depășiri ale consumurilor 
specifice, utilizarea nerațională a unor 
capacități de producție și a forței de 
muncă etc., nu au aprofundat cauzele 
care au determinat lipsurile și nu au 
propus măsuri eficiente pentru îmbu
nătățirea activității la această uni
tate. Controlul a fost formal, scriptic, 
nu s-a transformat într-o analiză 
economică, aptă să permită adopta
rea de soluții corespunzătoare.

Alteori, nici chiar aceste operații 
nu au fost efectuate cu toată punc
tualitatea necesară. în activitatea 
organelor de control financiar intern 
s-au înregistrat cazuri frecvente de 
neverificare a unor gestiuni și uni
tăți și, deci, de nesesizare la tim.p 
a neajunsurilor și abaterilor. Aseme
nea situații au fost întîlnite, de exem
plu, la Consiliul popular județean 
Suceava, unde în anul 1969 au ră
mas neverificate 67 de unități și 
1 025 gestiuni.

îmi exprim convingerea că preve
derile din proiectul de lege refe
ritoare la controlul financiar asigură 
cadrul optim pentru transformarea 
acestor organe într-un instrument 
activ, competent al activității de 
conducere și gospodărire economică. 
Noua lege prevede obligația — care 
constituie, după părerea mea, un 
avantaj — pentru conducătorii de în
treprinderi de a folosi aparatul de 
control financiar intern ca un instru
ment de cunoaștere temeinică a rea
lității economice și financiare din 
unitățile proprii și subordonate, ca o 
pirghie în ridicarea gradului de ren
tabilitate economică al acestora. Iată 
de ce în activitatea de viitor va tre
bui să manifestăm mai multă grijă și 
preocupare, o exigență sporită în 
selecționarea și angajarea cadrelor 
și îndeosebi a conducătorilor com
partimentelor de control financiar.

Punerea în aplicare a prevederilor 
noii legi va contribui într-o măsură 
mult mai mare la identificarea și 
m'al buna valorificare a resurselor 
existente în economie, la eliminarea 
paralelismelor și neajunsurilor mani
festate în domeniul controlului, la 
mai buna coordonare și la sporirea 
eficacității acestuia.

(Urmare din pag.le Comisiei economico-financiare, a expus apoi raportul acestei comisii și al Comisiei juridice la proiectul de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.La discuția generală au luat cuvîntul deputății : Ion Sîrbu, prim-secretar al Comitetului jude- țean-Buzău al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Iulia Pasca, director general al Combinatului textil nr. 1 din Timișoara, 
losif Opriș, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Goina, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Sîntana, județul Arad, și 
Nicolae Morariu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular ju- dețean-Suceava.Proiectul legii a fost discutat apoi pe articole. Deputății Cornel 
Cazan și Mircea Rebreanu au făcut cu acest prilej propuneri pentru îmbunătățirea proiectului de lege, care au fost aprobate.Prin vot secret cu bile, Marea Adunare Națională a adoptat apoi, cu amendamentele făcute de depu- tați, Legea privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar.După-amiază, lucrările sesiunii au început cu raportul Consiliului de Miniștri cu privire la măsurile pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale din primăvara anului 1970, prezentat de tovarășul losif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.La discuția asupra raportului au luat cuvîntul deputății Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului jude-1-, țean Cluj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, An
drei Barta, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Unu, județul Bistrița-Nă- săud, Gheorghe Cocoș, director general al Grupului de șantiere — Lotru, Virgil Cazacu, secretar al, Comitetului municipal București al P.C.R., și Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici.Deputatul Virgil Cazacu a propus ca deputății Marii Adunări Naționale să ofere indemnizația lor pe o lună pentru fondurile destinate ajutorării județelor care au suferit de pe urma calamităților.Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
„Nu am de gind să mă refer la 
problemele aflate la ordinea de 
zi, pentru că despre acestea am 
vorbit ieri în plenara Comitetului 
Central. In legătură, î«isă, cu pro
punerea tovarășului deputat Ca- . 
zăcu am hotărit să ofer indemni
zația mea de deputat pe anul 1970 
județelor Alba și Satu-Mare pen- ' 
tru a fi împărțită unor familii cu 
mai mulți copii".Deputății Marii Adunări Naționale au hotărit în unanimitate să ofere indemnizația pe o lună pentru fondul de ajutorare a județelor sinistrate.Tovarășul Ștefan Voitec a anunțat apoi că membrii Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român au hotărit, urmînd exemplul tovarășului Nicolae Ceaușescu, să ofere indemnizația lor de deputați, pînă la sfîrșitul anului, pentru fondul de ajutorare a sinistraților.Deputatul Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, în numele membrilor guvernului care sînt deputați în Marea Adunare Națională, și deputatul Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, în numele membrilor Consiliului de Stat, au’ anunțat că membrii acestor organe au hotărit să ofere indemnizația de deputat pînă la sfîrșitul anului pentru ajutorarea celor ce au suferit de pe urma inundațiilor.Mai mulți deputați au exprimat, de asemenea, hotărîrea de a subscrie pentru fondul de ajutorare indemnizația de deputat pînă la sfîrșitul anului sau pe mai multe luni. Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, a făcut propunerea că ■ deputății care doresc să ofere mai mult decît indemnizația pe o lună se pot adresa în acest scop Secretariatului Marii Adunări Naționale.După încheierea discuției asupra raportului Consiliului de Miniștri, Marea Adunare Națională a adoptat o hotărîre prin care aprobă raportul.Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, tovarășul 

Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, a prezentat expunerea la proiectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea cooperației de consum, elaborat de ultimul congres al acesteia și însușit de un important număr de deputați din toate județele țării.Deputatul Dumitru Balalîa, președintele Comisiei pentru consiliile populare și administrația de stat, a prezentat raportul acestei comisii, al Comisiei economico-financiare și al Comisiei juridice la acest proiect de lege.La discuția generală asupra proiectului de lege au luat cuvîntul deputății Gheorghe Tănase, prim- secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Johan 
Schuster, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Aței, județul Sibiu, și Gheorghe 
Oiță, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Olt.După discuția pe articole, proiectul de lege a fost supus votului secret cu bile.Marea Adunare Națională a a- doptat Legea cu privire la organizarea și funcționarea cooperației de consum.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Raportul Consiliului de Miniștri 
cu privire la măsurile pentru înlăturarea 

efectelor calamităților naturale 
din primăvara anului 1970 

prezentat de tovarășul losif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri

H O T Ă R î R E
asupra raportului Consiliului de Miniștri privind 

măsurile pentru înlăturarea efectelor 
calamităților naturale din primăvara anului 1970

Stlmati tovarăși deputați și invitați, 
Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, care și-a 
desfășurat zilele trecute lucrările, a 
analizat situația creată ca urmare a 
inundațiilor catastrofale din primă
vara acestui an și măsurile ce tre
buie luate pentru înlăturarea efecte
lor acestor calamități.

Vă rog să-mi permiteți ca, din în- 
Bărci'rțarea Consiliului de Miniștri, 
să prezint în fața Marii Adunări Na
ționale unele concluzii cu privire la 
aceste inundații, precum și măsurile 
ce se impun a fi luate în vederea 
recuperării pagubelor provocate și a 
realizării planului de stat pe anul 
1970.

După cum este cunoscut, ca urmare 
a ploilor abundente, o mare parte a 
teritoriului țării a fost cuprinsă de 
inundații de o amploare fără prece
dent, care au provocat importante 
pagube economiei naționale.

Proporțiile inundațiilor se datoresc 
cantităților neobișnuit de mari de 
precipitații căzute, care, în unele re
giuni, au ajuns pînă la 300 litri pe 
metru pătrat, precum și topirii bruște 
a zăpezilor din munți, ceea ce a fă
cut ca debitele unor riuri ca Someș, 
Mureș și ale afluenților acestora să 
crească de 20—30 ori.

O creștere puternică a apelor s-a 
Înregistrat și în bazinele riurilor Olt, 
Șiret Prut, Suceava, Tîrnava Mare, 
Tîrnava Mică, Arieș, Jiu, Crișurilor, 
precum și ale altor rîuri mai mici, 
care s-au revărsat, inundînd supra
fețe întinse de teren și centre popu
late, unele din acestea fiind inundate 
de două, de trei ori.

în aceeași perioadă. Dunărea a 
prezentat creșteri de niveluri care 
a fost mai mari cu circa 30 cm de- 
cit cele cunoscute pînă acum.

Concomitent, a avut loc ridica
rea nivelului apelor freatice, care au 
provocat exces de umiditate și băl
tiri pe importante suprafețe agrico
le. în aceeași perioadă, s-au produs 
mari alunecări de teren care au a- 
fectat peste 20 500 ha.

Calamitățile au lovit direct peste 
1500 localități ; au fost inundate 
circa 85 000 de case, dintre care a-- 
proape 45 000 dărîmate sau grav a- 
variate ; au fost, de asemenea, dis
truse, total sau parțial, circa 20 000 
de alte construcții — depozite, ma
gazii, adăposturi pentru animale 
etc.

Au fost distruse sau avariate pes
te 1 700 km de căi ferate, 6 700 km 
de drumuri naționale, locale și in
dustriale, circa 30 000 metri liniari 
de poduri și podețe, aproape 10 000 
km de linii de transport și distri
buire a energiei electrice, precum 
și peste 2 000 km linii de telecomu
nicații, numeroase edificii sociai- 
culturale și construcții edilitar-gos- 
podărești

Au fost inundate 621 de unități și 
subunități industriale și 309 șantiere 
de construcții, producîndu-se mari 
pagube prin distrugerea și avarierea 
de instalații, mașini, materii prime, 
materiale, precum și prin nerealiza- 
rea unor mari cantități de mărfuri, 
datorită opririi activității productive.

în agricultură, apele au acoperit 
o suprafață de peste un milion de 
hectare, din care circa 700 000 ha cul
tivate cu grîu, porumb, sfeclă, legume, 
distrugînd recolta în totalitate de pe 
cea mai mare parte. S-au pierdut 
zeci de mii de animale și păsări, im
portante cantități de cereale și fu
raje, au fost distruse sere, solarii, 
sisteme de irigat, plantații de vii și 
pomi amenajări piscicole etc.

Din evaluările făcute rezultă că 
pagubele aduse economiei naționale 
se cifrează la peste 10 miliarde lei. 
Mai greu lovită a fost economia ju
dețelor Mureș, Satu-Mare, Alba, 
Hunedoara, Cluj, Sibiu, Bistrița-Nă- 
săud, Arad, Sălaj, Vrancea. Tulcea, 
Gorj. Desigur, este greu de evaluat 
în bani tot ceea ce s-a pierdut în 
această perioadă, efectele acestor ca
lamități asupra avuției naționale 
fiind mult mai complexe.

Deosebit de dureroase sînt pierde^ 
rile ireparabile de vieți omenești. în 
timpul acestor calamități s-au înre
gistrat 166 de victime omenești iden
tificate și 14 dispăruți.

Trebuie arătat că, datorită acțiunii 
operative și energice a partidului, 
a organelor de stat și economice, a 
organizațiilor de masă și obștești, a 
întregii populații, pagubele pricinuite 
economiei naționale nu au luat o 
amploare și mai mare.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și guvernul tării au luat de la 
început măsuri foarte substanțiale 
pentru a stăvili acțiunea distrugă
toare a apelor, concentrind în acest 
scop uriașe mijloace materiale și 
forțe umane.

în acele momente grele, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au depla
sat operativ în toate zonele calami
tate. Prezența secretarului general 
al partidului în mijlocul populației, 
analizele făcute la fața locului. îm
preună cu organele locale de partid 
și de stat, cu specialiștii și oamenii 
muncii, masurile concrete stabilite 
cu acest prilej au avut un rol ho- 
tărîtor pentru înlăturarea urmărilor 
calamităților și normalizarea activi
tății economice și sociai-culturale.

Trebuie remarcată în mod deosebit 
munca desfășurată zi și noapte de 
sute de mii de oameni, mobilizați de 
partid, pentru apărarea și suprainăl- 
țarea digurilor pe toată lungimea 
malului românesc al Dunării, precum 

și pe multe alte rîuri din interiorul 
țârii, salvîndu-se astfel de la inun
dații numeroase orașe și sate, sute 
de mii de hectare de terenuri agri
cole.

Un rol deosebit de important l-au 
avut militarii forțelor armate, care, 
acționînd cu dîrzenie și eroism, s-au 
situat în primele rînduri ale luptei 
pentru apărarea vieților omenești și 
a bunurilor materiale. O contribuție 
de seamă au adus, de asemenea, găr
zile patriotice, sindicatele, organiza
țiile de tineret și de femei.

Imediat ce s-a conturat pericolul 
de inundații și pe toată durata desfă
șurării lor, organele de stat centrale 
și județene au luat măsuri de infor
mare operativă a țărilor vecine, 
ținînd seama că viiturile de pe unele 
cursuri de apă comune impuneau 
măsuri conjugate de apărare. Din 
Republica Populară Ungară au venit 
un număr de peste 150 de oameni, 
dotați cu utilaje și materiale, care, 
împreună cu populația din județul 
Satu-Mare, au participat la refacerea 
unor diguri de pe Someș. O conlu
crare fructuoasă s-a realizat cu 
R.S.F. Iugoslavia pentru apărarea lu
crărilor de la Porțile de Fier, unde, 
cu forțe unite, s-a reușit să fie sal
vate toate obiectivele care erau ame
nințate de creșterea apelor Dunării.

Considerăm că pentru viitor ar fi 
util să se stabilească o conlucrare 
mai strînsă și mai organizată între 
organele de specialitate din țara 
noastră și cele din țările vecine pe 
problemele apărării împotriva inun
dațiilor.

La chemarea partidului, Imediat 
după retragerea apelor, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, țăranii coope
ratori și ceilalți oameni ai muncii 
au trecut la refacerea distrugerilor, 
recuperarea pierderilor, normalizarea 
activității economice și realizarea 
sarcinilor stabilite prin planul de stat.

Colectivele întreprinderilor indus
triale, analizînd posibilitățile și re
zervele de care dispun, și-au sporit 
cu mult angajamentele luate la în
ceputul anului, hotărînd să realizeze 
peste aceste angajamente o producție- 
marfă în valoare de aproape 2.5 mi
liarde lei și să obțină beneficii su
plimentare în valoare de 569 mi
lioane lei.

în agricultură s-a trecut de îndată 
la reînsămînțarea suprafețelor de pe 
care s-au retras apele. Ia refacerea 
adăposturilor pentru animale și a 
altor construcții cu caracter pro
ductiv.

Datorită eforturilor eroice ale între
gului popor, se poate aprecia că au 
fost depășite unele din greutățile 
provocate de calamități. în aproape 
toate întreprinderile afectate de 
inundații se lucrează la întreaga ca
pacitate, iar măsurile luate în agri
cultură asigură mobilizarea tuturor 
forțelor pentru realizarea sarcinilor 
ce revin acestui important sector. 
Este important faptul că pe pri
mul semestru, cu toate greută
țile întîmpinate, planul produc
ției globale industriale a fost în
deplinit în proporție de 101,1 la sută, 
realizîndu-se o creștere de 12,4 Ia 
sută față de aceeași perioadă a anu
lui trecut.

Subliniind cu satisfacție rezultatele ' 
obținute, trebuie să arătăm că mai 
avem încă- multe de făcut pentru a li
chida complet urmările grele ale ca
lamităților ce au avut loc. Dar, avînd 
in vedere abnegația cu care întreaga 
noastră națiune muncește pentru în
vingerea greutăților, se poate aprecia 
cu deplin temei că este posibil ca 
încă în cursul acestui an să lichidăm 
urmările inundațiilor, să realizăm și 
să depășim planul producției indus
triale, să realizăm obiectivele stabi
lite în agricultură, să încheiem cu 
succes actualul cincinal și să creăm 
astfel o bază trainică următorului 
plan cincinal.

Tovarăși deputați și invitați,
Una din preocupările centrale ale 

conducerii partidului și statului a fost 
și este ajutorarea localităților și a 
populației sinistrate. încă din primele 
zile ale inundațiilor, Comitetul Execu
tiv al Comitetului Central al P.C.R. 
și guvernul au inițiat măsuri deose
bite pentru asigurarea hranei, asis
tenței medicale și cazării familiilor 
lovite de calamități. Tuturor salaria- 
ților din întreprinderile și instituțiile 
care și-au întrerupt activitatea din 
cauza inundațiilor li s-au plătit Inte
gral salariile.

Comitetul Central al partidului, 
Consiliul de Miniștri și Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
au adoptat hotărîrea pe baza căreia 
cooperativele agricole sînt ajutate 
să-și refacă construcțiile, șeptelul și 
culturile distruse ; familiile sinistrate 
primesc ajutoare bănești, terenuri și 
materiale de construcții pentru refa
cerea locuințelor, anexelor gospodă- 
rești și a bunurilor de uz personal. 
Totodată, populația sinistrată bene
ficiază de scutirea sau de reducerea 
unor taxe și impozite. în localitățile 
afectate de inundații se vor con
strui in acest an 5 000 de apar
tamente peste prevederile planului.

Populația țării și-a manifestat în 
formele cele mai variate solidarita
tea deplină cu cei ce au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor. Sala- 
riațiitau subscris din salariile lor 
peste 2 miliarde lei, membrii coo
perativelor agricole de producție au 
oferit suma de 100 milioane lei, 
organizațiile de masă și obștești au 
subscris 200 milioane lei, iar depu

nerile la C.E.C. în contul 2000 în
sumează peste 75 milioane lei.

în același timp, populația a donat 
peste 10 milioane articole de îmbră
căminte, încălțăminte și obiecte de 
uz casnic, precum și importante 
cantități de alimente, care au fost 
distribuite familiilor sinistrate.

In împrejurările excepționale prin 
care am trecut, s-au manifestat cu 
putere forța și superioritatea orîn- 
duirii noastre socialiste. Clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți au demonstrat înalta lor con
știință socialistă, profundul patrio
tism, abnegația și spiritul de sacrifi
ciu în apărarea realizărilor dobîndi- 
te, și-au afirmat hotărîrea nestră
mutată de a munci cu toată ener
gia pentru progresul continuu al ță
rii noastre.

