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MESAJUL 
adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

participanților la Congresul Societății 
de Cruce Roșie din Republica Socialistă România

LUCRĂRILE SESIUNII MARII
ADUNĂRI NAȚIONALE

IN ZIARUL DE AZI:

Lucrările sesiunii a Xl-a a celei 
de-a Vl-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale nu continuat simbătă.

In sală, alături de deputați. erau 
prezenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai 
oamenilor muncii, personalități ale 
vieții economice* științifice și cultu
rale, ziariști.

La sosirea ir. sala dc ședințe, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de stat au 
fost întimpinați do deputați și invi
tați cu puternice aplauze.

In lojile oficiale au luat loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Manea Mâi eseu. Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț. Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Florian Dănălache. Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leontc Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vilcu.

La discuția generală asupra pro
iectelor de legi privind Planul na
țional unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste Româ

® Legea pentru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 1974

• Legea pentru adoptarea Bugetului de stat 
pe anul 1974
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Aspect din „vatra de foc' a Hunedoarei

IERI, LA GALAȚI

A fost lansată o navă de 8250 tdw
JUDEȚUL ARAD A ÎNDEPLINIT PLANUL 

PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE PRIMII 
TREI ANI Al CINCINALULUI

ARAD (Corespondentul „Scin- 
t.-ji-, C. Si mi on). — Colectivele de 
muncitori, tehnicieni și inginer-., in 
frunte cu comuniștii, din întreprin
derile industriale ale județului A- 
rad, angajate plenar in entuziasta 
întrecere patriotică pentru înde
plinirea. exemplară a programului 
elaborat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională ale parti; 
dului. raportează cu satisfacție Și 
mindrie patriotică îndeplinirea cu 
o lună mai devreme a planului 
producției industriale pe primii 
trei ani ai cincinalului. S-a creat, 
in aci--t fel. posibilitatea ca, puia 
ia sfirșitul anului, să se obțină su
plimentar o producție in valoare 
de peste 800 milioane lei. concreti
zată printre altele in 100 vagoane 
marfă. 400 strunguri, mobila in va
loare de 70 milioane lei, 4o0 tone 
fire tip bumbac. 40 000 ceasuri, u- 
tilai agricol in valoare de 40 mi
lioane lei și alte însemnate canti
tăți de produse.în telegrama trimisă de Comite
tul județean de partid Arad Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se spune, 
printre altele : ..Expnmind recu
noștința noastră vie partidului, 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe secretar general. pentru 
sprijinul multilateral acordat și 
pentru indicațiile prețioase pe care 
ni le-ați dat. vă asiguram ca orga
nizația județeană de partid, pu- 

nia și Bugetul de stat pe anul 1974 
a i mai luai ruviniul deputății : 
Gheorghe Cioară, prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R.. Nicolae Râducu, directorul 
Combinatului cit prelucrare a lem
nului Suceava, Petre Dănică. prim- 
secretar al Comitetului județean Vil- 
cea al P.C R.. Mitrana Predescu. in
giner la cooperativa agricolă de pro
ducție Gogoșu, județul Mehedinți, 
Gheorghe Cocoș, adjunct al minis
trului energiei electrice. Constantin 
Amariei, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Vaslui. Stelian Ian- 
cu, directorul Șantierului naval 
Giurgiu, Nicolae Cristea. directorul 
Institutului de cercetări foraj-extrac- 
ție Cimpina, Ion Maldet. prim-vice
președinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Reșița.

După discuția generală, proiectul 
de lege privind Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1974 a fost dezbătut pe articole 
și aprobat prin vot secret de Marea 
Adunare Națională.