în această perioadă s-a dovedit o 
dată mai mult capacitatea partidu
lui de a-și îndeplini în orice îm
prejurare rolul de forță politică con
ducătoare a societății, de a organi
za și îndruma toate forțele și ener
giile poporului, de a înfăptui unita
tea de voință și acțiune a națiunii 
noastre socialiste. Cu deosebită pu
tere s-au manifestat încrederea nes
trămutată a maselor largi muncitoa
re în Comitetul Central, in secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea lor fer
mă de a înfăptui neabătut politica 
partidului nostru.

Tovarăși deputați și invitați, 
în momentele de grea încercare, 

poporul român a fost înconjurat de 
solidaritatea opiniei publice monr 
diale. Toate țările socialiste, nume
roase partide comuniste și muncito
rești, organizații ale clasei munci
toare ,un mare număr de șefi de sta
te și oameni politici, organizații in
ternaționale. societăți de cruce roșie, 
organizații obștești și profesionale, 
firme și organizații economice, aso
ciații și culte religioase, cetățeni apar- 
ținînd unor state situate în diferite 
zone ale globului, prieteni ai Româ
niei, precum și persoane de origine 
română care trăiesc peste hotare, au 
trimis telegrame și scrisori prin care 
exprimă compasiunea pentru suferin
țele abătute asupra țării, aprecierea 
eroismului și a hotărîrii cu care po
porul nostru a înfruntat calamitățile.

Din partea a 65 de țări și a unor 
organizații internaționale, România a 
primit și continuă să primească im
portante ajutoare materiale și bănești. 
O serie de firme din diferite țări au 
trimis, iar altele s-au oferit să tri
mită specialiști și piese de schimb 
pentru a contribui la refacerea insta
lațiilor deteriorate. Valoarea ajutoa
relor materiale și Rănești oferite po 
porului român din străinătate însu
mează aproape 1,5 miliarde lei, din 
care ajutoarele primite pînă afum se 
ridică la peste 160 milioane lei.

Poporul român este recunoscător ță
rilor socialiste frățești, celorlalte 
state, guvernelor, organizațiilor și aso
ciațiilor internaționale, tuturor ace
lora care au acordat sprijinul lor ma
terial și moral, văzînd in ace°te ma
nifestări de simpatie și solidaritate o 
expresie a prețuirii și prestigiului de 
care se bucură România socialistă pe 
plan internațional, politica sa consec
ventă de pace, de colaborare cu toate 
statele lumii.

Tovarăși,
Recenta plenară a Comitetului Cen

tral al partidului a chemat organele 
de partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești, clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, întregul 
nostru popor, să depună eforturi spo
rite pentru recuperarea încă în acest 
an a pagubelor pricinuite de inunda
ții, pentru realizarea și depășirea pla
nului de stat și a angajamentelor a- 
sumate pe anul 1970.

Este necesar ca ministerele, cele
lalte organe centrale, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare, cen
tralele industriale și întreprinderile să 
ia toate măsurile pentru folosirea in
tegrală a capacităților de pro
ducție, utilizarea rațională a 
materiilor prime și a materialelor, 
creșterea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor materiale de 
producție.

O atenție deosebită trebuie acor
dată recuperării restanțelor la o se
rie de produse importante cum sint : 
carbid, sodă caustică, sodă calcinată 
și alte produse chimice, fontă, apa- 
rataj electric de înaltă tensiune, che
restea, plăci fibrolemnoase, materiale 
de construcții, precum și unele măr
furi alimentare.

Conducerile unităților economice, 
cu consultarea largă a colectivelor 
de muncă din întreprinderi, vor asi
gura ca acolo unde este necesar să 
se muncească peste programul de 
lucru și în zilele de sărbătoare in 
vederea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan.

Necesitățile economiei naționale 
impun luarea de noi măsuri în ve
derea realizării sarcinilor prevăzute 
la export pentru anul 1970.

Ținîndu-se seama de amploarea 
pagubelor și întirzierea lucrărilor in 
agricultură, organele agricole cen
trale și locale, comitetele executive 
ale consiliilor populare și conducerile 
unităților agricole au datoria să mo
bilizeze toate ’ forțele și mijloacele de 
care dispun pentru evacuarea apei 
de pe suprafețele inundate și însă- 
mînțarea acestora.

Trebuie luate măsuri pentru exe
cutarea tuturor lucrărilor de între
ținere a culturilor, pentru pregătirea 
și desfășurarea în cele mai bune con
diții și fără pierderi a recoltării pă- 
ioaselor, iar pe terenurile eliberate 
să se însămînțeze o suprafață de cel 
puțin 1,2 milioane hectare cu cul
turi duble, îndeosebi cu porumb, le
gume și cartofi. Este necesar să fie 
recoltate în cele mai bune condiții 
plantele de nutreț și fînețele na
turale.

în toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste, inclusiv în cele din 
zonele calamitate, trebuie să se asi
gure realizarea numărului de ani
male stabilit prin planul de stat.

în fiecare unitate agricolă de 6tat 
și cooperatistă trebuie luate măsuri 
pentru livrarea la timp a tuturor 
cantităților de produse agricole con
tractate cu statul. Cooperativele 
agricole din zonele neafectate de 
inundații vor fi solicitate să li
vreze suplimentar, față de con
tractele încheiate, cantități cit mai 
mari de grîu, porumb, cartofi, legu
me, carne, lapte și alte produse. De 
asemenea, trebuie intensificată mun
ca in rîndurile membrilor coopera
tori și ale țăranilor cu gospodării in
dividuale pentru a vinde statului 
cantități sporite de produse agroali- 
mentare.

Conducerile ministerelor, ale cen
tralelor industriale și ale întreprin
derilor, comitetele executive ale con
siliilor populare trebuie să pună în 
centrul preocupărilor lor realizarea 
integrală a volumului de investiții și 
construcții-montaj pe anul 1970 și 
respectarea strictă a termenelor de 

. punere în funcțiune, dînd prioritate 
obiectivelor cu caracter productiv și 
construcției de locuințe. Pentru com
pletarea necesarului de materiale, 
consiliile populare trebuie să valori
fice în mai mare măsură resursele 
locale, să organizeze pe scară largă 
producerea de cărămizi, var, țigle, 
extragerea de piatră și balast etc.

Este de datoria noastră, tovarăși 
deputați, ca în întreaga acțiune de 
refacere a distrugerilor și recupera
rea pagubelor provocate de calami
tăți, să asigurăm o largă participare 
a tuturor categoriilor populației — 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei, 
cetățeni de toate profesiile, de la 
orașe și sate.

Consiliile populare, cu sprijinul or
ganizațiilor sindicale, de femei și 

'tineret, sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor trebui să mobilizeze 
cetățenii la ample acțiuni de muncă 
patriotică pentru reconstrucția uni
tăților economice și sociai-culturale 
și realizarea numărului de locuințe 
prevăzut în fiecare localitate, să în
treprindă măsuri pentru consolida
rea digurilor și efectuarea unor noi 
lucrări de apărare, pentru suprave
gherea permanentă a nivelului ape
lor, să întocmească planuri de acțiu
ne pentru evacuarea, în caz de pe
ricol, a unităților economice, sociai- 
culturale și a populației din zonele 
inundabile.

Pentru prevenirea în viitor a unor 
astfel de calamități, o importanță 
deosebită o are realizarea progra
mului național aprobat de plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din martie a.c. cu 
privire la gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, îndiguiri, desecări și 
de combatere a eroziunii solului pe 
anii 1971—1975 și prevederile de pers
pectivă pînă în 1985 în acest do
meniu.

Pe baza indicațiilor conducerii par
tidului, ale tovarășului Ceaușescu 
personal, în prezent se elaborează 
un program suplimentar de lucrări 
ce se impun a fi executate pentru 
apărarea împotriva inundațiilor, în
deosebi prin crearea unor bazine de 
acumulare a apei pe cursurile su
perioare ale riurilor, corectarea și 
regularizarea cursurilor de apă, con
solidarea și supraînălțarea digurilor 
existente și construirea de noi diguri, 

extinderea lucrărilor antierozionale 
și de împăduriri.

La realizarea programului națio
nal de gospodărire a apelor, precum 
și a lucrărilor suplimentare ce se 
prevăd pentru apărarea împotriva 
inundațiilor, alături de eforturile 
mari pe care le face statul, trebuie 
să se asigure o largă participare a 
populației prin muncă patriotică și 
contribuție materială. în fiecare ju
deț și în fiecare localitate din zonele 
inundabile trebuie luate de îndată 
măsuri concrete pentru precizarea și 
eșalonarea lucrărilor ce vor fi exe
cutate, organizarea șantierelor și sta
bilirea pe, fiecare unitate economică, 
organizație de masă și familie a vo
lumului de lucrări ce trebuie să-1 
execute.

Este o îndatorire patriotică a fie
cărui cetățean să participe pe mă
sura puterilor sale la complexul de 
lucrări menit să facă imposibilă re
petarea calamităților suferite de țara 
noastră în primăvara acestui an.

Măsurile stabilite de recenta ple
nară a Comitetului Central al parti
dului. hotărîrea cu care oamenii mun
cii luptă pentru recuperarea pagube
lor suferite ne întăresc convingerea 
că, prin eforturile întregii noastre 
națiuni socialiste, sarcinile de plan 
pe anul în curs și pe întregul cinci
nal 1966—1970 vor fi îndeplinite cu 
succes, asigurîndu-se temelii trai
nice înfăptuirii programului de dez
voltare i patriei noastre, elaborat 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România hotărăște :

Aprobă raportul prezentat și activi
tatea desfășurată pentru apărarea

Luind cuvîntul în numele locuitori
lor județului Cluj, unul din județele 
puternic lovite de furia apelor, de
putatul Aurel Duca a spus: Tre’ 
buie să recunoaștem că niciodată nu 
ne-am imaginat că vom fi puși în 
fața unor astfel de situații. Biroul 
Comitetului județean de partid și 
Comitetul executiv al Consiliului 
popular județean Cluj au acționat 
cu promptitudine, hotărît, pe multi
ple planuri, au întreprins măsuri 
care, în final, au făcut ca pierderile 
— și așa destul de ridicate, de peste 
300 milioane lei — să nu atingă 
cote și mai înalte, mai catastrofale. 
Aceasta constituie încă o dovadă a 
capacității organelor și organizațiilor 
noastre de partid și de stat de a se 
adapta rapid unei anumite situații 
date, de a organiza și mobiliza mase
le în rezolvarea celor mai dificile 
probleme.

A fost o bătălie aprigă, grea, dusă 
uneori pînă la limita rezistenței 
umane, pînă la supremul sacrificiu 
chiar, pe 'care locuitorii acestor me
leaguri ale patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — au cîștigat-o fiindcă așa au 
fost educați de partid de-a lungul 
anilor, fiindcă în acele clipe de grea 
cumpănă au simțit din plin sprijinul 
puternic, permanent și deosebit de 
prețios al conducerii de partid și de 
stat. Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul nostru, indica
țiile prețioase pe care le-am primit 
la fata locului, (Cuvintele de îmbăr
bătare și de prețuire la adresa acti
vității pline de abnegație desfășu
rate de comuniști, de toți oamenii 
muncii din județ, ne-au întărit voin
ța, ne-au unit și mai puternic într-un 
singur șuvoi forțele, ne-au îndem- 
nstT să facem totul pentru a limi
ta efectele calamităților, a nor
maliza ci*  mai rapid viața eco
nomică și socială. Am mandat din 
partea alegătorilor pe care-i repre
zint să exprim încă o dată în cadrul 
forului suprem al puterii de stat 
profunda recunoștință a tuturor lo
cuitorilor județului pentru sprijinul 
primit din partea partidului și statu
lui. precum și înalta lor prețuire față 
de energia, clarviziunea și hotărîrea 
cu care conducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acționează în vederea în
făptuirii programului de edificare a 
României socialiste.

Odată depășite momentele la care 
m-am referit — a continuat vorbito
rul — comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Cluj și-au propus ca 
țel suprem refacerea grabnică a capa
cităților de producție, recuperarea în 
cel mai scurt timp posibil a pagube
lor provocate de calamități. în acest 
sens, deputatul Aurel Duca a arătat 
că s-a'reușit repunerea în funcțiune, 
la întreaga capacitate, a tuturor uni
tăților economice : el a evocat hotărî
rea cu care se muncește în fabrici și 
uzine, pe ogoare, pentru ca pierde
rile de producție înregistrate în lu
nile mai-iunie să fie recuperate în 
timpul cel mai scurt, pentru ca an
gajamentul inițial de a se da peste 
plan, în acest an. o producție glo
bală industrială în valoare de peste 
200 milioane lei să fie respectat.

Au fost relevate, de asemenea, 
măsurile întreprinse în vederea în
cheierii cu succes, pînă la toamnă, 
a acțiunii de refacere a fondului de 
locuințe.

In încheiere, deputatul Aurel Duca 
a arătat că populația județului Cluj, 
puternic atașată politicii partidului, 
cauzei propășirii patriei noastre 
dragi, socialiste, va da dovadă și pe 
mai departe de dăruire totală în 
munca de refacere, va face totul 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce-i revin prin planul de stat 
pe anul 1970.

Deputatul Andrei Barta 8 ară- 
tat că măsurile propuse în raportul 
Consiliului de Miniștri asupra inun
dațiilor din acest an sînt măsuri bine 
gîndite, care vor duce la ștergerea, în 
scurt timp, a urmelor nemaivăzutei 
revărsări de ape și vor face ca pe vii
tor să fim mai bine pregătiți să în- 
tîmpinăm asemenea fenomene natu
rale distructive.

Consider bună propunerea din ra
port ca, în afară de prevederile pro
gramului național de irigații, să se în
tocmească în fiecare județ un program 
suplimentar, bazat în principal pe 
forțe proprii, pentru apărarea împo
triva inundațiilor a terenurilor agri
cole și localităților. Cetățenii circum
scripției pe care o reprezint vor spri
jini cu toate forțele un astfel de pro
gram. Așa cum a subliniat recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. va trebui să 
acordăm toată atenția întreținerii și 
supraînălțării digurilor, executării de 
canale de scurgere, antrenind la a- 
ceastă muncă toți locuitorii satelor.

Cu mulțumire și recunoștință deose. 
bită au primit locuitorii județului 
nostru ajutoarele acordate de partid 
și guvern, ajutoare ce s-au concreti
zat in însemnate cantități de îngră
șăminte chimice, cereale, furaje și di
ferite materiale. De asemenea, au fost 
ajutate pentru refacerea gospodăriilor 
un număr de peste 2 000 de familii, 
iar un număr însemnat de locuitori 
au primit peste 100 000 de articole de 
îmbrăcăminte, încălțăminte și canti
tăți însemnate de alimente.

Pentru grija deosebită cu care am 
fost înconjurați în aceste momenb- 
grele, să-mi îngăduiți — a spus vorbi
torul — ca. în numele tuturor locui
torilor de pe plaiurile bistrițene, ro
mâni, maghiari și germani, să aduc 
cele mai calde mulțumiri conducerii 
de partid și de stat, personal iubitului 
nostru conducător, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sîntem hotărîți să muncim 

împotriva inundațiilor ce au avut loc 
în primăvara acestui an și însărci
nează Consiliul de Miniștri al Repu
blicii . Socialiste România să ia toate 
măsurile pentru înlăturarea efectelor 

neobosit, să ne dăruim întreaga noas
tră capacitate de muncă pentru a în
tări și dezvolta ceea ce am făurit pînă 
acum, pentru a ne aduce contribuția 
deplină la construcția socialistă, la 
propășirea și înflorirea patriei.

Datorită uriașului șuvoi de forță și 
energie umană declanșat de națiunea 
noastră socialistă, a spus deputatul 
Gheorghe Cocoș, mundane 
fără precedent din primăvara acestui 
an vor rămîne în memoria generații
lor nu atît prin tragismul lor, cit mai 
ales prin faptele de eroism, abnega
ție și solidaritate ale poporului nos
tru.

Integrîndu-se în marele efort al 
poporului, miile de constructori de 
pe Lotru au avut de înfruntat viitura 
nestăvilită a apelor, care amenința 
să distrugă realizările unei munci de 
ani de zile.

Prin eforturile susținute ale între
gului colectiv, în mai puțin de o lună 
s-a putut relua activitatea normală 
pe toate șantierele, cu excepția celui 
de la Petri mânu, unde în prezent se 
lucrează din plin la refacerea dru
murilor de legătură. Așa cum s-a 
arătat la recenta Plenară a Comite
tului Central al P.C.R., în perioada 
ce urmează se impune să ne mobi
lizăm la maximum toate forțele, să 
ne intensificăm eforturile pentru a 
recupera pierderile provocate de 
inundații și pentru a realiza sarci
nile de plan din acest an la un nivel 
calitativ superior. Constructorii de la 
Lotru, asemenea tuturor oamenilor 
muncii din țară, și-au suflecat mîne- 
cile, neprecupețind nici un efort 
pentru înlăturarea consecințelor 
nefaste ale inundației. Noi ne-am an
gajat să muncim 10—12 ore pe zi, să 
lucrăm duminicile și în zilele de săr
bătoare pentru refacerea, pînă la fi
nele anului, a bunurilor avariate și 
îndeplinirea Integrală a sarcinilor de 
plan.

Este necesar însă ca întreprinde
rile din țară care produc materiale 
de construcții să depună la rîndul 
lor eforturi suplimentare pentru a 
livra șantierelor cantități sporite de 
materiale. Același efort este necesar 
să-1 facă și întreprinderile care pro
duc utilaje și piese de schimb.

Doresc să mă refer în cîteva cu
vinte la o problemă de o importan
ță deosebită pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus-o în fața 
întregului popor. Catastrofa din a- 
ceastă primăvară ne-a arătat că se 
impun și măsuri de ordin mai gene
ral pentru a împiedica pe viitor a- 
pele să mai provoace asemenea pa
gube. In afară de măsurile prevăzu
te în programul național privind iri
gațiile și ameliorarea terenurilor a- 
gricole, va trebui să ne ocupăm de 
construirea unor baraje pe rîurile 
interioare, care să rețină apele în 
timpul viiturilor, ca apoi să fie 
folosite în perioadele de secetă. A- 
cumulările create pe rîurile Bistri
ța și Argeș au dovedit din plin că 
pot fi preîntîmpinate revărsările 1 de 
ape. Printr-un efort susținut din 
partea întregului popor, într-o pe
rioadă cit mai scurtă, trebuie să 
construim aceste baraje care în vii
tor ne vor proteja împotriva furiei 
apelor. Consider că organele centra
le de specialitate trebuie să ia mă
surile cele mai urgente pentru ca, 
împreună cu organele de resort lo
cale ,să se treacă la începerea lucră
rilor de acest gen. Mă refer îndeo
sebi la amenajările de pe Olt, pen
tru a căror efectuare în cel mai 
scurt timp există toate condițiile.

Țin să exprim în numele celor pes
te 6 000 de constructori de pe Lotru 
calda noastră mulțumire și recunoș
tință pentru îndrumarea concretă și 
sprijinul neprecupețit primit din 
partea conducerii partidului șl sta
tului în restabilirea activității șantie
rului. Constructorii hidrocentralei de 
pe Lotru sînt hotărîți să-și facă pe 
deplin datoria la locul de muncă 
pentru a încheia anul 1970 cu satis
facția de a fi îndeplinit integral sar
cinile de producție.

In opera de refacere economică și 
edificare în ritm susținut a României 
socialiste, a arătat deputatul yjfgj| 
COZOCU oamenii muncii din toate 
județele, municipiile, localitățile au 
acționat și continuă să acționeze ca 
un uriaș sistem de vase comunicante.

Referlndu-se la contribuția Capi
talei pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor, deputatul Virgil Cazacu 
a spus printre altele : Colectivele în
treprinderilor și instituțiilor, cetățe
nii Bucureștiului, animați de un fier
binte patriotism și o înaltă responsa
bilitate civică, au răspuns prin fapte 
demne de glorioasele lor tradiții de 
muncă și de luptă, care vor rămîne 
înscrise pentru totdeauna în istoria 
țării. S-au reevaluat rezervele inter
ne, s-au adoptat noi măsuri pentru 
folosirea mai bună a capacităților de 
producție, utilizarea intensivă și ex
tensivă a mașinilor și instalațiilor, 
gospodărirea mai judicioasă a mate
riilor prime și a materialelor, redu
cerea cheltuielilor materiale ale pro
ducției, ceea ce a condus la suplimen
tarea substanțială a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. Edifi
cator în acest sens este bilanțul rea
lizărilor efective pe primele 6 luni ale 
anului : din angajamentul de aproape 
un miliard lei la producția marfă, 
s-au obținut peste 460 milioane, iar 
indicele de creștere a productivității 
muncii a fost depășit cu 1,5 la sută. 
Ponderea însemnată în cadrul aces
tor realizări o deține producția de 
materiale deosebit de necesare pentru 
înlăturarea efe'ctelor inundațiilor și 
înfăptuirea. înainte de termen, a pre
vederilor planului pe acest an. 

provocate de calamități, recuperarea 
pagubelor pricinuite și realizarea in
tegrală a planului de stat pe anul 
1970.

La cererea muncitorilor, s-a lucrat 
și se lucrează în zilele de duminică, 
și in programe prelungite, pentru 
compensarea pierderilor suferite de 
economia națională ; numeroase co
lective de muncă din industria tex
tilă au lucrat in afara programului 
pentru recondiționarea unor materii 
prime și finite provenite din zo
nele calamitate ; un număr mare 
de pensionari, foști muncitori de la 
uzinele „Vulcan", „23 August", Gri- 
vița Roșie", „Timpuri Noi", „Mașini 
electrice", „Autobuzul" au revenit în 
întreprinderi pentru a-și aduce apor
tul la realizarea angajamentelor su
plimentare ; specialiști din întreprin
deri, institute de proiectări și cer
cetări au plecat în zonele calamitate 
pentru a ajuta direct la repunerea 
în funcțiune a capacităților de pro
ducție , brigăzi de studenți și spor
tivi și-au adus contribuția la înăl
țarea digurilor din insula mare a 
Brăilei și incinta Borcea ; mii de. ti
neri muncitori și studenți desfășoară 
în aceste zile muncă patriotică în în
treprinderile de materiale de con
strucții pentru realizarea angajamen
tului de 50 milioane cărămizi și în
locuitori peste plan.

Răspunzînd chemării Frontului U- 
nității Socialiste, cetățenii Capitalei 
au acționat ca unul singur, donînd, 
încă din primele zile, peste două 
milioane articole de Îmbrăcăminte, 
încălțăminte și obiecte de uz casnic, 
care au fost expediate și distribuite 
populației sinistrate. In contul C.E.C. 
2 000 populația bucureșteană a depui 
pînă în prezent peste 14 milioane lei. 
De asemenea, organizațiile de masă și 
obștești au întreprins diferite acțiuni, 
fondurile realizate, împreună cu con
tribuția din veniturile salariaților, în- 
sumînd aproape 400 milioane lei.

Asigur Marea Adunare Națională, 
conducerea partidului și statului, 
personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii, toți 
cetățenii Capitalei, alături de între
gul nostru popor vor munci cu en
tuziasm și abnegație pentru realiza
rea și depășirea prevederilor planu
lui de stat, aducîndu-și contribuția la 
refacerea grabnică a economiei, la 
înfăptuirea cu succes a programului 
de dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste.

Propun ca deputății Marii Adunări 
Naționale să ofere indemnizația lor 
pe o lună pentru fondurile destinate 
județelor care au suferit de pe urma 
calamităților.

Sînt un om de artă; a arătat depu- 
tatul Brăduț Covaliu, pot “ 
vă asigur că, la fel ca și ceilalți 
colegi ai mei, am fost profund im
presionat de teribila calamitate ce 
s-a abătut asupra țării. Noi, artiștii 
plastici, am contribuit personal fie
care cu o sumă ce depășește laolaltă 
cu mult un milion de lei. Am Între
prins numeroase acțiuni și am or
ganizat expoziții, cu vinzare, in ma
joritatea județelor țării, în folosul 
sinistraților. Am hotărît, de aseme
nea, pentru inceput, să decorăm 
model două sate in două zone diferite 
ale țării pe cheltuiala noastră. Am 
sprijinit munca de refacere a muzee
lor țării. Ceea ce am Înfăptuit noi nu 
are poate o pondere masivă la bugetul 
general, dar este o contribuție dată 
din inimă, o contribuție de artiști-ce- 
tățeni.

La aceasta aș vrea să adaug și să 
subliniez eforturile pe care le face ță
rănimea din sectorul Boldu și Buzău, 
unde sînt deputat, care a sprijinit 
prin donații și contractări masive și 
suplimentare acțiunea de refacere a 
regiunilor periclitate. încercările 
prin care am trecut au dat la iveală 
strînsa unitate a întregii suflări a 
patriei în jurul partidului, prestigiul 
de care se bucură, Știința sa de a in
terveni operativ și a conduce desti
nele patriei mai ales în încercări 
excepționale. Noi îi mulțumim căl
duros. S-a evidențiat în aceste zile 
evoluția superioară a conștiinței 
noastre socialiste, toți oamenii s-au 
ridicat deasupra lor înșile ca un 
munte de voință și energie. S-au ve
rificat încă o dată strălucit tăria de 
caracter, puterea de abnegație și dă
ruire, conștiința socialistă a poporu
lui nostru. Capacitatea de organizare 
a partidului, solidaritatea întregului 
popor ne-au făcut să trecem cu frun
tea sus prin toate încercările, iar 
astăzi, chiar dacă mai avem greutăți, 
zorile se limpezesc. Aș vrea să mai 
arăt că prestigiul partidului și al sta
tului nostru a făcut ca lumea în
treagă să fie alături de noi, moral 
și material. Este semn bun pentru 
conștiința unui popor, pentru voința 
sa de pace și progres, pentru viitorul său.

Să ne gîndim ce ar fi fost aceste 
încercări pentru România de înainte 
de epoca socialistă. Fără îndoială 
un dezastru economic și social, cu 
consecințe nefaste și urmări drama
tice pe timp de zeci de ani la rînd. 
De aceea aprob cu toată convinge
rea măsurile preconizate de parti
dul și statul nostru pentru refacerea 
țării, pentru ridicarea de noi con
strucții și uzine, pentru noi investiții 
sociai-culturale. Lanurile se coc, soa
rele surîde din nou auriu. Strîns 
uniți în jurul partidului, al conduce
rii sale, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am fost eroii unei pagini 
de istorie pe care- n-am dorit-o, dar 
pe care am trăit-o cu simplitate și 
cu stoicism. Mă gîndesc cu emoție la 
numele unui om, al unei femei, al 
unui tînăr pe care nu-1 știu sau nu 
l-am aflat încă și care s-a întrecut 
in fapte mari.

Referindu-mă la ei, mă gîndesc d« 
fapt la întregul popor român.
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Expunerea cu privire la Proiectul de lege 
privind organizarea și funcționarea 

cooperației de consuni 
prezentată de tovarășul Dumitru Bejan, 

președintele Uniunii centrale a cooperativelor 
de consum

tn cadrul preocupărilor generale 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, Partidul Co
munist Român și statul nostru acor
dă o atenție deosebită ridicării e- 
conomice și sociale a satului, îm
bunătățirii condițiilor de muncă și 
de trai ale țărănimii și ale întregii 
populații care trăiește și își desfă
șoară activitatea in mediul rural.

Numărînd în rîndurile sale peste 
7 milioane de cooperatori și fiind 
membră a Frontului Unității Socia
liste, cooperația de consum partici
pă activ la edificarea construcției so
cialiste în patria noastră, la dezvol
tarea schimbului economic între sat 
și oraș, la adîncirea și perfecționa
rea continuă a democrației socialis
te, la mersul ascendent al societății 
noastre.

Subliniind rolul cooperației de 
consum în viața economică și so
cială a țării în cuvîntul său la cel 
de-al V-lea Congres al cooperației 
de consum, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „în înfăp
tuirea politicii de înflorire multila
terală a satului, de satisfacere a ce
rințelor de viață ale țărănimii, parti
dul nostru a încredințat sarcini mari 
și de o deosebită răspundere coope
rației de consum. Cooperația de con
sum are datoria de a contribui la 
mal buna valorificare a produselor 
agricole, la aprovizionarea populației 
rurale cu produse industriale, la in
tensificarea schimbului economic din
tre sat și oraș".

în spiritul acestor prețioase indi
cații, Congresul cooperației de con
sum a adoptat importante hotărîri pe 
linia dezvoltării activității economi
ce a organizațiilor cooperației de 
consum, hotărîri care au stat la baza 
elaborării sarcinilor ce le revin în 
perioada viitorului cincinal. Astfel, 
față de 1966—1970, în cincinalul 
următor volumul mărfurilor ce se 
vor desface prin cooperația de con
sum va fi mai mare cu 44,3 mi
liarde lei, al achizițiilor de pro
duse agricole cu 2,2 miliarde lei, al 
producției marfă și prestărilor de 
servicii către populație cu 4.8 mili
arde lei. Baza tehnico-materială se 
va dezvolta prin investiții de peste 
2,2 miliarde lei, ceea ce va influența 
pozitiv realizarea sarcinilor coopera
ției de consum de a-și spori contri
buția la înfăptuirea mărețului pro
gram de edificare a României socia
liste, adoptat de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

în ultimii ani, din inițiativa con
ducerii partidului și statului, s-au în
treprins importante acțiuni de per
fecționare a sistemului de acte nor
mative cu' putere de lege pentru a 
asigura, în condițiile noii etape de 
dezvoltară a societății noastre, func
ționarea optimă a organelor și orga
nizațiilor de stat și obștești.

RAPORTUL COMISIEI ECONOMICO-flNANCIARt,
COMISIEI PENTRU CONSILIILE POPULASE 

SI ADMINISTRAȚIA DE STAT SI COMISIEI JURIDICE » ’ ’
prezentat de deputatul Dumitru Balalia

Comisia economico-financiară, Co
misia pentru consiliile populare și 
Administrația de stat și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Naționale, 
întrunite în ședințe de lucru în zilele 
de 25 iunie și 8 iulie 1970, au exami
nat și dezbătut proiectul de lege cu 
privire la organizarea și funcționarea 
cooperației de consum, care are la 
bază indicațiile cuprinse în raportul 
prezentat de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la Congresul 
al X-lea al partidului, cit și hotărî- 
rile Congresului al V-lea al coope
rației de consum.

Proiectul de. lege, care a fost însu
șit de un mare număr de deputați 
din toate județele țării, se încadrează 
în măsurile luate de conducerea parti
dului și a statului privind perfecțio
narea organizării, conducerii și pla
nificării economiei naționale și cre
ează cadrul juridic corespunzător 
pentru desfășurarea activității coo
perației de consum, care în ultimii 
ani a cunoscut o largă dezvoltare.

Adoptarea unei noi legi în această 
materie este necesară, deoarece ca

Țin să precizez de la 
a spus deputatul 

Tânase,că Proiectul

bun început,
Gheorghe
de lege pri

vind organizarea și funcționarea coo
perației de consum, aflat la ordinea 
de zi a forului suprem al puterii de 
stat, se înscrie pe linia preocupărilor 
stăruitoare ale conducerii partidului 
și statului pentru perfecționarea con
tinuă a întregii vieți economice și 
sociale în patria noastră.

în cadrul acestor preocupări, tre
buie să ne concentrăm eforturile 
pentru ca organizațiile cooperației de 
consum din județe să asigure apro
vizionarea populației de la sate in 
condiții cît mai bune cu mărfuri de 
calitate superioară și în sortimente 
variate, să contribuie la sporirea 
fondului central de produse agroali
mentare, la satisfacerea cerințelor 
de prestări de servicii în raport cu 
noile solicitări ale țărănimii, la în
făptuirea politicii partidului nostru

Inspirîndu-se din astfel de acțiuni 
transformatoare și ținind seama de 
faptul că astăzi cooperația de consum 
își desfășoară activitatea în limitele 
Decretului nr. 133/1949, căruia i s-au 
adus, din necesitate, numeroase îm
bunătățiri, Congresul al V-lea al coo
perației de consum din aprilie a.c. a 
dezbătut și aprobat proiectul legii de 
organizare și funcționare a coopera
ției de consum. Delegații la congres 
au hotărît să se adreseze Marii A- 
dunări Naționale cu rugămintea de 
a examina acest proiect și, în măsura 
în care va aprecia, să-1 adopte ca 
lege. Proiectul de lege a fost ela
borat în spiritul politicii Partidului 
Comunist Român și pe baza sinte
tizării experienței de peste 20 de ani 
a activității cooperativelor de consum.

Spre deosebire de reglementările 
anterioare, cooperativele de consum 
sînt definite, prin proiectul noii legi, 
ca organizații socialiste obștești, cu 
caracter economic, create prin aso
ciere de bună voie a locuitorilor, 
în scopul de a-și satisface unele ne
voi materiale și culturale, prin mij
loace și acțiuni comune și de a con
tribui, în mod organizat, la lărgirea 
și perfecționarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a țării, la făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în Republica Socialistă Româ
nia. Totodată, proiectul de lege, prin 
fixarea mai completă a obiectului de 
activitate a cooperației de consum, 
creează premise favorabile participă
rii mai active a organizațiilor coope
ratiste la înlesnirea schimbului de 
mărfuri între sat și oraș, prin apro
vizionarea cu mărfuri a populației ru_ 
rale, valorificarea surplusului de pro
duse agroalimentare ale gospodării
lor populației, producerea de bunuri 
de consum și satisfacerea mai bună 
a cererilor de servicii ale populației. 
.Proiectul precizează că „activitatea 
cooperației de consum se încadrează 
în sistemul economiei socialiste și se 
desfășoară în conformitate cu norme
le legale de planificare și conducere 
a economiei naționale, fiind luate în 
calcul la elaborarea planului de stat". 
De asemenea, se precizează că „ac
tivitatea organizațiilor cooperației de 
consum se desfășoară pe baza progra
melor aprobate de organele lor sta
tutare corelate cu planurile de dez
voltare a economiei naționale".

Referitor la conducere, proiectul su
bliniază rolul organelor colective de 
conducere, la toate verigile ca prin
cipiu suprem, condiționîndu-se astfel, 
prin lege, promovarea normelor de
mocratice de lucru și de conducere.

Relevind caracterul obștesc al orga
nizațiilor, proiectul de lege prevede 
îndreptățirea Uniunii centrale a co
operativelor de consum de a. emite 
norme obligatorii pentru toate orga
nizațiile cooperației de consum cu 
privire la întreaga lor activitate. Tot
odată se prevede și îndreptățirea fi

drul legal al activității cooperației 
de consum — stabilit în anul 1949 — 
nu mai este corespunzător, întrucît 
acesta reglementează modul de or
ganizare și funcționare a tuturor for-, 
melor cooperatiste din țara noastră. 
Or, ținînd seama că activitatea coo
perației de consum prezintă o serie 
de particularități față de celelalte 
forme cooperatiste și că în perioada 
care a trecut sfera sa de activitate 
s-a lărgit, comisiile consideră că este 
necesar să se adopte o lege aparte, 
așa cum a procedat Marea Adunare 
Națională în cazul cooperației meș
teșugărești.

Proiectul de lege creează coopera
ției de consum cadrul legal necesar 
intensificării schimbului economic 
dfntre sat și oraș, printr-o mai bună 
valorificare a produselor agricole și 
o aprovizionare corespunzătoare a 
populației rurale cu produse indus
triale. Totodată, proiectul de lege re
glementează atribuțiile cooperației de 
consum în ceea ce privește dezvolta
rea prestărilor de servicii și produ
cerea de bunuri de consum necesare 
aprovizionării populației, îndeosebi 

de ridicare continuă a nivelului de 
trai al populației din mediul rural.

Dezvoltarea ascendentă a econo
miei țârii noastre a creat condiții 
tot mai "bune pentru îndeplinirea 
celei mai importante sarcini a coo
perației de consum — lărgirea și 
intensificarea schimbului de mărfuri 
dintre sat și oraș.

Trebuie insă să arătăm că pînă în 
prezent cooperația de consum s-a 
ocupat mai mult de desfacerea măr
furilor de la orașe către sat și mai 
puțin de prelucrarea produselor a- 
gricole din sate și valorificarea lor 
la oraș.