De asemenea. Marea Adunare Na
țională a dezbătut pe articole și apoi 

nind in valoare elanul. enCrgia, 
întreaga capacitate dreatoare a co
muniștilor, a tuturor’ oamenilor 
muncii din județul Arad — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — va milita și po mai de
parte pentru valorificarea' tuturor 
rezervelor de creștere â producției 
și accentuarea laturilor calitative 
ale activității economice. Vom face 
tot ce depinde de noi pentru a ma
terializa insuflețitoarea dumnea
voastră chemare de a înfăptui cin
cinalul înainte de termen, fiind 
alături de toți oamenii muncii din 
patria noastră in aplicarea politi
cii științifice marxist-leninistc a 
gloriosului nostru partid comunist. 
Am luat cunoștință, cu profun
dă satisfacție, de lucrările recentei 
plenare a Comitetului Central, de 
documentele adoptate și sin tem 
hotăriți să trecem neabătut la tra
ducerea in viață a sarcinilor ce 
ne revin, să înfăptuim obiectivele 
cuprinse in cuvintarea pe care ati 
rostit-o cu acest prilej. Vom face 
totul pentru ca 1974 — anul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării 
patriei și al Congresului al Xl-lea 
al partidului — să marcheze o 
nouă etapă in îndeplinirea angaja
mentelor pe care ni le-am asumat, 
conștienți că prin aceasta ne adu
cem contribuția la accelerarea pro
gresului patriei noastre pe calea 
socialismului și comunismului". 

a aprobat, prin vot secret, T./ogoa Bu
getului de stat pe anul 1974.

In continuare, la următorul punct 
înscris pe ordinea de zi, tovarășul 
Constantin Stătcscu, secretarul Con
siliului do Stat, a prezentat expune
rea la proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat pină la 
deschiderea actualei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale. Tovarășul Traian 
Ionașcu, președintele Comisiei juri
dice, a prezentat raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au 
examinat proiectele de legi supuse 
spre aprobare.

Marea Adunare Națională a apro
bat prin vot secret, cu buletine, de
cretele cu putete de lege emise do 
Consiliul de Stat.

Prima parte a lucrărilor sesiunii a 
Xl-a a luat sfîrșit.

Data reluării lucrărilor în ședință 
plenară va fi anunțată la timp. Co
misiile permanente ale Marii Adunări 
Naționale vor examina proiectele de 
legi ce urmează a fi supuse spre 
dezbatere in viitoarele ședințe ple
nare și vor îndeplini celelalte însăr
cinări ce le revin.

(Agerpres)

PE ȘANTIERUL 
HIDROCENTRALEI 

DE PE LOTRU

Străpungerea 
galeriei 

Mușetoiu-Ungurelu
RM. V1LCEA (Coresponden

tul „Scinteii". Ion Sianciu). — 
lori, 1 decembrie, pe tronsonul 
din extrema sudică a captărilor 
secundare din cadrul hidrocen
tralei de pe Lotru — între Mu- 
șetoiu Și Ungurelu — a răsunat 
Ultima pușcătură. Odată cu a- 
ceasta a fost străpunsă încă o 
galerie, lungă de 3 502 m. pe 
care urmează să fie captate o 
scrie de ape montane și îndrep
tate pe conducta subterană a 
Oltețulul spre lacul de acumu
lare de la Vidra. In ciuda in
filtrațiilor și a condițiilor deo
sebite de rocă, ortacii din lotul 
condus de ing. Anton Popescu 
au reușit să imprime, lună de 
lună, un avans mediu la exca- 
vații de peste 165 ml și să ob
țină in fina) un devans de 
aproape 30 de zHe. Succesul ob
ținut încununează eforturile mi
nerilor Gheorghe Orzoi, Nicolae 
Grăpnoiu, Ion Ripiceanu, Con
stantin Zaharia, Vasile Roman, 
ale artificierului Gheorghe Oan- 
cea, mecanicilor Preda Glom- 
nicu, Ion Timofte, Teodor Alu- 
pei și ale celorlalți constructori 
angajați in lupta acerbă pentru 
asigurarea debitului de apă ne
cesar funcționării hidroagre- 
gatelor centralei subterane de 
la Ciunget.

— Alo ! „Scinteia" ? 
Mă aflu la mila 80, pe 
Dunăre. împreună cu 
secretarul comitetului 
de' partid al șantieru
lui naval. tovarășul 
Anatolic Mâhic. Sin- 
tefn in cabina de co
manda a navei care a 
primit ..botezul0 apei 
doar în urmă cu cî- 
teva ’ ore. Este un 
portcontainer de 8 250 
tdw, destinat expor
tului.

Orele 8.30 diminea
ța. La cala-„bazin“. 
sub apa rece a Dună
rii, comuniștii Ion Di- 
mian și Nicolae Biă- 
naru, din grupul de 
scafandri ai A.F.D.J., 
curăță firele de lan
sare. verifică stabili
tatea navei.

Orele 9.15. Scafan
drul Ion Dimian. se
cretarul organizației 
de bază a grupului de 
scafandri, isi încheie 
ultima imersiune.
Toiul pare in re
gulă. Un anumit gest 
al miinilor. inainte de 
a-și scoate casca, ii 
face pe toți să res
pire ușurați.