Prin noua lege se creează condi
ții pentru dezvoltarea activității coo
perației de consum în domeniul va
lorificării produselor agricole pentru 
sporirea cantităților de produse 
agroalimentare cumpărate și prelu
crate, pentru diversificarea gamei 
de produse și ridicarea calității a- 
cestora, ceea ce va duce la creșterea 

rească a organelor Ministerului Fi
nanțelor și ale Băncilor de Stat de a 
exercita controlul asupra îndeplinirii, 
de către organizațiile și întreprinde
rile cooperației de consum, a obliga
țiilor față de stat, utilizării creditelor 
primite de la stat, precum și respec
tării disciplinei financiare.

Proiectul de lege reglementează, 
pentru prima oară în mod complet, 
regimul juridic al bunurilor coopera
tiste, creînd cadrul legal de ocrotire 
și dezvoltare a avutului organizațiilor 
cooperației de consum care constituie 
parte inseparabilă a proprietății so
cialiste, a avuției noastre naționale.

Un capitol special dezvoltă preve
deri legate de sprijinul pe care 6tatul 
îl acordă cooperației de consum po
trivit directivelor partidului și care 
constau într-o serie de măsuri cu 
caracter economico-financiar cum 
sînt : asigurarea de materiale de con
strucții pentru dezvoltarea bazei teh
nico-materiale, de mijloace de tran
sport necesare desfășurării activității 
economice, acordarea de credite pen
tru aprovizionarea cu mărfuri, con
tractări, achiziții, producție, prestări- 
servicii. De asemenea, un sprijin im
portant pe care îl acordă statul con
stă în autorizarea Uniunii centrale a 
cooperativelor de consum de a efec
tua operațiuni de export și import 
legate dă obiectul activității organiza
țiilor cooperatiste de consum, pre
cum și schimbul de mărfuri cu orga
nizații și întreprinderi din alte țări.

Ținînd seama de indicația tovară
șului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, la cel de-al V-lea Congres 
al cooperației de consum, privind lăr
girea și intensificarea legăturilor cu 
organizațiile cooperatiste din toate 
țările — ca un aport valoros la dez
voltarea înțelegerii și cooperării între 
popoare — proiectul de lege prevede 
posibilitatea ca organizațiile coopera
ției de consum să se afilieze la orga
nizațiile cooperatiste internaționale 
care sînt călăuzite în activitatea lor 
de principiile colaborării, păcii și în
țelegerii între popoare, fiind spriji
nite astfel de stat în acțiunile de 
dezvoltare continuă a colaborării e- 
conomice, comerciale, tehnice și de 
producție, cu organizațiile coopera
tiste din alte țări.

In încheiere, permiteți-mi să vă 
adresez încă o dată rugămintea dele- 
gaților Congresului al V-lea al coope
rației de consum de a examina și 
adopta această lege și să asigur forul 
legislativ al țării că acest nou cadru 
legal va permite cooperației de con
sum să-și dezvolte continuu activita
tea în condiții mereu îmbunătățite și 
să-și aducă o contribuție sporită la 
ridicarea pe noi trepte a vieții social- 
economice a satului românesc, la în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de neîncetată înflorire a 
patriei noastre socialiste.

prin valorificarea resurselor locale de 
materii prime și materiale, activități 
care, în viitor, se diversifică tot mai 
mult.

Proiectul de lege precizează mai 
bine decît în actuala reglementare 
regimul juridic al bunurilor proprie
tate a organizațiilor cooperației de 
consum.

Un capitol special din proiectul de 
lege privește sprijinul pe care îl a- 
cordă statul cooperației de consum 
în desfășurarea și dezvoltarea activi
tății sale.

In urma examinării și discutării 
proiectului de lege, comisiile au fă
cut unele propuneri de îmbunătățire, 
care au fost însușite de inițiatori și 
incluse în textul care este supus spre 
dezbatere.

Constatînd că prevederile proiec
tului de lege sînt de natură să creeze 
condiții mai bune pentru continua 
dezvoltare a activității cooperației de 
consum și îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin, comisiile propun adoptarea 
proiectului de lege în forma în care 
este prezentat Marii Adunări Națio
nale.

considerabilă a livrărilor către piața 
internă și la export.

In scopul achiziționării unor can
tități de produse agricole, al spriji
nirii membrilor cooperatori și produ
cătorilor individuali de către orga
nizațiile cooperației de consum, pro
iectul de lege prevede acordarea de 
material de înmulțire, furaje con
centrate, asistență tehnică, ambalaje, 
avansuri bănești, prețuri stimulatorii 
și alte avantaje.

Aplicarea prevederilor acestei legi 
va determina participarea tot mai 
activă a cooperației de consum la 
dezvoltarea producției agricole ve
getale și animale, la formarea fon
dului centralizat al statului cu pro
duse agricole, la îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de trai materiale 
și culturale ale țărănimii.

Sprijinul pe care cooperația de 
consum îl primește din partea statu
lui, sfera relațiilor acestor organiza
ții cu o masă largă a populației 

noastre, posibilitățile mari de conlu
crare cu unitățile agricole de pro
ducție cu caracter cooperatist oferă 
acestor organisme un cîmp larg de 
activitate.

Referindu-se la unele acțiuni în
treprinse în județul Vaslui, vorbito
rul a arătat că în acest județ unită
țile cooperației de consum au trecut 
la înființarea de îngrășătoriî de ber- 
becuți pentru export, crescătorii de 
păsări și crearea unor secții de bu
nuri de larg consum care vor con
tribui la creșterea fondului de stat 
cu aceste produse și vor determina 
obținerea unor beneficii suplimenta
re de peste 7 000 000 lei anual. In 
anul 1970, planul la export al coope
rației de consum din județul Vaslui 
va fi depășit.

Totodată s-au luat măsuri pentru 
Industrializarea și semiindustrializa- 
rea unor produse agricole, cum ar fi 
conservarea și depozitarea ouălor, us
carea și prelucrarea plantelor medici
nale, producerea de preparate din 
carne și altele. Multe din acțiunile 
întreprinse urmează să fie realizate 
prin colaborare cu unitățile agricole 
de producție.

în viitor vom acorda o mai mare 
atenție valorificării de către coope
rația de consum a unor resurse ma
teriale din județ, prin realizarea de 
produse de serie mică — piese de 
schimb, subansamble, articole de uz 
gospodăresc și altele — pe bază de 
cooperare cu întreprinderile de stat, 
republicane și locale.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele aspecte ale extinderii 
prestărilor de servicii în rețeaua co
operației de tonsum.

Procesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate presupune și 
lichidarea treptată a deosebirilor 
esențiale dintre sat și oraș, prin dez
voltarea și înflorirea continuă a sa
telor patriei noastre — a spus depu- 
131111 Johan Schuster. In cele 
ce urmează vreau să mă refer la 
aportul pe care cooperația de con
sum — ca una din cele mai largi or
ganizații de masă — îl aduce în 
această direcție.

Județul Sibiu, în care trăiesc și 
muncesc înfrățiți români, germani, 
maghiari, se bucură de o frumoasă 
tradiție în gospodărirea și înfrumu
sețarea satelor.

Transformările social-economice 
care, au avut loc în viața satelor 
noastre au determinat în mod firesc 
sporirea solicitărilor populației pen
tru produse industriale de o mare 
varietate și calitate superioară, pen
tru tot mai multe lucrări și servicii. 
Venind în întîmpinarea acestor ce
rințe, cooperația de consum a între
prins un ansamblu de măsuri de 
construcție și modernizare, în mare 
parte prin contribuția voluntară in 
muncă, materiale și bani a membri
lor cooperatori. Astfel, în 1969 și 
primul semestru al acestui an în 
satele județului Sibiu s-au construit 
și dat în folosință 4 magazine uni
versale sau mixte ale cooperației de 
consum și sînt în curs de execuție 
alte trei asemenea unități.

Munca entuziastă și creatoare a ce
tățenilor a fost tulburată, cum se știe, 
de calamitățile naturale din luna 
mai— iunie și chiar din această săp- 
tămînă, care s-au abătut și asupra 
unor sate și orașe din județul Sibiu. 
Spiritul de frăție, sentimentul înalt 
al apărării și propășirii averii ob
ștești a făcut ca numai în circum
scripția mea cooperatorii să salveze, 
în perioada inundațiilor, mărfuri în 
valoare de peste 1,500 milioane lei. 
Cooperativele de consum au distribuit 
celor ale căror case au fost distruse 
sau avariate 35 tone ciment, 96 mc 
material lemnos, 8 tone var, 47 mii 
buc. țiglă și alte materiale, iar mem
brii cooperatori au contribuit cu mij
loace de transport, cu obiecte de uz 
casnic, îmbrăcăminte, bani și mate
riale.

Am făcut doar o scurtă trecere în 
revistă a contribuției cooperației de 
consum, în special din circumscripția 
unde sint deputat, la opera de dez
voltare și înflorire a satelor noastre. 
Am convingerea că posibilitățile coo
perației de consum sînt mai mari, că 
proiectul de lege pentru organizarea 
și funcționarea cooperației de consum 
pe care-1 dezbatem astăzi va întări și 
mai mult această cuprinzătoare și 
puternică organizație de masă. De 
aceea, voi vota cu încredere proiec
tul de lege.

Așa cum bine se precizează în Pro
iectul de lege — a spus deputatul 
Gheorghe Oiță, - una din sar- 
cinile de bază ale cooperației de con
sum o constituie activitatea de valo
rificare a surplusului de produse 
agroalimentare. In această privință 
doresc să informez Marea Adunare 
Națională că volumul produselor 
achiziționate pentru fondul centrali
zat al statului de către organizațiile 
cooperației de consum a crescut în 
județul Olt în perioada 1966—1970 cu 
peste 60 la sută. Numai în ultimii 
2 ani, au fost cumpărate de la popu
lație peste 500 tone carne de pasăre, 
300 tone miere, aproape 31 milioane 
ouă, peste 3 000 tone deșeuri metalice 
și alte produse.

După ce a citat unele exemple pri
vind sporirea continuă a volumului 
de mărfuri desfăcut populației, vor
bitorul a arătat că rezultatele obți
nute în dezvoltarea activității coope
rației de consum din județ se dato- 
resc în primul rînd sprijinului per
manent acordat de stat, sprijin care 
se materializează în aprovizionarea 
cu mărfuri, materii prime, materiale, 
utilaje și mijloace de transport. Coo
perația de consum din județ a fost 
ajutată în ultimii ani cu materiale 
pentru investiții, utilaje și mijloace 
de transport în valoare de peste 45 
milioane lei. Pentru dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale au fost atribui
te in folosință un număr însemnat 
de imobile și peste 60 000 metri pă- 
trați teren pentru amplasarea obiec
tivelor de desfacere și depozitare a 
mărfurilor.

înscrierea In proiectul de lege a 
unor prevederi distincte cu privire 
la sprijinul pe care statul îl acordă 
cooperației de consum, confirmă încă 
o dată grija și preocuparea conduce
rii de partid și de stat pentru dez
voltarea continuă a acestei importan
te organizații de masă cu caracter 
economic. Sprijinul puternic pe care 
cooperația de consum îl primește din 
partea statului constituie o bază ma
terială însemnată a cărei deplină 
fructificare depinde de telul în care 
ne vom mobiliza și vom dovedi ini
țiativă pentru extinderea și diversifi
carea activității economice, pentru 
valorificarea produselor agricole în 
vederea satisfacerii cît mai complete 
a cerințelor populației.

LEGE
cu privire la organizarea 

și funcționarea
cooperației de consum

CAPITOLUL I 
Scopul și obiectul 

cooperativelor 
de consum

Art. 1. — Cooperativele de consum 
sînt organizații socialiste obștești cu 
caracter economic, constituite terito
rial prin asocierea, din inițiativă pro
prie, a locuitorilor în scopul de a 
satisface unele nevoi materiale și cul
turale, prin mijloace și acțiuni co
mune.

Prin activitatea lor, cooperativele 
de consum contribuie la lărgirea și 
perfecționarea continuă a bazei teh
nico-materiale a țării, la făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în Republica Socialistă România.

Art. 2. — Cooperativele de consum 
desfășoară activități economice care 
au ca obiect înlesnirea schimbului de 
mărfuri între, sat și oraș, producerea 
unor bunuri de consum și satisfacerea 
unor cereri de servicii pentru popu
lație, puțind organiza :

a) contractări, achiziții și valorifi
cări de produse agricole și de alte 
bunuri pentru aprovizionarea popu
lației, a industriei cu materii prime 
și pentru export ;

b) desfaceri de mărfuri și activități 
de alimentație publică ;

c) prestarea de servicii ;
d) producția de bunuri de consum, 

îndeosebi prin.valorificarea resurselor 
locale de materii și materiale, în ve
derea completării fondului de marfă, 
precum și producția de pîine și alte 
produse de panificație.

Art. 3. — Cooperația de consum se 
încadrează în sistemul economiei so
cialiste, iar activitatea sa se desfă
șoară în conformitate cu normele le
gale de planificare și conducere a 
economiei naționale, fiind luată în 
calcul la elaborarea planului de stat.

Activitatea organizațiilor coopera
ției de consum se desfășoară pe baza 
programelor aprobate de organele lor 
statutare, corelate cu planurile de 
dezvoltare continuă a economiei na
ționale.

Art. 4. — Organizațiile cooperației 
de consum inițiază și desfășoară ac
tivități cultural-educative și recrea
tive în rîndul membrilor'lor, colabo- 
rind în acest scop și cu alte organi
zații obștești.

CAPITOLUL II 
înființarea, organizarea, 

funcționarea, 
reorganizarea și 

dizolvarea organizațiilor 
cooperației de consum

Art. 5. — Cooperativele de consum 
se înființează, se organizează, își des
fășoară activitatea, se reorganizează 
și se dizolvă conform legii și statu
tului aprobat de Congresul coopera
ției de consum.

Cooperativele de consum sînt con
duse de adunarea generală și de or
gane colective alese potrivit prevede
rilor statutare.

Art. 6. — Cooperativele de consum 
se pot asocia în uniuni teritoriale de 
cooperative, iar uniunile de coopera
tive se pot asocia într-o uniune cen
trală.

Uniunile cooperativelor de con
sum îndrumează, coordonează și con
trolează întreaga activitate a orga
nizațiilor asociate, potrivit preve
derilor statutare.

Cooperativele de consum pot fi re
prezentate de uniunile la care sînt 
asociate și de uniunea centrală în 
fața organelor puterii și administra
ției de stat, a organelor judecătorești 
și arbitrale, a organelor procuratu
rii, precum și în fața organizațiilor 
obștești.

Art. 7. — Uniunile teritoriale ale 
cooperativelor de consum și uniunea 
centrală a acestora se înființează, se 
organizează, își desfășoară activita
tea, se reorganizează și se dizolvă 
potrivit legii și statutului lor, apro
bat de Congresul cooperației de con
sum.

Uniunile teritoriale ale cooperati
velor sînt conduse de conferința de- 
legaților cooperativelor asociate, iar 
Uniunea centrală de către Congresul 
cooperație' de consum. Uniunile au 
organe colective de conducere alese 
potrivit prevederilor statutare.

Art. 8. — Cooperativele de consum 
și uniunile teritoriale ale acestora 
dobîndesc personalitate juridică în 
urma recunoașterii legalității de con
stituire a lor de către organizația 
cooperatistă superioară, prin înre
gistrare potrivit legii.

Uniunea centrală a cooperativelor 
de consum dobîndește personalitate 
juridică in temeiul prezentei legi, 
prin aprobarea statutului de către 
Congresul cooperației de consum.

Art. 9. — In vederea realizării acti
vităților economice prevăzute la ar
ticolul 2 al prezentei legi, uniunea 
centrală, uniunile teritoriale de coo
perative și cooperativele pot înființa 
întreprinderi. Uniunea centrală poate 
înființa și unități economice cu sta
tut de centrală. Condițiile de înfiin
țare, organizare, funcționare, reor
ganizare și dizolvare a întreprinde
rilor cooperației de consum, inclusiv 
unitățile economice cu statut de cen
trală, se stabilesc potrivit legii de 
către Uniunea centrală a cooperati

velor de consum. Recunoașterea a- 
cestora se face după caz de către 
organul uniunii teritoriale sau al 
uniunii centrale, potrivit legii și pre
vederilor statutare ; ele dobîndesc 
personalitate juridică prin înregis
trare, conform legii.

Art. 10. — Uniunea centrală a coo
perativelor de consum poate emite 
norme obligatorii pentru toate orga
nizațiile cooperației de consum cu 
privire la :

a) planificarea activității • econo
mice ;

b) constituirea și utilizarea fondu
rilor proprii ;

c) planificarea, finanțarea și exe
cutarea investițiilor, elaborarea și a- 
probarea documentațiilor tehnice, 
inclusiv a celor privind reparațiile 
capitale ;

d) organizarea conducerii întregii 
activități economice ;

e) retribuirea muncii, cointeresa
rea materială și întărirea disciplinei 
muncii angajaților ;

f) organizarea rezolvării litigiilor 
dintre organizațiile și întreprinderile 
cooperației de consum ;

g) exercitarea competențelor în 
materie de stabilire de prețuri și ta
rife potrivit legii ;

h) acordarea de împrumuturi în
tre organizațiile cooperatiste din fon
duri proprii ;

i) condițiile de încredințare a ges
tiunilor, constituirea de garanții și 
răspunderea în legătură cu gestio
narea bunurilor ;

j) alte activități economico-finan- 
ciare.

Art. 11. — Organizațiile și între
prinderile cooperației de consum își 
păstrează fondurile disponibile în 
co-nturt deschise la unitățile bancare 
de stat care efectuează operațiunile 
lor de decontare.

Art. 12. — Organizațiile coopera
ției de consum sînt obligate să verse 
către stat impozitele și taxele pen
tru activitatea ce o desfășoară, în 
temeiul dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 13. — Abaterile de la normele 
obligatorii interne de disciplină fi
nanciară și disciplina muncii emise 
potrivit articolului 10, săvirșite de 
către angajații organizațiilor și în
treprinderilor cooperației de con
sum, se constată de către organele 
de conducere și cele de îndrumare 
și control ale acestora, iar sumele 
provenite din aplicarea sancțiunilor 
bănești' se varsă la fondurile orga
nizațiilor respective, potrivit preve
derilor statutare.

Dispozițiile care reglementează a- 
baterile de la normele de disciplină 
financiară și disciplina muncii, sta
bilite ca atare prin legi, decrete șl 
hotărîri ale Consiliului de Miniștri, 
sînt obligatorii pentru organizațiile 
și întreprinderile cooperației de con
sum, iar sancțiunile bănești aplicate 
în cazul acestor abateri se varsă la 
bugetul de stat.

Art. 14. — Ministerul Finanțelor și 
băncile de stat exercită cohtrolul a- 
supra organizațiilor și întreprinderilor 
cooperației de consum în ce privește 
îndeplinirea obligațiilor financiare 
față de stat, utilizarea fondurilor 
primite de la stat, precum și res
pectarea disciplinei financiare.

Art. 15. — Sumele datorate de or
ganizațiile și întreprinderile coope
rației de consum, inclusiv părțile so
ciale, față de membri și angajați, 
care sînt prescrise potrivit legii, se 
varsă la fondurile organizațiilor res
pective, conform prevederilor sta
tutari.

Art. 16. — Contractele de orice fel, 
încheiate de organizațiile și întreprin
derile cooperației de consum cu per
soane fizice, sînt titluri executorii, 
care se realizează în condițiile pre
vederilor legale privind urmărirea 
creanțelor organizațiilor socialiste 
față de persoane fizice.

Organizațiile și întreprinderile coo
perației de consum pot să urmărească 
și să execute creanțele lor bănești 
prin executori proprii.

Art. 17. — Uniunea centrală a coo
perativelor de consum reprezintă or
ganizațiile din sistemul său în ra
porturile cu organizațiile cooperatiste 
din alte țări, precum și în raportu
rile organizațiilor cooperatiste cu ca
racter internațional.

CAPITOLUL III
Regimul juridic 

al bunurilor proprietate 
a organizațiilor 

cooperației de consum
Art. 18. — Bunurile mobile și imo

bile, mijloace fixe, proprietate a or
ganizațiilor cooperației de consum, 
nu pot fi transmise în proprietate 
sau date în folosință decît numai cu 
plată și în cazurile și condițiile pre
văzute de lege și statut.

Bunurile arătate în alineatul pre
cedent nu pot fi urmărite de credi
torii organizațiilor cooperatiste și 
nici de creditorii personali ai mem
brilor cooperatori.

Cu excepția dobîndirii de către stat 
prin prescripția achizitivă sau pose
sia de bună credință, bunurile imo
bile, mijloace fixe, proprietate a or
ganizațiilor cooperației de consum, 
nu pot fi dobîndite de terți prin pres
cripție achizitivă, iar bunurile mobile, 
mijloace fixe, proprietate a acelorași 
organizații, nu pot fi dobîndite de 
terți prin posesia de bună credință.

Acțiunea în revendicare a bunuri
lor arătate în alineatele precedente 
este imprescriptibilă.

Dispozițiile alineatului 3 se aplică 
în mod corespunzător și mijloacele- 
circulante.

Mijloacele circulante pot fi trans
mise în proprietate cu plată, dacă 
sint excedentare, potrivit reglemen
tărilor stabilite de către Uniunea 
centrală. In aceeași măsură, mijloa
cele circulante pot fi urmărite de că
tre creditorii organizațiilor coopera
tiste.

Produsele organizațiilor coopera
tiste se înstrăinează cu plată ; ele pot 
fi urmărite de către creditorii or
ganizațiilor cooperatiste. Dispozițiile 
alin. 3 Ie sînt aplicabile.

Art. 19. — Creditorii organizațiilor 
cooperației de consum pot urmări 
disponibilul în bani al organizației 
debitoare, în limita soldului creditor 
la fondul de investiții sau alt fond 
special în legătură cu destinația că
ruia s-a născut creanța. Creditorii al 
căror drept de creanță s-a născut 
în legătură cu activitatea 
rentă a organizației cooperatis
te vor putea urmări produsele și 
celelalte mărfuri ale acesteia care nu 
îi sînt necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor contractuale existente la 
începutul urmăririi, precum și partea 
excedentară a mijloacelor circulante.

Art. 20. — Prevederile articolului 
18, alineatul 5 și ale articolului 19 nu 
sînt aplicabile creanțelor statului de- 
rivînd din impozite sau taxe și 
creanțelor Băncii Naționale derivînd 
din credite de stat, a căror urmărire 
se face potrivit normelor speciale.

CAPITOLUL IV 
Sprijinul acordat de stat 
cooperației de consum

Art. 21. — Proprietatea organizații
lor cooperației de consum este ocro
tită de stat.

Statul sprijină organizațiile coope
rației de consum în realizarea obiec
tivelor lor, prin :

a) aprovizionarea cu mărfuri, ma
terii prime, materiale, utilaje, insta ' 
lății și mijloace de transport dk 
fondul central și prin autorizarea de 
procurări directe, în scopul îndepli
nirii sarcinilor ;

b) acordarea de credite ;
c) politica de impozite privind ac

tivitatea organizațiilor și întreprin
derilor cooperației de consum ;

d) atribuirea de terenuri în folo
sință din fondul funciar al statului ;

e) transmiterea în proprietate cît și 
repartizarea in folosință temporară 
de imobile sau părți de imobile din 
fondul de stat în condițiile prevede
rilor legale ;

f) asistență tehnică de specialitate, 
la cererea organizațiilor cooperației 
de consum ;

g) efectuarea controlului economic- 
financiar de către organele de stat, 
la cerere, pentru îndeplinirea sarci
nilor de control ce revin organelor 
cooperației de consum.

h) alte măsuri necesare pentru 
buna desfășurare a activității orga
nizațiilor cooperației de consum.

Art. 22. — Statul, prin organele 
sale economice, de planificare, de 
producție șl construcții sprijină ac
țiunile cooperativelor de consum pen
tru construirea, prin mijloace finan
ciare proprii ale cooperației de con
sum și cu contribuția membrilor coo
peratori a unor edificii în mediul 
rural.

Art. 23. — Uniunea centrală a coo
perativelor de consum este autori
zată să efectueze prin organizațiile 
sale legal împuternicite operațiuni de 
export de produse rezultate din acti
vitatea proprie în vederea desfacerii 
lor pe piața externă, operațiuni de 
import a unor mărfuri și bunuri in
dustriale necesare desfășurării acti
vității cooperației de consum, pre
cum și schimb de mărfuri cu orga
nizații și întreprinderi din alte țări.

Aceste operațiuni se vor efectua 
conform reglementărilor legale refe
ritoare la activitatea de comerț ex*.  
terlor.

Art. 24. — Uniunea centrală a coo
perativelor de consum este sprijinită 
de stat în dezvoltarea continuă a co
laborării comerciale, economice, teh
nice și de producție cu organizațiile 
cooperatiste din alte țări.

Art. 25. - Organizațiile cooperației 
de consum din Republica Socialistă 
România au dreptul ca prin uniu
nea centrală să se afilieze la orga
nizațiile cooperatiste internaționale, 
care sînt călăuzite în activitatea lor 
de dorința de a contribui la promova
rea păcii și înțelegerii intre popoare, 
in, conformitate cu normele generale 
de afiliere a organizațiilor româ
nești.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 26. — De la data intrării în vi
goare a prezentei legi nu mai sînt 
aplicabile cooperației de consum pre
vederile Decretului nr. 133 din 2 a- 
prilie 1949 pentru organizarea coo
perației, cu modificările ulterioare, 
prevederile Decretului nr. 120 din 1 
aprilie 1959 privind stabilirea impu- 
tațiilor pentru pagubele constatate de 
organele de control și revizie ale Mi
nisterului Finanțelor și ale Hotărîrii 
Consiliului de Miniștri nr. 513 din 24 
aprilie 1959 privind reglementarea sta
bilirii imputațiilor pentru pagubele 
constatate de organele de control și 
revizie ale Ministerului Finanțelor, 
precum și prevederile Hotărîrii Con
siliului de Miniștri nr. 46 din 16 ia
nuarie 1959 privind unele măsuri pen
tru întărirea controlului bancar în 
sectorul investițiilor, cît și orice alt*  
dispoziții contrare prezentei legi.
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Recepție oferită A 49-a aniversare a victoriei revoluției
de ambasadorul
R. P. Mongole

Cu prilejul celei de-a 49-a aniver
sări a revoluției populare mongole, 
vineri la amiază, ambasadorul R.P. 
Mongole la București, Damdinneren- 
ghiin Bataa, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului 
Executiv ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., conducători 
ai unor ministere, instituții centra
le și organizații obștești, oameni de 
știință și cultură, generali, reprezen
tanți ai presei.

Au participat șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★

Cu ocazia zilei naționale a R.P. 
Mongole, vineri seară, ambasadorul 
acestei țări la București, Damdinne- 
renghiin Bataa, a vorbit la posturile 
noastre de televiziune.

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 49-a aniver

sări a victoriei revoluției populare 
mongole, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă de felicitare lui Luvsantorjiin 
Toiv, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole.

★
Cu același prilej, Consiliul Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor și 
Comitatul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist au trimis tele
grame organizațiilor similare din 
R.P. Mongolă, prin care transmit 
cordiale felicitări și urări de noi suc
cese în opera de edificare a socialis
mului.

Cronica zilei

Sprijin acordat României pentru 
înlăturarea urmărilor inundațiilor

tatr

Primul secretar al Federației Partidului Comunist Italian din Florența, 
Alberto Cecchi, a trimis pe adresa Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU personal, o scrisoare in 
care este împărtășită profunda impresie produsă de inundațiile catastrofale din 
România asupra locuitorilor Florenței, lovită cu patru ani în urma de o cala
mitate similară. „La primirea veștilor despre inundațiile devastatoare, care 
au adus atîtea daune și au îndoliat atîtea familii, noi toți — se arată în scri
soare _ am fost cuprinși de o mare neliniște pentru situația populației din 
frumoasa dv. țară, pe care mulți din tovarășii noștri care au vizitat-o cu 
diferite ocazii ne-au descris-o cu dragoste și simpatie".

Anunțind că a fost trimisă suma de 1 000 000 de lire italiene, colectată 
din contribuții individuale, primul secretar al Federației P. C Italian din 
Florența scrie că aceasta reprezintă „o dovadă simbolică de solidaritate și de 
nrietenie cu România, o dovadă a participării noastre sincere la durerea, și 
doliul dv. pentru daunele și distrugerile provocate de inundații". In sen- 
soare se subliniază, de asemenea, că sentimentul de prietenie care însoțește 
această contribuție este mare și larg răspindit în Italia.

Exprimînd întreaga simpatie caldă și umana a oamenilor muncii ita
lieni față de clasa muncitoare și poporul român, Alberto Cecchi scrie in 
încheiere : „Ne folosim de această ocazie pentru a vă adresa, dv. și parti
dului dv., cel mai frățesc salut din partea noastră și a comuniștilor floren
tini, pentru cauza noastră comună".

* *

Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru pen
tru problemele tineretului, a primit 
vineri delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, formată din 
Elias Gutierrez, secretar general, și 
Paloma Martin, membru în condu
cere, care la invitația C.C. al U.T.C. 
face o vizită în țara noastră.

Cu prilejul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un schimb 
reciproc de informații asupra preocu
părilor actuale ale celor două orga
nizații.

★
L Invitația Ministerului Industriei 

Alimentare și Achizițiilor din Repu
blica Populară Polonă, vineri seara 
a plecat la Varșovia ministrul indus
triei alimentare, Gheorghe Moldovan, 
care, în fruntea unei delegații de 
specialiști, va face o vizită în această 
țară.

La plecare, pe aeroportul interna
țional „București-Otopeni", erau pre- 
zenți membri ai ambasadei Poloniei 
la București și alte persoane oficiale.

★
Vineri dimineața a plecat în R. P. 

Bulgaria o delegație a Ministerului 
Agriculturii șl Silviculturii, condusă 
de Nicolae Ștefan, adjunct al minis
trului, pentru a stabili cu autorită
țile bulgare măsuri comune pentru 
prevenirea și combaterea unor dău
nători ai culturilor agricole din zona 
frontierei dintre România și Bulgaria.

★
Vineri la amiază, Virgiliu Radu- 

lian, președintele Consiliului Națio
nal ' al Organizației Pionierilor, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
a primit pe Khalil Elias, președin
tele Uniunii Tineretului Sudanez, 
care se află în vizită in țara noas
tră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, oferind 
prilejul unui util schimb de infor
mații cu privire la acțiunile de e- 
ducare a copiilor din cele două țări.

★
„Procurorul*, lucrarea dramaturgu

lui Gheorghi Djagarov, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R. P. Bulga
ria, a fost prezentată vineri seara, în 
premieră pe țară, în sala Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra" din Bd. 
Schitu Măgureanu. de către colecti
vul Teatrului de Stat din Galați.

în asistență, la spectacol, se aflau 
Vasile Dinu, vicepreședinte al 
C.S.C.A., precum și Borislav Kon
stantinov. îns'ărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ministrul culturii de limba fran
ceză din Belgia, Albert Parisis, a in- 
mînat ambasadorului român la Bru
xelles un cec în valoare de 50 000 
FRANCI BELGIENI, reprezentind în

• Teatrul de Operetă (la Teatrul
de vară „23 August") : Suzana
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Transplantarea inimii necunoscu
te — 20.
• Teatrul Mic (str. C. Miile 16) : 
Doi pe un balansoar — 20 ; Pri
marul lunii și iubita sa (la Teatrul 
de vară ,Nicolae Bălcescu“) — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Băr
bați fără neveste — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30; (la patinoarul ar
tificial „23 August"' : Așa a fost 
la Mexico — 20.

populare mongole

însemne ale progresului

pe străvechiul pumint mongol
Poporul mongol sărbăto

rește astăzi un eveniment 
memorabil al istoriei sale, 
în urmă cu 49 de ani, la 
11 iulie 1921, Suhe-Bator, 
întemeietorul Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol și conducătorul revolu
ției mongole, proclama so
lemn victoria obținută în 
lupta eroică dusă împotriva 
dominației feudale și asu
pririi străine. In aceeași zi, 
a fost creat primul guvern 
popular din istoria țării.

în viața poporului mon
gol, moștenitor al unei is
torii milenare, s-a deschis 
astfel o eră nouă, de adinei 
transformări politice și so- 
cial-economice, de impor
tante realizări în toate do
meniile de activitate. Ca 
rezultat al eforturilor pen
tru edificarea societății so
cialiste, pe întinderile ste
pei mongole au apărut, în 
acești ani, numeroase obiec
tive industriale, linii de 
înaltă tensiune, căi ferate, 
șosele. Mongolia se prezintă 
astăzi ca o țară cu o agri
cultură și industrie în con
tinuă dezvoltare, în susținut 
efort de modernizare.

Așa am cunoscut Mongo
lia populară, așa se înfăți
șează ea astăzi oricărui vi
zitator.

...De la crestele înzăpezite 
ale Munților Altai mon
goli pină în deșertul Gobi, 
peisajul, de o frumusețe a- 
parte, se schimbă lin. im
perceptibil. Aici, în inima 
podișului asiatic, la o alti
tudine de peste 1 500 de 
metri, pajiștile întinse pînă 
la linia orizontului dau im
presia unui imens covor 
multicolor. Cu cit înaintezi, 
paiiștile cedează locul unor 
întinderi de nisip roșietic... 
Apar munții și apoi iarăși 
nisip.

Călătorind prin Mongolia 
pe o rută de peste 2 000 km 
am putut observa cum ima
ginile tradiționale se inter
ferează tot mai des cu cele 
create în ultimii ani de 
mina omului. Orașele sînt 
dominate în înălțime de 
brațele macaralelor, semn 
că vatra localității respecti
ve se lărgește. Satele mai 
păstrează acea notă speci
fică pe care o dau pitoreș- 
tile ■ iurte albe, dar și aici 
casele noi sînt tot mai nu
meroase.

Observăm că șoferul — 
un fost arat (crescător de 
animale) — Încetinește vi
teza atunci cînd mașina 
trece pe lingă hergheliile 
de cai sau turmele de oi. 
Este un gest plin de aten
ție și de grijă. Animalele 
alcătuiesc una din principa
lele bogății ale Mongoliei. 
Cu ani în urmă, după cum 
ni s-a explicat, această stră
veche ocupație era întruto- 
tul la discreția hazardului, 
în iernile geroase, cu tem
peraturi de pînă la minus 
40 de grade în timpul așa- 
numitulul .,Dzu“, caracte

acestui an. Ne-^m oprit la 
Ihtamir. sat a cărui apari
ție ne-a fost vestită de de
parte de șiragul becurilor 
electrice. Satul dispune de 
școală, magazine, dispensar, 
grădiniță de copii, clădiri 
administrative. Facem cu
noștință cu tradiționala os
pitalitate a mongolilor — 
oameni aspri la chip, dar 
buni la suflet, cu un deose
bit spirit de întrajutorare. 
Amabilele gazde ne înfăți
șează realizările lor în 
creșterea animalelor și cul
tura cerealelor, în electrifi
carea șl radioficarea satu

NOTE DE CĂLĂTORIE

rizat prin căderi masive de 
zăpadă urmate de înghețuri, 
animalele nu mai puteau 
scurma cu copita pînă la 
firele uscate de iarbă, și 
piereau cu sutele de mii. O 
dată cu crearea cooperative
lor agricole — unități întin
se, cu o suprafață medie de 
circa 300 000 de hectare — 
au fost construite zeci de 
mii de adăposturi. Cultura 
plantelor alimentare și fu
rajere. ocupație practic ine
xistentă în trecut, a de
venit o ramură nouă a eco
nomiei. La Ministerul Agri
culturii al R.P. Mongole ni 
s-a spus că, datorită desțe
lenirii a sute de mii de hec
tare de pămînturi virgine, 
țara își acoperă în între
gime necesitățile de cerea
le și legume. în ultimii ani 
s-a extins în proporții în
semnate mecanizarea prin
cipalelor lucrări agricole. 
Arații, călăreți neîntrecuți, 
au urcat la volanul tractoa
relor, mînuiesc cu pricepe
re combinele și celelalte 
mașini agricole ale gospo
dăriilor agricole de stat sau 
ale stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii.