Orele 10.35. In sec
ția 1 corp, de la cala- 
,.bazin“. un nou car
gou de 8 250 tdw este

îmbrățișat de ana flu
viului. Pe mal. zeci 
de constructori de 
nave mingi ie cu pri
virea legănarea lentă 
a vasului.

Formația de lucru 
de la atelierul asam
blat montaj cală, con
dusă de ing. Victor 
Paladescu, a plecat să 
execute pregătirile 
pentru... o nouă lan
sare. Este vorba de 
un cargou de 4 500 
tdw. destinat tot ex
portului. De aici, din 
cabina, ii zărim pe 
șeful formației, șeful 
de atelier Gheorghe 
Anghcliu, pe maistrul 
principal Dinu Marin, 
împreună cu . oameni: 
din subordine scot in
stalația dc lansare. A- 
flăm de la tovarășul 
ing. Vasile Mlron, 
șeful serviciului de 
coordonare a produc
ției. că zoresc inedita 
călătorie a cargoului 
de 4 500 tdw, desprin
derea lui pentru tot
deauna de uscat.

De la aceste infor
mații ale inginerului 
Miron, la o completa
re la fel de utilă a 
tovarășului Anatolie 
Mehic. secretarul co

mitetului de partid, 
martor și participant 
la desfășurarea aces
tui reportaj :

— Recent, cu prile
jul unei dezbateri , a 
activului de partid din 
șantier, s-au stabilit 
programe de acțiune 
pentru fiecare navă, 
astfel incit să putem 
încheia in timp util 
toate lucrările pentru 
probe și livrare a ulti
mului vas din produc
ția anului 1973. In ur
mă cu citeva zile am 
apelat la colectivul de 
muncă al fabricii din 
Gugești. județul Vran- 
cea, pentru a ne li
vra cit mai repede 
furnirul de care avem 
nevoie. Acum, canti
tatea necesară de 
furnir se află in șan
tier. Sintem hotăriți 
ca in aceasta lună să 
mai lansăm încă o 
navă de 18 000 tdw. 
Sper să continuăm 
dialogul nostru la a- 
cest viitor eveniment

Tudorei 
OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

® CONFERINȚA MINIȘ
TRILOR EDUCAȚIEI 
DIN ȚĂRILE EUROPE
NE MEMBRE ALE 
UNESCO

® CONGRESUL SOCIE
TĂȚII DE CRUCE RO
ȘIE

Cu prilejul deschiderii lucrărilor Congresului So
cietății de Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România, doresc să vă adresez dumneavoastră, 
delegaților și invitaților la congres, activului ob
ștesc, tuturor membrilor și activiștilor de Cruce 
Roșie un călduros salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliului de Stat, Con
siliului de Miniștri și a mea personal.

Congresul dumneavoastră are loc la puțin timp 
după ce plenara comună a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei, precum și Marea Adunare Națională au a- 
doptat planul șl bugetul de stat pe anul viitor și 
alte măsuri deosebit de importante pentru transpu
nerea cu succes în viață a mărețului program de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate, de înaintare accelerată a patriei pe calea 
bunăstării și civilizației. In cadrul acestor măsuri, 
un loc central îl ocupă preocuparea constantă a 
partidului și statului nostru pentru creșterea în 
continuare a nivelului de trai, material și spiritual, 
al celor ce muncesc, pentru făurirea unei vieți 
demne și fericite întregului popor, pentru ocrotirea 
sănătății sale. Politica profund umanistă, de grijă 
deosebită pentru om. pentru dezvoltarea capacită
ților sale creatoare își găsește expresia în noi și noi 
măsuri menite să sporească marile înfăptuiri ale 
partidului și statului nostru în domeniul social, al 
apărării vieții și asigurării sănătății maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate.

Partidul și guvernul apreciază rolul și contribu
ția pe care Societatea de Cruce Roșie din România 
a adus-o și o aduce la înfăptuirea politicii statului 
nostru în domeniul ocrotirii sănătății, la educarea 
sanitară a oamenilor muncii, La promovarea regu
lilor și normelor* de igienă în viața socială.

Rezultatele obținute în ultimul timp de Societa
tea de Cruce Roșie ilustrează încă o dată justețea 
măsurilor luate anul trecut de conducerea parti
dului nostru pentru dezvoltarea și lărgirea caracte
rului de masă al acestei organizații, pentru creș

terea eficienței sale în înfăptuirea politicii gene
rale de îmbunătățire continuă a condițiilor de 
muncă și trai ale întregului nostru popor. Doresc 
sâ evidențiez, cu acest prilej, aportul important al 
miilor de activiști voluntari de Cruce Roșie și al 
cadrelor medico-sanitare, precum și sprijinul dat 
de cadrele didactice, de militarii armatei noastre, 
de tineret, de gospodine și alți cetățeni care văd 
în activitatea de Cruce Roșie un instrument valoros 
pentru păstrarea și întărirea sănătății individuale 
și colective, pentru asigurarea unei igiene cores
punzătoare la toate locurile de muncă. Doresc să 
le adresez tuturor cele mai calde felicitări pentru 
aotivitatea desfășurată ! Sînt încredințat că con
gresul dumneavoastră va găsi noi căi pentru ca 
Societatea de Cruce Roșie să-și îndeplinească, în 
condiții și mai bune, înalta menire ce-i revine în 
societatea noastră, să dobindească un rol tot mai 
activ în viața noastră socială, prin antrenarea unui 
număr cît mai mare de cetățeni în activitatea sa.

Societatea de Cruce Roșie din România este che
mată să?acționeze în continuare pentru dezvoltarea 
colaborării cu organizațiile similare din toate ță
rile lumii, să conlucreze larg cu acestea, în spiritul 
politicii partidului și statului nostru, pentru pro
movarea idealurilor umanitare ale omenirii, pentru 
întronarea în viața internațională a unor relații noi, 
de egalitate și respect reciproc, care să cheză- 
șuiască popoarelor că se vor putea dezvoLta libere, 
în condiții de deplină securitate, într-o lume fără 
războaie și vărsări de sînge, o lume a păcii și con
lucrării fructuoase între națiuni.

Exprimîndu-mi încă o dată convingerea că Socie
tatea de Cruce Roșie va aduce, prin întreaga sa 
activitate, un sprijin activ la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, 
urez succes deplin lucrărilor congresului dumnea
voastră.

Vă doresc dumneavoastră, delegaților și invita
ților, tuturor membrilor Societății de Cruce Roșie 
din țara noastră noi realizări în activitatea nobilă 
pe care o desfășurați, multă sănătate și fericire !

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
?’

Secretarul de stat al Ministerului Armatelor din Franța
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, sîmbătă, 1 decembrie, pe Av- 
mar Achille Fould, secretarul de 
stat al Ministerului Armatelor din 
Franța, care face o vizită oficială 
în țara noastră.

La întrevedere au participat ge
neral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, și Con
stantin Flitan. ambasadorul Ro
mâniei la Paris.

Ziaristul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Cd- 
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, la 1 de-

nterviul acordat de tovarășul
o

Nicolae Ceaușescu
unor ziariști britanici

După cum s-a mai anunțat, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit in ziua de 29 noiembrie pe ziariștii britanici John Izbicki, 
redactor la ziarul „The Daily Telegraph", Brian MacArthur, re
dactor la ziarul „The Times", Colin MacKenzie, redactor la ziarul 
..Daily Express", și pc Max Wilkinson, redactor la ziarul „Daily 
Mail", cărora ie-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Intervenția 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, în ■ războiul din Ori
entul- Mijlociu- a fost admira
tă- în întreaga lume occiden
tală. Puteți' să ne împărtășiți 
părerile dumneavoastră în 
problema arabo-israeliană și 
asupra liniei independente 
urmate de țara dumneavoas
tră ?

Ce noi inițiative aveți în 
vedere după reîntoarcerea, in 
această șăptămînă, din Orien
tul Mijlociu, a celor doi obser
vatori ai dumneavoastră ?

RĂSPUNS : în primul rînd tre
buie să menționez că România nu 
a intervenit în nici- un fel în răz
boiul din Orientul Mijlociu. Noi 
am fost, într-adevăr, îngrijorați și 
preocupați de războiul care a reiz- 
bucnit, de pericolul pe care îl re
prezenta situația din Orientul 
Mijlociu, deoarece constituia o 
gravă amenințare nu numai pen
tru popoarele din această zonă, 
dar și pentru pacea și securitatea 
internațională. în mod constant, 
România s-a pronunțat pentru o 
soluție politică, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 1967.