Remarcabile sînt efortu
rile pentru modernizarea 
zootehniei. De curînd, la 
gospodăria de stat „Arhust“ 
a intrat în funcțiune prima 
din cele 20 de întreprinderi 
pentru producția, de nutre
țuri combinate, care vor fi 
date în exploatare în cursul

lui. Vizităm una din casele 
noi, unde mobila, cărțile, 
florile din glastre creează 
o ambianță plăcută. Foștii 
arați, care își mutau uneori 
zilnic vitele din loc in loc 
în căutarea pășunilor și a 
apei, după milenii de no
madism au trecut în pro
porții de masă la un ase
menea mod de viață.

în condițiile naturale spe
cifice ale țării, vaste în
tinderi de stepă lipsite de 
apă sînt puse în valoare o- 
dată cu prezența echipelor 
de foraj. Numai în ultimii 
patru ani au fost săpate 
peste 5 000 de puțuri. Alte o 
mie de puțuri forate vor fi 
date în exploatare în cursul 
acestui an. în aceste locuri 
aride, oamenii scot apa din 
adîncurile pămîntului cre- 
înd adevărate oaze de ver
deață. Adeseori în cursul 
călătoriei prin Mongolia ni 
s-a spus : „Gobi nu mai 
este un deșert". într-adevăr, 
acolo pe unde nu treceau 
decît caravanele de cămi
le și caii sălbatici, circulă 
azi mijloacele de transport 
moderne. Este adevărat, ca
ravanele de cămile sau că
ruțele cu două roți, mij
loace tradiționale de tran
sport, nu - și-au pierdut cu 
totul utilitatea, dar mult 
mai adesea mașina noastră 
se încrucișează cu autoca
mioanele.

Fabricile, uzinele, blocu
rile moderne de locuințe au

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ASTĂZI Șl MiINE

LA „REGATA SNAGOV"-
padelei și pagaei

fac parte un campion mondial (ca- 
noistul Lewe) și o campioană olimpi
că (caiacista Esser). Formații com
plete, cuprinzîndu-i pe toți cei sus
ceptibili de a face deplasarea la 
„mondialele daneze", au anunțat, de 
asemenea U.R.S.S., R.D. Germană, 
Cehoslovacia, firește România etc. 
Pentru regată au mai sosit caiaciști 
și canoiști din Polonia, Ungaria, 
Norvegia, Cuba, Olanda, Bulgaria, 
Finlanda.

în programul de astăzi (primele 
probe încep la ora 9,30) figurează cî- 
teva curse de mare atracție. La ora 
12, se dispută prima finală : caiac 
4—10 000 m, probă în care cele două 
echipaje reprezentative ale țării noas
tre sînt alcătuite astfel : Varabiev— 
I. Terente — N. Terente — C. Ma- 
carenco și Artimov — Ilevivici — Vla- 
so — O. Rujan. De la ora 16 — șase 
finale de caiac (masculine și femi
nine) și două de canoe (simplu și du
blu).

Celelalte șapte finale ale regatei 
vor avea loc mîine, după-amiază (de 
la ora 16), seriile eliminatorii dispu- 
tindu-se in cursul dimineții.

asi mondiali ai
„REGATA SNAGOV ’70“ — com

petiție de caiac-canoe, cu caracter 
internațional, ce se desfășoară pe a- 
pele cunoscutului lac din apropierea 
Capitalei — începe astăzi sub auspi
cii dintre cele mai favorabile înre
gistrării unor performanțe valoroase, 
de nivel mondial. Marea majoritate 
a concurenților și concurentelor ce 
și-au anunțat prezența la start con
sideră acest concurs de pe lacul Sna- 
gov ultimul prilej* * de a-și verifica 
forțele în vederea campionatelor 
mondiale din Danemarca (31 iulie— 
2 august).

în ce-i privește pe cafaciștii și ca- 
noiștii noștri — ale căror nume au 
apărut nu de puține ori printre cele 
ale laureaților olimpici, ai campiona
telor mondiale sau europene — 
„REGATA SNAGOV" oferă ocazia 
stabilirii echipajelor pentru „mondia
le", dar și pe cea a lansării la apă, 
primind „botezul" confruntărilor de 
înalt nivel internațional, a numeroși 
tineri talentați, unii juniori.

De pe listele nominale anunțate fe
derației noastre de specialitate reți
nem că. din rindul echipelor comple
te ale R.F. a Germaniei, de pildă,

casările realizate la un concert orga
nizat din inițiativa sa, în sprijinul zo
nelor sinistrate din România.

(Agerpres) 

PROGRAMUL I
în Jurul orei 12,30 Transmisiune 

de la sosirea în Capitală a pre
ședintelui Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa, care va 
face o vizită oficială în țara noas
tră»

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. Emisiune în

devenit parte integrantă a 
peisajului mongol. La Ulan 
Bator, Darhan, Cioibalsan și 
în alte orașe, s-au ridicat, 
în anii socialismului, nume
roase obiective industriale, 
centrale electrice. Se dez
voltă în ritm rapid indus
tria energetică, bazată pe 
cărbuni și petrol, industria 
materialelor de construcție. 
Au fost date în funcțiune 
mai multe întreprinderi de 
prelucrare a metalelor, lem
nului, de pielărie și încăl
țăminte etc. Anul acesta, 
constructorii mongoli vor 
realiza 200 de obiective in
dustriale. La Adunciulun 
se va ridica un modern 
complex industrial. Am vi
zitat cea mai mare exploa
tare carboniferă din țară, de 
la Șarîngol, unde straturile 
de cărbune apar la supra
față ca o masă neagră, com
pactă. De aici anul trecut 
s-au extras un milion de 
tone cărbune brun față de 
265 mii tone în 1965, cînd 
exploatarea a intrat în 
funcțiune. Pe o suprafață 
de mai multe hectare stra
tul de cărbune gros de cîți- 
va metri este încăr
cat și sortat Înainte 
de a lua calea termo
centralelor. Este zi de lu
cru, dar zărim puțini mun
citori. Explicația este sim
plă ; cea mai mare parte 
a operațiunilor de extracție 
se efectuează cu mijloace 
mecanizate. Cărbunele de 
aici și din alte localități a 
permis dezvoltarea în ritm 
rapid a electrificării. Pînă 
la revoluție, în Mongolia e- 
xista o singură uzină elec
trică de mică capacitate. 
Anul acesta producția de 
energie electrică va de
păși 460 milioane kWh. 
După cum ne spunea di
rectorul temocentralei din 
Darhan, fluxul energetic al 
țării crește rapid, servind 
nemijlocit operei de dez
voltare economică a țării.

Pretutindeni, în cursul 
călătoriei, am avut dovada 
efortului constructiv al po
porului mongol, care, 
sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, își 
consacră întreaga energie 
și capacitate pentru conti
nua înflorire a patriei sale 
socialiste.

C. BORDEIANU

„Mondialele" 
de lupte libere

La Edmonton au început întrece
rile campionatului mondial de lupte 
libere la care participă și trei spor
tivi români.

O evoluție promițătoare are Ludo
vic Ambruș (cat. 74 kg). După 
ce în primul tur l-a învins la punc
te pe Gord Mackay (Noua Zeelandă), 
în turul doi Ambruș a obținut victo
ria prin tuș in fața campionului 
turc Mehmet Uzun. La aceeași ca
tegorie indianul Singh l-a învins 
la puncte pe finlandezul Savolainen, 
iar bulgarul Ivanov a dispus tot la 
puncte de americanul Fozzard. In 
limitele categoriei de 62 kg, Petre 
Coman a dispus la puncte în primul 
tur de sud-africanul Johannes Vil
joen. In turul doi, Coman l-a întîlnit 
pe sud-coreeanul Mun-Ki-Kim. 
După ce în repriza a doua scorul 
era favorabil cu 4—2 luptătorului 
român, în repriza a treia el a co
mis o eroare tehnică, în urma că
reia victoria a revenit lui Mun-Ki- 
Kim. La categoria 82 kg, Vasile Ior- 
ga l-a învins în primul tur prin tuș 
în minutul 5 pe Jim Gouws (Repu
blica Sud-Africană). în limitele ca
tegoriei super-grele (peste 100 kg), 
Aleksandr Medved a cîștigat prin tuș 
meciul cu Mane Măruți (India), în 
timp ce turcul Omer Topuz l-a în
vins la puncte pe Niamsuren (R.P. 
Mongolă).
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limba germană. 18,15 Bună seara, 
fete ! Bună seara, băieți ! 19,15 A- 
nunțuri — publicitate. 19,20 „1001 
de seri" — emisiune pentru cei 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Teleenciclopedia. Efes. Pre
zintă Toma George Maiorescu. Bre
viar. Safari submarin. 21,00 Fapt 
divers. 21,15 Spectacol de varietăți 
cu Tom Jones. Transmisiune din 3 
studiouri londoneze. în distribu
ție : Charlie Callas, Dusty Spring
field, Trio Hoganos (Suedia), Pe- 
ret y sus gitanos (Spania), Pady 
Stones Dancers — Teleobiectiv : 
„La intersecție". 22,05 Of, inimioa
ră. Cîntece de pahar interpretate 
de Maria Păunescu, Marioara Tă
nase, Ion Luican, Vesa Bujor și 
sextetul de muzicuțe „Chromatic". 
Dirijor : Ionel Dinicu. 22,35 Aven
turi în epoca de piatră. Un nou 
desen animat din seria peripeții
lor preistorice. 23,00 Telejurnalul 
de noapte. Sport. 23,30 închiderea 
emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 Pro patria. Antologie lirică 

de Eugen Simion. 20,15 Cîntă tu, 
Bîrladule. Orchestra de muzică 
populară „Trandafir de la Mol
dova" din Bîrlad. Dirijor : Nico
lae Bălan. Coregrafia : Ion Sănce. 
Soliști : Maria Costloaie, Ion Co- 
nea, Maricica Pană, Mioara Ve- 
licu. 20,45 „Bunica" — film reali
zat de studiourile de televiziune 
poloneze. 21,35 Seara melomanului. 
22,30 Film serial : „La fiecare km“ 
(IV) — producție a studiourilor 
din R. P. Bulgaria. 23,30 închide
rea emisiunii programului II.

OVIE
IN SLUJBA UNITĂȚII MIȘCĂRII COMUNISTE, 

A CAUZEI SOCIALISMULUI SI PĂCII
Așa cum este cunoscut, in ultima 

perioadă de timp au avut loc nume
roase întîlniri, discuții, schimburi de 
delegații între Partidul Comunist 
Român și alte partide comuniste și 
muncitorești. în cuvîntarea rostită la 
încheierea recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut o retrospectivă a activității 
politice internaționale desfășurate de 
P.C.R. în acest interval de timp, care 
conturează un tablou bogat de con
tacte și vizite reciproce, ilustrînd cu 
pregnanță densitatea, amploarea și 
multitudinea relațiilor internaționale 
ale partidului nostru, legăturile sale 
largi și roiul său activ in viața miș
cării comuniste internaționale, întă
rirea continuă a solidarității frățești 
cu celelalte detașamente ale mișcă
rii comuniste și muncitorești.

In acest context se înscriu schim
burile de vizite și contactele la nive
lul conducerii între P.C.R. și 
P.C.U.S. După cum se știe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat la 
centenarul nașterii lui Lenin și a 
făcut, de asemenea, în luna mai, o 
vizită în Uniunea Sovietică, unde a 
purtat, cu tovarășii L. I. Brejnev, 
N. V. Podgornîi, M. A. Suslov și alți 
conducători ai partidului și statului 
sovietic, convorbiri intr-o atmosferă 
de lucru care au evidențiat conclu
zia comună de a se acționa pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre. Zilele trecute, 
țara noastră a primit vizita delega
ției de partid și guvernamentale 
sovietice, condusă de tovarășul A. M. 
Kosîghin, care a avut discuții fruc
tuoase cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer și cu alți conducători 
de partid și de stat ai României. Cu 
acest prilej, a fost semnat noul Tra
tat româno-sovietic de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, care 
deschide calea dezvoltării în conti
nuare a prieteniei, a unei colaborări 
și mai largi- între partidele și țările 
noastre, promovînd principiile rapor
turilor de tip nou dintre țările socia
liste, bazate pe marxism-leninism, pe 
internaționalism proletar, pe egali
tate în drepturi și neamestec în tre
burile interne, pe respectul indepen
denței și suveranității naționale, pe 
întrajutorare și avantaj reciproc. 
Alianța consfințită prin acest docu
ment este Îndreptată împotriva cercu
rilor reacționare, agresive, ale impe
rialismului, împotriva revanșismului 
și militarismului — tratatul corespun
de orientării ferme, neabătute a par
tidului și statului nostru de dezvolta
re a prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, de întărire a unității 
sistemului Socialist mondial, in inte
resul cauzei generale a socialismului 
și păcii.

In seria contactelor cu partidele 
comuniste și' muncitorești din țările 
socialiste se înscriu, de asemenea, 
convorbirile avute în R. P. D. Co
reeană de delegația condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș cu tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, convorbiri din care 
s-a desprins dorința comună de a se 
lărgi raporturile de colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
poporul român și poporul coreean, 
de a se contribui la întărirea unită
ții mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

în Republica Populară Chineză re
prezentanții P.C.R. și ai statului nos
tru au purtat discuții cu tovarășii 
Mao Tzedun, Lin Biao, Clu En-lai, 
Kan-șen și alți conducători ai Parti
dului Comunist Chinez. Aceste întîl
niri și convorbiri au evidențiat rela
țiile fructuoase dintre partidele și ță
rile noastre, hotărîrea de a dezvolta 
prietenia și colaborarea dintre P.C.R. 
și P.C.C., dintre poporul român și po
porul chinez. în interesul atît al celor 
două partide și țări, cit și al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume.

Au cunoscut, totodată, o continuă 
extindere legăturile partidului nostru 
cu partidele comuniste și muncito
rești frățești care acționează în țări 
capitaliste și în țări în curs de dez
voltare, cu diferite forțe democratice 
și progresiste, antiimperialiste, cu 
mișcările de eliberare națională.

Secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit, astfel, cu tovarășul San
tiago Carillo, secretar general al P.C. 
din Spania, în comunicatul publicat 
cu acest prilej consemnîndu-se satis
facția pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie tovărășească dintre cele 
două partide, deplina coincidență de 
păreri în problemele fundamentale 
ale luptei revoluționare, ale mișcării 
comuniste și situației internaționale. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intîlnit recent cu to
varășul Alvaro Cunhal. secretar ge
neral al P. C. Portughez, întîlnire 
care a evidențiat dorința reciprocă de 
a extinde în continuare legăturile de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
tovărășească dintre cele două partide.

In cursul convorbirilor avute nu de 
mult cu tovarășul Enrico Berlinguer, 
vice-secretar general al P.C. Italian, 
s-a subliniat însemnătatea decisivă a 
unității de acțiune a tuturor țărilor
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socialiste, a tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, a forțelor an
tiimperialiste din întreaga lume, re- 
liefindu-se, totodată, rolul deosebit al 
întilnirilor dintre conducerile celor 
două partide.

Se cuvin, de asemenea, menționate 
convorbirile cu tovarășul Azis Moha
med, prim-secretar al C.C. al P. C. 
Irakian, cu tovarășul Ruben Dario 
Sousa, secretar general al Partidului 
Poporului din Panama, cu reprezen
tanți ai Partidului Comunist Me
xican, ai . Partidului Comunist 
Dominican, al Partidului de stin
gă (comuniștii) din Suedia. Cu 
prilejul vizitei în Franța, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu to
varășul Georges Marchais, secretar 
general adjunct al Partidului Comu
nist Francez, discutînd într-o atmos
feră caldă, tovărășească, probleme ale 
relațiilor reciproce și ale mișcării co
muniste. în același context se 
inserează numeroasele schimburi 
între delegații de activiști ai parti
dului nostru și ai partidelor comu
niste din țările socialiste și din di
ferite țări capitaliste, participarea 
unor delegații ale partidului nostru 
Ia congrese ale altor partide, la sim
pozioane și reuniuni cu caracter ști
ințific etc.

Așa cum un întreg omogen se re
flectă în fiecare parte a sa, se poate 
aprecia că în tabloul relațiilor inter
naționale ale partidului nostru din 
această perioadă se oglindesc cu fi
delitate caracteristicile întregii acti
vități' Internaționale a partidului 
nostru, pozițiile și politica sa de dez
voltare a relațiilor principiale, fră
țești, de prietenie și solidaritate to
vărășească^ cu partidele comuniste 
din toate țările socialiste, cu parti
dele comuniste și muncitorești din 
celelalte state ale lumii, pe baza 
principiilor autonomiei și indepen
denței fiecărui partid, a dreptului de 
a-și elabora — corespunzător condi
țiilor concrete din țara în care își 
desfășoară activitatea — linia sa po
litică generală.

în rezultatele rodnice ale acestor 
întîlniri își găsește o nouă confir
mare importanța deosebită a contac
telor directe și schimburilor de ve
deri de la conducere la conducere — 
practică pe care partidul nostru o 
consideră ca fiind de natură să ducă 
la împărtășirea reciprocă a experien
ței și întărirea prieteniei, la cunoaș
terea exactă a pozițiilor și preocupă
rilor, la adîncirea înțelegerii, întări
rea unității.

Astfel, aceste întîlniri au prilejuit 
valoroase schimburi de experiență 
tovărășească ; în cadrul lor, partidul 
nostru a informat despre rezultatele 
și preocupările pe care le avem în 
domeniul construcției socialiste, al 
activității internaționale, pentru asi
gurarea păcii și securității popoare
lor, pentru întărirea unității forțelor 
mondiale ale socialismului. La rlh- 
dul său, el a fost informat despre 
problemele și preocupările partidelor 
frățești cu care s-a întilnit — par
tidul nostru manifestînd o perma
nentă receptivitate față de experiența 
partidelor frățești, considerind că 
este o necesitate a progresului stu
dierea reciprocă a experienței, apli
carea a tot ce este valoros și răs
punde condițiilor istorice concrete din 
țara respectivă. Comuniștii din Româ
nia se bucură de succesele obținute 
de toate aceste partide în construcția 
socialismului și comunismului, în în
deplinirea sarcinilor lor revoluționa
re, in înfăptuirea idealurilor și aspi
rațiilor celor ce muncesc, în întărirea 
forței și unității lor, în promovarea 
coeziunii mișcării comuniste și mun
citorești.