în momentul de față, după în
cetarea ostilităților din octombrie, 
considerăm că trebuie să se acțio
neze cu toată fermitatea pentru 
consolidarea încetării focului, re
alizarea dezangajării militare a 
celor două părți și crearea condi
țiilor necesare desfășurării nego
cierilor în cadrul conferinței care 
se preconizează.

Au luat parte, de asemenea, 
ambasadorul Franței la București, 
Francis Levasseur, și general Jean 
Bire, șeful de cabinet al ministru
lui francez al armatelor.

Oaspetele a subliniat că-1 revine 
plăcuta ■ misiune de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Franței, 
Georges Pompidou, un călduros 
salut, împreună cu dorința ca re
lațiile prietenești dintre cele două 

american Seymour 
cembrie, pe Seymour Topping, re- 
dactor-șef adjunct la ziarul „New 
York Times".

La întrevedere a participat to
varășul Cornel Burtică, membru

Considerăm că conferința ar tre
bui să se desfășoare sub auspicii
le Organizației Națiunilor Unite, 
că la ea să participe, în afară de 
țările direct implicate în conflict, 
și alte state — mari, mici, mijlo
cii — îndeosebi din Europa și A- 
frica. Am considerat și conside
răm că menținerea sub ocupație 
de către Israel a teritoriilor ocu
pate în urma războiului din 1967 
constituie o sursă continuă de ten
siune și o primejdie de reizbuc- 
nire în orice moment a conflic
tului. De aceea, ne pronunțăm 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate, a- 
ceasta fiind o condiție de bază 
pentru realizarea unei păci trai
nice și drepte. în același timp,' 
este necesar sâ se ajungă la ase
menea reglementări și garanții 
care să asigure independența și 
integritatea tuturor statelor din 
zonă.

în ce privește problema palesti- 
neană, România a susținut întot
deauna că o reglementare trainică 
în Orientul Mijlociu trebuie să 
ducă și la găsirea unei soluții co
respunzătoare pentru poporul pă
lești nean, care să-i asigure posibi
lități de viață independentă, libe
ră, potrivit năzuințelor sale. Ți- 
nînd seama de faptul că eveni
mentele din Orientul Mijlociu in
fluențează nemijlocit situația din 
Europa, precum și din alte zone 
ale lumii, România consideră că 
are datoria ca, împreună cu alte 
țări, să-și aducă contribuția la gă
sirea soluțiilor pentru realizarea 
unei păci drepte și trainice. Vom 

țări să cunoască, pe mai departe, 
un curs mereu ascendent.

La rîndul său, președintele Con
siliului de Stat a adresat președin
telui Georges Pompidou cele mal 
bune urări, exprimîndu-și dorința 
ca prietenia șl colaborarea ro- 
mâno-franceză să se dezvolte și să 
se întărească continuu, spre binele 
ambelor țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a avut, apoi/ cu secretarul de stat 
al Ministerului Armatelor din 
Franța o convorbire cordială.

Topping
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială.

continua să facem tot ce putem în 
această direcție.

ÎNTREBARE : Care sini a- 
vantajele pentru România ale 
menținerii relațiilor priete
nești cu Republica Populară 
Chineză, spre deosebire de 
majoritatea țărilor est-ewro- 
pene ? Cum considerați ridi
carea Chinei ca mare putere 
mondială ? Și cum priviți re
lațiile chino-sovietice ?

RĂSPUNS : Relațiile de colabo
rare și prietenie dintre România 
și Republica Populară Chineza se 
înscriu în politica generală ,a țării 
noastre de dezvoltare a colaborării 
cu toate țările socialiste, conside- 
rînd că aceasta are o importanță 
deosebită în evoluția'Vieții inter
naționale, în asigurarea progresu
lui și păcii. Dezvoltarea relațiilor 
româno-chinezțe are rezultate po- 
zitive pentru extinderea colaboră
rii economice, tehnico-științifice, 
ca și în alte domenii, ceea ce con
tribuie la progresul ambelor țări, 
fiind în același timp și o contri
buție la întărirea colaborării între 
toate țările,- la cauza păcii.

Din punctul de vedere al popu
lației, China este, după cum știți, 
o mare putere mondială. Din 
punct de vedere economic, ca șl 
din alte puncte de vedere, ea se 
îndreaptă spre un loc tot mai im
portant pe plan mondial, în viața 
internațională.

Afirmarea Republicii Populare 
Chineze în viața internațională, în 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității în interesul pă
cii și colaborării reprezintă con
tribuții pozitive care nu pot fi de- 
cît salutate. ...

în c£ privește relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și R.P. Chineză, 
România a afirmat nu o dată că
(Continuare in pag. a III-a)
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.egea pentru adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii 
,rca Adunare Națională o Repu- 
cii Socialiste România adoptă 

prezenta lege

^rt- L — Se adoptă planul națio- 
unic de dezvoltare economico- 

;ală a Republicii Socialiste Româ- 
i pe anul 1974.
Lri- 2. — Baza materială pentru 
ilizarea sarcinilor din Planul na- 
na.1 unic pe anul 1974 este asigu- 
â in condițiile gospodăririi ratio
in a resurselor materiale alocate 
n plan «i a unui regim strict de 
>nomii.
n acest scop. Consiliul de Miniș- 
va urmări ca titularii de plan.

at ral ele și întreprinderile să ia 
isuri pentru :
i) dezvoltarea bazei proprii de 
hterii prime și de resurse energe- 
•e ;
>1 folosirea judicioasă a combusti
ilor. carburanților și energiei elec- 
ce și termice in industrie, agricul- 
ra. construcții, transporturi și in 
lelalte activități economico-sociale : 
:) creșterea randamentelor onerge- 
e ale mașinilor, instalațiilor și uti
lelor prin modernizarea acestora și 
locuirea acelora cu consumuri e- 
rgetice ridicate : dotarea intreprin- 
rilor cu agregate pentru rccupe- 
rea resurselor energetice secun- 
re ;
dl intensificarea activității de cer
tare și dezvoltare tehnologică in 
•meniul energetic pentru punerea in 
doare de noi surse de energie și 
ducerea consumurilor energetice 
in reproiectarea și îmbunătățirea 
hnologhlor de utilizare a energiei 
irnare. cu precădere la acele pro- 
iso ca-e au consumuri mari de 
►mbustibil și energie ;
■nergie electrică
’ărbune net
’iței extras
laz metan extras
Iței — total

din care :
- oțel aliat
tluminlu primar și aliaje de aluminiu 
'roduse ale industriei electrotehnice 
i electronice

din care :
- produse ale industriei electronice
)in total produse aie industriei elec- 

trotehnice și electronice :
- aparate electrice de măsură și con- 
rol. mijloace de automatizare și ale 
ehnicii de calcul
- motoare electrice de 0,25 kW și 

peste
- receptoare pentru radiodifuziune
- receptoare pentru televiziune
Mașini-unelte pentru aș chior ea meta

lelor
reactoare
Locomotive electrice și Diesel pentru 

linii magistrale
Autocamioane, autotractoare și auto

basculante
Autoturisme de oraș
Construcții navale
îngrășăminte chimice (100 la sută sub

stanță activă)
Cauciuc sintetic
Produse macro moleculare de bază (ma

teriale plastice și rășini sintetice)
Fibre și fire chimice
Hirtie. cartoane și mucavale
Ciment
Plăci din așchii de lemn și fibrolem- 

noase
Mobilier din lemn
Țesături

Tricotaje 
încălțăminte

Came
Ulei comestibil
Zahăr

Art. 4. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca titularii de plan să 
realizeze producția industrială pre
văzută prin :

a) folosirea cit mai deplină a capa
cităților de producție pe seama creș
terii indicelui de utilizare a instala-

Socialiste România pe anul 1974
e) asigurarea și utilizarea raționa

lă a combustibililor și energici pen
tru iluminat, precum și pentru utili
zări casnice și edilitare :

0 reducerea continuă a consumu
rilor specifice de metal, materiale de 
construcții, materii prime pentru in
dustria ușoară și alte materii prime 
și materiale ;

g) realizarea unor noi materiale 
înlocuitoare și extinderea utilizării 
lor in producție ;

h) intensificarea colectării deșeuri
lor dc toate categoriile și extinderea 
folosirii lor in procesele de fabri
cație ;

1) asigurarea utilajelor tehnologice 
din țară și din import pentru pro
gramul de Investiții, in concordanță 
cu termenele de punere in funcțiune 
a obiectivelor prevăzute in plan :

j) asigurarea desfășurării ritmice a 
aprovizionării și desfacerii produselor 
fabricate, in concordanță cu progra
mele de producție, de execuție a lu
crărilor de construcții-montaj. dc li
vrări la fondul pieței și la export, 
respectind riguros sarcinile stabilite 
prin plan și balanțele materiale 
aprobate ;

k) continuarea acțiunii dc revizuire 
și îmbunătățire a normelor șt nor
mativelor de consum de materii pri
me. materiale, combustibili, energie, 
precum și a stocurilor normate, ur
mărind respectarea riguroasă a aces
tor norme, gospodărirea judicioasă a 
tuturor resurselor materiale.