Totodată, întilnirile internaționale 
au permis abordarea unui cerc larg 
de probleme de interes comun, dis
cuții privind stadiul relațiilor re
ciproce, probleme internaționale. Și 
este deosebit de semnificativ că în 
toate aceste întîlniri au putut fi evi
dențiate poziții apropiate sau iden
tice în probleme fundamentale ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
ale luptei antiimperialiste a popoa
relor. ale situației politice interna
ționale. Este știut că în virtutea ma
rii diversități de condiții în care ac
ționează, între partidele comuniste 
pot să apară și apar unele deosebiri 
de vederi și interpretare, fie asupra 
unor forme și metode de activitate, 
fie asupra unor fenomene ale vieții 
internaționale. Poziția fermă, neclin
tită a partidului nostru — exprimată 
în toate aceste întîlniri și discuții — 
este că asemenea deosebiri nu tre
buie în nici un caz să afecteze dez
voltarea unor relații tovărășești, să 
genereze suspiciuni, să constituie 
surse de încordare sau animozități, 
ci trebuie discutate cu sinceritate 
în spirit comunist, de stimă și res
pect reciproc, pe baza deplinei ega
lități în drepturi, manifestîndu-se 
receptivitate față de părerile inter
locutorului, în dorința de a se ajun
ge, acolo unde se poate, la conclu
zii comune, iar acolo unde acest lu
cru nu este posibil, de a lăsa viața 
să aducă clarificările respective, 
în nici un caz deosebirile de păreri 
nu trebuie să afecteze relațiile dintre 
state, colaborarea și prietenia între
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popoarele care construiesc socialis
mul și comunismul. Este ferma con
vingere a comuniștilor români că ori 
de cite ori se procedează astfel, ori 
de cite ori se pune pe primul plan 
ceea ce este comun, oeea ce unește 
și nu oeea ce desparte partidele, cînd 
se pornește de la realitatea funda
mentală că sîntem cu toții ostași ai 
marii armate a comunismului, mili- 
tanți pentru aceeași cauză nobilă, 
pentru triumful idealurilor socialis
mului și oomunismului, ale progre
sului social și păcii, unitatea este în
tărită.

Tocmai datorită unei asemenea a- 
bordări, principiale și constructive, 
toate întilnirile internaționale ale 
partidului nostru, fără excepție, g-au 
soldat cu exprimarea dorinței co
mune de a se acționa pentru adin- 
cirea continuă a relațiilor reciproce, 
pentru dezvoltarea prieteniei și soli
darității tovărășești.

Viața, experiența, practica relații
lor internaționale ale partidului nos
tru demonstrează astfel pe viu că 
este posibil ca între toate partidele 
comuniste să se dezvolte raporturi 
prietenești, de frăție și solidaritate 
tovărășească. In repetate rinduri și 
cu repetate prilejuri, partidul nostru 
și-a manifestat deplina solidaritate 
cu lupta, cu activitatea celorlalte 
partide. în același timp, partidele 
frățești și-au exprimat la rindul lor 
solidaritatea față de noi. Pentru a 
ne referi la un exemplu recent, în 
grelele încercări prin care a trecut 
poporul nostru, ca urmare a calami
tăților naturale, ne-am bucurat de 
sprijinul și solidaritatea popoarelor 
din țările socialiste, a numeroase 
partide comuniste, muncitorești și 
democratice, organizații de masă și 
obștești din întreaga lume. Poporul 
nostru vede în toate acestea o ex
presie a puternicelor legături inter
naționale ale P.C.R., ale României 
socialiste.

Esențial și decisiv în dezvoltarea 
unor raporturi de prietenie și solida
ritate frățească este așezarea neabă
tută la baza lor a principiilor ve
rificate ale marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, a nor
melor de relații intre partide, ceea ce 
presupune egalitatea in drepturi a 
partidelor, stima și respectul reciproc, 
dreptul inalienabil al fiecărui partid 
de a-și hotărî, singur politica internă 
și internațională, de a adopta, în mod 
independent, metodele și formele de 
luptă menite să asigure realizarea 
idealurilor celor ce muncesc. Respec
tarea și promovarea consecventă a a- 
cestor principii, concepute ca un tot 
întreg, unitar, oferă cheia unor rapor
turi de prietenie, de înțelegere și sti
mă tovărășească între partide, asigură 
pe deplin independența și autonomia 
fiecărui partid, creează condiția fun
damentală a unei trainice unități, pe 
baze noi, a mișcării comuniste, a 
făuririi unei coeziuni indisolubile.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român expri- 
mindu-și călduros aprobarea unani
mă față de întreaga activitate inter
națională a partidului, desfășurată în 
spiritul hotărîrilor Congresului al 
X-lea, a dat o înaltă apreciere pozi
țiilor susținute în cadrul acestor în
tîlniri și eforturilor depuse de condu
cerea de partid, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, relevîndu-se cu 
putere că această neobosită activi
tate răspunde atît intereselor con
strucției socialiste din țara noastră, 
cit și celui mai de seamă imperativ 
internaționalist din viața mișcării 
comuniste — depășirea dificultăților 
actuale, întărirea unității tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Aceasta are o importanță deosebită 
pentru unitatea forțelor progresiste 
și democratice a întregului front 
antiimperialist, pentru victoria luptei 
împotriva războiului, pentru pace în 
întreaga lume.

„întreagă această activitate — 
a subliniat în cuvîntarea la plenara 
C.C. tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a fost realizată in spiritul hotărîrilor 
Congresului al X-lea al partidului de 
a acționa cu fermitate și consecvența 
pentru dezvoltarea colaborării și uni
tății tuturor țărilor socialiste, pen
tru depășirea divergențelor existente 
— condiție indispensabilă în afirma
rea forței și influenței socialismului 
in lume".

Cu. convingerea neabătută că a- 
ceastă politică este justă și cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale poporului român, cit și interese
lor unității mișcării comuniste, cau
zei socialismului și păcii, plenara a 
subliniat că ea va fi promovată și pe 
viitor cu aceeași consecvență. .

Fiecare membru al partidului nos
tru, fiecare om al muncii din țara 
noastră susține și sprijină cu hotă- 
rîre politica internațională a partidu
lui nostru in care vede întruchipîn- 
du-se devotamentul față de clasa 
muncitoare și poporul român prșeum 
și față de clasa muncitoare interna
țională, înțelegerea realistă a noilor 
condiții internaționale, fidelitatea ne
strămutată față de ideile mărețe ale 
marxism-leninismului și internaționa
lismului proletar.

Romulus CAPLESCU
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viața internațională
... . ... .Măsuri excepționale de securitate in Irlanda de Nord

• MOBILIZARE MASIVA A FORȚE- 
LOR DE ORDINE • ECONOMIA 

ȚARII GRAV AMENINȚATA

BELFAST 10 (Agerpres). — Măsuri 
excepționale de securitate au fost 
luate de comandamentul trupelor bri
tanice dislocate în Irlanda de Nord și 
de autoritățile locale pentru a preveni 
izbucnirea unor noi incidente cu pri
lejul marilor manifestații ce vor avea 
loc luni pentru comemorarea victoriei 
obținute în 1690 de protestanți asupra 
catolicilor. Armata a intensificat joi 
cercetările pentru descoperirea arme
lor ascunse de populația civilă și a 
început să instaleze baricade în dife
rite localități, pe străzile care des
part cartierele locuite de populația 
protestantă și cea catolică.

La Belfast s-a anunțat că autorită
țile au pus Ia punct „cel mai extraor
dinar dispozitiv de securitate" pe care 
l-a cunoscut vreodată Irlanda de Nord. 
Numai pentru împiedicarea unor 
ciocniri, în cursul zilei de luni au fost 
mobilizați 7 000 de soldați, 4 000 de 
polițiști și 700 rezerviști. Se așteaptă 
ca la demonstrațiile protestanților să 
participe peste 100 000 de persoane. 
La rîndul lor, 50 000 de catolici vor 
manifesta pentru a-și exprima pro
testul față de „comportarea brutală a 
armatei și poliției în cursul săptămî- 
nii trecute".

Situația din Irlanda de Nord a fost 
examinată joi la Londra de primul 
ministru al Marii Britanii, Edward 
Heath, ministrul afacerilor externe, 
Douglas-Home, ministrul apărării, 
lordul Carringhton, și ministrul de 
interne, Reginald Maudling. în aceeași 
zi, ministrul de interne l-a primit pe 
deputatul catolic nord-irlandez Frank 
McManus, care a exprimat protestul 
populației catolice din Ulster pentru 
„capitularea guvernului britanic In 
fața protestanților extremiști", nein- 
terzicînd manifestațiile organizate de 
aceștia pentru ziua de luni.

★
Economia Irlandei de Nord riscă să 

dea faliment în cazul în care vor mai 
izbucni noi tulburări in acest terito
riu — a avertizat Roy Bradford, mi
nistrul nord-irlandez al comerțului, 
într-o conferință de presă ținută la 
Belfast. „Nu mai sîntem în măsură să 
suportăm asemenea tulburări în fie
care săptămînă", a adăugat el, men- 
ționînd că exploziile de violență din 
ultimele 15 zile trebuie privite ca un 
semnal de alarmă.

EVOLUȚIA CRIZEI DE GUVERN
DIN

ROMA 10 — Corespondentul Ager
pres, Nicclae Puicea, transmite : Pre
ședintele Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, și-a încheiat vineri seria 
consultărilor de sondaj cu conducăto
rii partidelor, șefii grupurilor parla
mentare, cu președinții Camerei De- 
putaților și Senatului, cu alte perso
nalități ale vieții politice în vederea 
reglementării crizei de guvern. Sin- 
tetizînd punctele de vedere expuse 
șefului statului în cadrul consultărilor 
de la Palatul Quirinale, se desprinde 
următorul tablou al situației : în pri
mul rînd, s-a demonstrat, după cum 
spun socialiștii, că declanșarea crizei 
de guvern este cel puțin o „eroare 
politică". Drept urmare, s-a înregis
trat consensul larg ca actuala criză 
de guvern să-și găsească rezolvarea 
cît mai curînd posibil. De asemenea, 
soluția probabilă, ținînd seama de 
faptul că o deplasare spre dreapta a 
politicii italiene se izbește de o pu
ternică rezistență, pare a fi tot cea a 
unei coaliții de centru-stînga, cu un 
program de acțiune care să includă 
reformele cu caracter economic și so
cial, solicitate cu insistență de către 
mișcarea sindicală, urmînd a se cla
rifica însă metodele și etapele de 
realizare a unor astfel de reforme. 
Deosebit de acută este și proble
ma atitudinii față de opoziția de 
stingă, la nivel regional și provincial. 
Pentru partidul comunist și celelalte 
forțe de stînga, orice soluție stabilă 
a crizei trebuie să aibă în vedere 
apărarea cuceririlor obținute de că
tre masele muncitoare.

Referindu-se la elementele acestei 
prime faze a crizei politice, unii ob
servatori din capitala Italiei sînt de 
părere că partida nu este jucată, că 
surprizele sînt încă posibile, întrucît

ITALIA
fondul divergențelor se menține in
tact și se manifestă prin afirmarea 
celor două moduri diferite de a con
cepe și interpreta politica de centru- 
stînga. Terenul neînțelegerilor îl con
stituie mai ales problema atitudinii 
față de partidul comunist și în ge
neral față de opoziția de stînga, pozi
ția față de revendicările oamenilor 
muncii.

în cercurile politice se așteaptă ca, 
după reflectarea de rigoare, preșe
dintele Saragat să anunțe sîmbătă 
numele persoanei desemnate pentru 
a încerca Să formeze viitorul cabi
net, în limitele formulei de centru- 
stinga.

Tensiune
la Santiago de Chile

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — împușcarea de către poliția 
chiliană a unui tînăr, în vîrstă de 
17 ani, Miguel Aguilera, în cursul re
centelor demonstrații studențești de 
la Santiago de Chile, a provocat o 
profundă tensiune în capitala chiliană. 
Asociațiile studențești au anunțat că 
vor organiza, în cursul următoarelor 
zile, mari manifestații împotriva a 
ceea ce ele au calificat drept „un act 
de provocare". Nemulțumirea în legă
tură cu acest incident a sporit după 
ce a devenit cunoscut că Aguilera a 
fost împușcat de un polițist îmbrăcat 
în haine civile.

Spre o reanimare a „relațiilor 

speciale" dintre Londra 
și Washington?

Ieri, a sosit la Londra, după un 
turneu in sud-estul Asiei și în 
Extremul Orient, William Rogers, 
secretar de stat american, care 
va rămine in capitala britanică 
pină duminică. Observatorii de 
presă relevă că această vizită re
prezintă primul contact al unei 
inalte oficialități americane cu 
noul guvern conservator, preves
tind, se pare, vizita din toamna 
acestui an în Statele Unite a pri
mului ministru, Edward Heath, 
in conformitate cu practica de
venită tradițională a intilnirilor 
dintre conducătorii celor două 
state de pe țărmurile opuse ale 
Atlanticului, ori de cite ori in
tervine o schimbare.a echipelor 
guvernamentale.

Agențiile de presă transmit că 
întrevederile pe care Rogers le 
va avea cu oficialitățile britanice, 
simbătă cu ministrul de externe, 
Douglas Home, și duminică cu 
premierul Heath vor permite o 
confruntare a pozițiilor S.U.A. 
și ale Marii Britanii in principa
lele probleme ale vieții interna
ționale.

în cercurile bine informate lon
doneze, citate de agenția Asso
ciated Press, se apreciază că Ro

gers va reînnoi, probabil, spriji
nul administrației americane în 
legătură cu intențiile noului gu
vern englez de a menține trupe 
în zona asiatică de sud-est, peste 
limita stabilită de fostul guvern 
laburist care anunțase retrage
rea de la est de Suez pînă la 
sfirșitul anului 1971. De aseme
nea, se crede că Washingtonul 
va încuraja Marea Britanie în 
intențiile de a menține trupe în 
Golful Persic. în sfîrșit, un su
biect, nu lipsit de importanță, al 
convorbirilor ii va constitui, desi
gur, problema consecințelor unei 
eventuale aderări a Angliei Ia 
Piața comună.

Semnificațiile acestui dialog 
sînt sporite de faptul că, după 
cum se știe, de-a lungul anilor, 
pentru conservatori distanța din
tre cele două maluri ale Atlanti
cului a părut, in general, mai 
mică decit pentru rivalii lor, la
buriștii. In acest context, unii co
mentatori se întreabă dacă ac
tuala vizită nu va constitui, în
tr-un fel, preludiul unor încer
cări de reanimare a „relațiilor 
speciale" dintre Londra și Wa
shington, care de cițiva ani au 
comportat anumite sincope.

PARIS

Acord între sindicate 
și patronat

PARIS 10 — Corespondentul Ager
pres, Alexandru Gheorghiu, trans
mite : După un an de negocieri în
tre organizațiile sindicale și cele 
patronale, la Paris a fost semnat un 
important acord asupra pregătirii și 
perfecționării profesionale, care in
teresează 9 milioane de oameni a* 
muncii. Deși acordul are unele de
ficiențe, el este apreciat ca repre- 
zentînd un indiscutabil succes pen
tru oamenii muncii, deoarece recu
noaște, pentru prima dată în Franța, 
dreptul la pregătire și perfecționare 
profesională a oricărui salariat. A- 
cordul angajează, pe plan financiar, 
patronatul să ia măsuri pentru pre

gătirea inițială a tinerilor, cit și pen
tru pregătirea complementară a mun
citorilor, funcționarilor, tehnicienilor 
și cadrelor, în special în cazul salaria- 
ților, victime ale unei concedieri co
lective (reconversiune și recalifica
re).

Henri Krasuki, secretar al C.G.T., 
a declarat că acest acord le creează 
oamenilor muncii posibilități noi de 
a-și apăra mai- eficace drepturile, 
iar organizațiilor sindicale le permite, 
deși cu unele limite, să intervină în 
controlul și organizarea pregătirii 
profesionale și să apere mai bine 
interesele salariaților.

Atacuri ale patrioților
în Cambodgia

PNOM PENH 10 (Agerpres). — 
Bateriile de artilerie ale forțelor 
de rezistență populară din Cambod
gia au atacat din nou orașul Kom- 
pong Thom, situat la 128 km nord 
de capitala khmeră. Kompong 
Thom este izolat de restul țării, 
toate căile de comunicație aflîn- 
du-se de mai bine de o săptămînă 
sub controlul forțelor patriotice.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, forțele de rezistență populară 
și-au continuat. în ultimele 24 de 
ore, acțiunile în direcția unei alte 
localități : Kompong Speu, aflată 
la 40 km sud-vest de Pnom Penh, 
precum și in zona autostrăzii care 
leagă capitala khmeră de orașul 
Kompong Som.

Aspect din timpul lucrărilor Adunării mondiale a tineretului care se des
fășoară. în aceste zile, în Palatul Națiunilor din New York

CUBA

BRIGADA DE TEHNICIENI 
„23 AUGUST-ROMANIA'1 

Sl-A ÎNCHEIAT ACTIVITATEA
HAVANA 10. — Corespondentul A- 

gerpres, Victor Stamate, transmite : 
Brigada de tineri tehnicieni români 
„23 August-România". care a parti
cipat la campania de recoltare și 
prelucrare a trestiei de zahăr din a- 
nul 1970, și-a încheiat activitatea. 
Brigada a lucrat timp de patru luni 
la fabrica de zahăr „Jose Marti" din 
San Cristobal (provincia Pinar del 
Rio),

Cu prilejul încheierii activității bri
găzii române, a avut loc o festivitate 
de rămas bun. în sala împodobită cu 
drapelele de stat ale celor două țări 
și cu portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Fidel Castro, au fost 
prezenți comandantul Julio Camacho 
Aguilera, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, prim-secretar al Comitetu
lui de partid din provincia Pinar del 
Rio, Luis Orlando Dominguez, mem
bru al Biroului Național al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba, repre
zentanți ai Ambasadei române din 
Havana. Evidențiind contribuția bri
găzii române la campania de recol
tare și prelucrare a trestiei de zahăr, 
Luis Orlando Dominguez a subliniat 
că prezența și activitatea în Cuba a 
tinerilor tehnicieni români au consti
tuit o manifestare pregnantă a prie
teniei ce leagă popoarele și tineretul 
din Cuba' și România. A răspuns co
mandantul brigăzii, Gheorghe Radu, 
care a mulțumit călduros pentru a- 
tenția, grija și dragostea cu care au 
fost înconjurați tinerii români.

Membrii brigăzii române au fost 
invitați să viziteze o serie de orașe 
și regiuni ale Cubei și să participe 
la festivitățile prilejuite de Ziua 
revoluției — 26 iulie.

Adunarea solemnă
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — Vi

neri, la Ulan Bator a avut loc o a-, 
dunăre solemnă consacrată celei de-a 
49-a aniversări a revoluției populare 
din Mongolia.

în raportul prezentat la adunare,

de la Ulan Bator
N. Luvsanravdan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
a evocat evenimentele de acum 49 de 
ani și s-a referit la drumul parcuri 
de poporul mongol în perioada celor 
aproape cinci decenii.

AGENDA ECONOMICA
COOPERARE ECONOMICA 

POLONO-SUEDEZA
Jozef Cyrankiewicz, președintele Con

siliului de Miniștri al Poloniei și Ște
fan Jedrychowski, ministrul afacerilor 
externe, l-au primit pe Ingemund 
Bengtsson, ministrul agriculturii al 
Suediei, șeful delegației suedeze care 
a întreprins o vizită în Polonia.

în aceste zile, revista poloneză 
„Handelj Zagranlczny" („Comerțul 
exterior") a publicat un articol con
sacrat relațiilor comerciale dintre 
Polonia și Suedia. Articolul subli
niază că schimburile de mărfuri din
tre cele două țări s-au dezvoltat fa
vorabil, în anul 1969 înregistrîndu-se 
o creștere de 15 la sută. Menționînd 
că Polonia consideră dezvoltarea co
merțului reciproc avantajos cu Sue
dia ca un factor important de asigu
rare a relațiilor de bună vecinătate 
între țările din zona Mării Baltice, 
articolul subliniază că R. P. Polonă 
este interesată în dezvoltarea acestei 
cooperări economice.

NOUA ZEELANDA ȘI PIAȚA 
COMUNA VEST-EUROPEANĂ

Marea Britanie s-a angajat să. 
apere, în cursul tratativelor privind 
aderarea la Piața comună, „poziția 
specială" a Noii Zeelande — se a- 
nunță într-un comunicat dat publici
tății la Londra după convorbirile în
tre Anthony Barber, ministrul brita

nic însărcinat să negocieze cu „cel 
șase", și John Marshall, vicepremie- 
rul neo-zeelandez. Poziția specială a 
Noii Zeelande, se precizează în co
municat, constă în faptul că această 
tară depinde în mare măsură de 
piața britanică, unde exportă lactate 
și carne, produse care au o impor
tanță vitală pentru dezvoltarea sa 
economică. Eventuala aderare a An
gliei la C.E.E. ar afecta serios aceste 
exporturi, ca urmare a concurenței 
produselor agricole comunitare.

PRIORITĂȚI
ALE RECONSTRUCȚIEI 
PAȘNICE ÎN NIGERIA

Comisarii pentru problemele finan
ciare, ale economiei și planului din 
cele 12 state ale federației nigerlene 
au luat parte, în capitala tării, la o 
reuniune consacrată discutării politi
cii creditelor acordate în vederea re
construcției și dezvoltării economiei 
naționale.

La deschiderea conferinței, comi
sarul federal pentru aceste probleme, 
Obafemi Awolowo, a enunțai obiec
tivele prioritare în acest domeniu pe 
plan național — combaterea șomaju
lui, asigurarea invățămîntului și asis
tenței medicale gratuite, moderniza
rea agriculturii, Industrializarea’ șl 
dezvoltarea accelerată a mijloaf- ir 
de comunicație. Awolowo a subliniat 
că, pentru a dispune de mijloacele 
necesare finanțării acestui program. 
Nigeria va trebui să depășească ac
tualul ritm de dezvoltare economică.

agențiile de presă transmit:
La Geneva, a luat sfîrșit 

sesiunea Conferinței inter
naționale a educației. Parti- 
cipanții au examinat problema pier
derii de efective școlare la toate ni
velurile și tepdințele principale în 
domeniul educației. în legătură cu 
aceasta, participanții la lucrări au 
adoptat o serie de recomandări. La 
sesiune, a participat și o delegație 
română, condusă de prof. univ. Traian 
Pop, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului.

Congresul mondial al 
orașelor înfrățite s a încheiat 
vineri la Leningrad. Au luat parte 
reprezentanți a 1 000 de localități din 
50 de țări ale lumii, printre care s-a 
aflat și o delegație a orașelor înfră
țite din România. Ca președinte al 
Federației mondiale a orașelor înfră
țit^ a fost reales profesorul Giorgio 
la Pira (Italia).

Regele Marocului, Has
san al H-lea, 8 anun*at câ 
principalul amendament ce va fi adus 
noii constituții — asupra căreia po
porul marocan se va pronunța în ca
drul referendumului de la 24 Iulie — 
va consta în transformarea organului 
legislativ bicameral într-un parla
ment unicameral. Se preconizează, de 
asemenea, <a în Parlament să fie re
prezentate pe lingă partidele poli
tice și organizațiile sindicale, consi
liile comerciale și profesionale. Prin 
adoptarea noii constituții se va pune 
capăt stării excepționale insituite în 
1965.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, a primit delegația guverna
mentală franceză, condusă de Andre 
Bettencourt, ministru delegat pe 
lingă primul ministru, însărcinat cu 
planificarea și administrarea terito
riului. La convorbirea prietenească 
care a avut loc cu acest prilej, anun
ță agenția China Nouă, au participat 
Li Sien-nien, vicepremier al Con
siliului de Stat, și alte persoane ofi
ciale chineze. Totodată, premierul 
Ciu En-lai a primit delegația guver
namentală a Tanzaniei, condusă de 
Amir Habib Jamal, ministrul finan
țelor și delegația guvernamentală a 
Zambiei, condusă de E. H. K. Muden- 
da, ministru al dezvoltării și finan
țelor.

Un acord între guvernul 
iordanian și reprezentanți 
ai organizațiilor palestine- 
Hg de guerilă aflate în această țară 
a fost semnat vineri la Amman. 
Acordul, potrivit agențiilor de presă 
care citează surse oficiale din Am
man, „garantează libertatea de acțiu
ne a fedainilor, în limitele suverani
tății statului".

Convorbirile sovieto-ame- 
ricane de la Viena. Vineri a 
avut loc cea de-a 23-a ședință de lu
cru a convorbirilor dintre delegațiile 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
asupra limitării cursei înarmărilor 
strategice. Discuțiile, care au durat 
75 de minute, s-au desfășurat în lo
calul Ambasadei sovietice din Viena

La Moscova a sosit o delegație a Partidului Socialist 
din Japonia condusă de Tomoml Narita, președinte al Comitetului Cen
tral Executiv al partidului care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face o vizită 
în Uniunea Sovietică. La sosire, delegația a fost intîmpinată de Boris Pono- 
mariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
misiei Centrale de Revizie.

CONVORBIRI INTRE EXPERJȚ 
DIN POLONIA ȘI R.F.G.

• Vineri a părăsit Varșovia grupul 
de experți ai Ministerului de Externa 
al R. F. a Germaniei care au efec
tuat cu experții polonezi un schimb 
preliminar de păreri în problema lăr
girii competenței reprezentanțelor co
merciale ale celor două țări din Var
șovia și, respectiv, Koln. Următoarea 
înțîlnire a experților va avea loc Ia 
mijlocul lunii septembrie 1970. infor
mează agenția P.A.P.

și de Ghennadi Sizov, președintele Co

Delegația parlamentară
franceză, condusă de Francois
de Douareckue, vicepreședintele Adu
nării Naționale a Franței, a fost pri
mită la încheierea vizitei în Bulgaria 
de Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, și 
respectiv, de Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. în cursul con
vorbirilor, după cum relatează agen
ția B.T.A., au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale și unele prBbleme legate 
de securitatea europeană și viața in
ternațională actuală.

Guvernul ecuadorian a 
ordonat punerea în liberta
te a 9 deținuți politici, prin*

tre care Luis Cordero Leon, rectorul 
Universității din Cuenca, Arturo Zam
brano, director adjunct al Universi
tății centrale din Quito, precum și 
patru lideri ai Confederației oameni
lor muncii din Ecuador. Ei au fost 
arestați pentru opoziția manifestată 
față de actul de la 22 iunie, cînd pre
ședintele ecuadorian, Velasco Ibarra, 
a preluat puterea absolută în țară.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
aflat într-o vizită particulară în Bel
gia, l-a primit vineri la Bruxelles pe 
ministrul de externe al Marii Brita
nii, Alec Douglas-Home. în timpul 
întrevederii, au fost discutate o serie 
de probleme legate de situația din re
giunea Golfului Persic.

„I. C.-3258" ÎN
BERLIN 10 - Oa

menii de știință din 
R. D. Germană au a- 
juns la concluzia că 
mica galaxie „I.C.- 
3 258", care are o for
mă neregulată, se a- 
propie de galaxia noas
tră cu viteza de 500 
kilometri pe secundă. 
Agenția A.D.N. preci

DRUM SPRE GAIAXIA NOASTRĂ
zează că, după păre
rea oamenilor de ști
ință, galaxia „I.C.- 
3 258" a fost expulza
tă, probabil, din Con
stelația Fecioarei, cu 
viteza de 1 5Q0 kilo
metri pe secundă, ca 
urmare a unei catas
trofe. In spectrul gala

xiei care se apropie de 
noi nu există linii de 
absorbție și este evi
dent că in ea nu există 
nici o stea. Galaxia 
„1C-3 258“ se aseamă
nă mai mult cu un 
nor de gaze incandes
cente decit cu un sis
tem stelar.

Președintele Academiei de Științe a U.R.S.S.. M. Keldiș, și cosmonauții A. Ni
kolaev, V. Sevastianov, G. Beregovoi Ia conferința de presă în legătură cu 

zborul navei cosmice „Soiuz—9“

Plenara C. C. 
al P.C. din Slovacia

BRATISLAVA 10 (Agerpres). • 
La Bratislava au Început lucrăr01 
Plenarei C.C. al Partidului Comunist 
din Slovacia. Ștefan Sadovsky, Jozef 
ELsik și Michal Hanko au fost elibe
rați, la cererea lor, din funcția de 
membri ai Prezidiului C.C. al P.C. 
din Slovacia, anunță agenția C.T.K 
Vaclav Vacok și Herbert Durkovic au 
fost aleși în funcția de membri ai 
Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia.

Totodată, Prezidiul Consiliului Na
țional Slovac l-a eliberat pe Matej 
Lucan din funcția de membru al gu
vernului R. S. Slovace și ministru al 
Invățămîntului, în legătură cu tre
cerea sa într-o nouă muncă. Ștefan 
Hohol a fost numit în funcția de mi
nistru al învățămîntului al R. S. 
Slovace. Ștefan Sebesta a fost elibe
rat din funcția de membru al guver
nului și ministru al construcției și 
tehnicii, fiind înlocuit de Juraj Busa.

„BUMERANGUL
- TEXTILELOR"

„COLABORARE"
PRETORIA 10 (Agerpres). — La 

invitația primului ministru al Re
publicii Africa de Sud, John Vorster, 
vineri a sosit la Pretoria, intr-o vizită 
oficială, șeful regimului rhodesian, 
Ian Smith. în cercurile politice afri
cane se apreciază că cei doi premieri 
vor discuta probleme legate de co
laborarea R.S.A. și Rhodesiei pe plan

Intre rasiști
militar. Comentatorii nu exclud po
sibilitatea adoptării de către cele două 
regimuri a unor noi măsuri represive 
împotriva mișcărilor de eliberare 
națională din emisfera sudică a con
tinentului negru și a tuturor persoa
nelor care se opun politicii de apar
theid promovate la Pretoria și Salis
bury.

• Greva generală a sala
riaților municipali

LONDRA 10 (Agerpres). — în urma 
grevei generale a salariaților munici
pali din insula anglo-normandă Jer
sey, situată în dreptul coastelor 
Franței, guvernatorul John Davis a 
decretat vineri starea de urgență. 
Printre greviști se află funcționarii 
aeroportului, cel de la căile ferate și 
de la serviciile portuare. Greviștii re- 
vendică îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

Guvernatorul insulei a anunțat că 
în urma suspendării tuturor trans
porturilor spre insulă rezervele ali
mentare nu vor ajunge decit pentru 
cîteva zile.

Pentru a găsi o rezolvare a situa
ției care s-a creat, o delegație a au
torităților acestei insule a plecat vi
neri după-amiază spre Londra unde 
urmează să fie primită de ministrul 
de interne al Marii Britanii. Regi
nald Maudling.

După cum informează coti
dianul vest-german „StJD- 
DEUTSCHE ZEITUNG", „lenje
ria gingașă de damă, pulove
rele de nylon și cămășile băr
bătești amenință să arunce re
lațiile japono-americane in 
cea mai gravă criză de la cel 
de-al doilea război mondial 
încoace". Ziarul justifică a- 
ceastă afirmație prin pregăti
rea în S.U.A. a unor restricții 
drastice în calea importuriloi 
de produse textile din Japo
nia, care fac o concurentă a- 
cerbă producției proprii. Or, 
pentru japonezi, exporturile 
din acest sector sînt de im
portanță vitală.

Situația a 
gravă, 
Zeitung" 
terne și 
exterior 
plasat personal la Washing-

devenit atît de 
arată „Siiddeutsche 
îneît ministrul de ex- 

ministrul comerțului 
al Japoniei s-au de-

ton. Ei au acceptat o restrîn- 
gere a fluxului de exporturi 
textile pe un an de zile, în 
timp ce americanii au cerut un 
termen de cel puțin 4—5 ani. 
Un eșec al convorbirilor în a- 
ceastă chestiune ar putea du
ce la demisia celor doi miniș
tri, ceea ce ar însemna slăbi
rea apreciabilă a echipei lui 
Sato.

Pe de altă parte, arată zia
rul în încheiere, adoptarea u- 
nor ample măsuri protecțio- 
niste de către Congresul S.U.A. 
s-ar putea întoarce împotriva 
intereselor americane, declan- 
șînd o reacție în lanț și deter- 
minînd nu numai Japonia, dar, 
înainte de toate, țările C.E.E. 
(spre care se îndreaptă masi
ve exporturi din Statele Unite) 
să instituie bariere riguroase 
de import.
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Primul ministru al Islan- 
dei, Bjarni Benediktsson, 
împreună cu soția au de
cedat în cursul nopții de joi spre 
vineri ca urmare a unui incendiu 
izbucnit la reședința de vară a pre
mierului,

în cadrul vizitei oficiale 
în R. F. a Germaniei, ștefan 
Enache, vicepreședinte al Oficiului 
Național de Turism, a avut convorbiri 
cu conducerile marilor birouri de tu
rism Neckermann, Quelle, Tui și 
ale organizațiilor de turism aparținînd 
sindicatelor vest-germane, G.U.T., și 
Consiliului federal al tineretului 
vest-german. Cu acest prilej a fost 
analizat stadiul schimburilor turistice 
dintre România și R.F.G. și perspec
tivele dezvoltării lor. în anul viitor.

Ministrul de externe al 
Belgiei, Pierre Harmel, a sosit la 
Belgrad, într-o vizită oficială de pa
tru zile Ia invitația secretarului de 
stat pentru afacerile externe al Iugo
slaviei, Mirko Tepavaț. In timpul vi
zitei, cei doi miniștri vor examina 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării economice, științifice și tehnice 
dintre Iugoslavia și Belgia și vor 
proceda Ia un schimb de păreri pri
vind problemele internaționale actua
le.

TILCUL „ALERTEI 
TOTALE" PROCLAMATE 

IA BANGKOK
Surse autorizate din Bangkok au 

confirmat recent că trupele din ca
pitala Tailandei și din alte orașe 
importante au fost puse în stare 
de „totălă alertă", datorită „clima
tului de încordare și nesiguranță 
politică" ce domnește în această 
țară. Declarațiile in acest sens ale 
lui T. Kittikachorn, primul minis
tru tailandez, par destul de vagi, 
însă tîlcul lor poate fi descifrat in 
lumina unor telegrame ale agen
ției A.P., potrivit cărora autorită
țile tailandeze caută să pareze prin 
acțiuni de mină forte o posibilă reac
ție ostilă din partea opiniei publice 
la recentele sporiri ale taxelor va
male, care au determinat o creștere 
a prețurilor de vinzare la majori
tatea mărfurilor de larg consum, 
afectind peste 200 de articole. Re
zultatele acestor măsuri au fost 
resimțite îndeosebi de masele largi, 
prin sporirea prețului la orez și la 
alte produse alimentare de bază. 
Această acțiune nepopulară a avut 
ecou și in parlament, cițiva mem
bri ai acestuia anunțțnd că nu vor 
sprijini noua lege vamală. O altă 
sursă de nemulțumire a maselor o 
constituie politica milltaristă a au
torităților tailandeze. tendința lor 
de a participa in mod tot mai fățiș 
la agresiunea din Cambodgia.

Un comunicat al biroului de in
formații al Frontului Unit Național 
Kampuchea, reluat de agenția 
France Presse, a anunțat că trupele 
tailandeze au și intervenit în luptele 
din Cambodgia. Comunicatul subli
niază că „trimiterea mercenarilor 
tailandezi" face parte din planul 
american de a „opune pe asiatici 
asiaticilor".

Măsurile luate recent de autori
tățile tailandeze au provocat nu 
numai o creștere a tensiunii in 
această țară, ci șt o vie îngrijo
rare in întreaga Indochină, ale că
rei popoare se ridică împotriva in
tervenției imperialiste in această 
regiune a lumii și condamnă spri
jinul acordat agresorilor de către 
autoritățile de la Bangkok.
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