Art. 3. — în anul 1974. producția 
globală a întreprinderilor industriale 
socialiste va fi de 501 miliarde lei. 
in prețuri comparabile.

La principalele produse industriale 
se vor atinge următoarele niveluri :

mid. kWh 51.5
mil. tone 27,3
m.l. tone 14.4
mld. mc 25,1
mii tone 8 628,0

mii tone 725.0
mii tone 198.7

mid. lei
mid. lei

mid. lei
MW 
mii buc. 
mii buc.

mid. lei 
mii buc.

buc.
mii buc. 
mii buc. 
nud. lei
mii tone 
mii tone

mii tone 
mii tone 
mii tone 
mii tone
mii tone 
mid. lei 
mid. lei. 
mii. mp 
mid. lei 
mii. buc. 
mid. lei 
mil. per. 
mii tone 
mii tone 
mii tone

3.8

5 270.0
670.0
450,0

2.5
43.5

322,0
33,0
52.5
3.7

1 980.6
107,3

415,9
165.6
659.0

12 050,0
840.0

8.4
15.8

927.6
6.2

227.0
5.6

95.5
712.6
327.0
595,0

țiilor și utilajelor, a coeficientului 
de schimburi, precum și prin organi
zarea rațională a producției și a 
muncii ;

b) utilizarea mai bună a suprafe
țelor de producție existente, prin do
tarea cu noi mașini și utilaje ; dez

voltarea și reutilarca unităților in 
funcțiune, scurtarea duratei de pu
nere in funcțiune a noilor obiective 
și realizarea indicatorilor tchnlco- 
economici proiectați la capacitățile 
intrate in producție

c) creșterea gradului dc valorifica
re a materiilor prime ;

d) intensificarea acțiunilor pentru 
concentrarea, profilarea, specializa
rea și cooperarea in producția in
dustrială și îndeosebi in ramura 
construcțiilor de mașini ;

c) asigurarea forței de muncă și a 
cadrelor calificate in concordanță 
cu sarcinile de plan și repartizarea 
lor judicioasă pe secții, ateliere 
și schimburi ;

f) îmbunătățirea continuă a nive
lului tehnic și a calității producției

U.M. Total
din care : 
întreprin

derile 
agricole 
de stat

Cereale pentru boabe mii tone 18 473 3 434
Sfeclă de zahăr mii tone 7 350
Floarea-soarelui mii tone 1 014 200
Cartofi de toamnă mii tone 4 385 110
Legume de cimp mii tone 3 925 182
Fructe și struguri mii tone 3 395 605
Carne in viu mii tone 1 961 573
Lapte — total mii hl 50.865 7 836.4
Lină tone 34 690 6 600
Ouă mii. buc. 4 825 1 286.5

Art. 6. — în anul 1974, în agricul
tură :

A) Suprafața arabilă in cultură va 
fi de cel puțin 9 721 000 hectare :

a) se va amenaja pentru irigații 
suprafața de 117 600 hectare, din care 
89 000 hectare in sisteme mari și 
28 600 hectare amenajări locale, ast
fel incit la sfirșitul anului suprafața

din care :
U.M. Total întreprinderile

agricole de stat

27,0

8,6

Bovine
din care :

mii capete 6.400 850

vaci și juninci mii capete 3 195 360
Porcine mii capete 9 800 3 119
Ovine mii capete 15 400 1 750
Păsări ouătoare mii capete 45 340 10 050

C) Se va dezvolta și moderniza in 
continuare baza materială :

a) in anul 1974 se vor pune la dis
poziția agriculturii 14 350 tractoare și 
4 000 combine autopropulsate, precum 
și alte mașini și utilaje agricole ; la 
finele anului 1974, această ramură va 
dispune de un parc de 115 600 trac
toare și 11 250 combine autopropulsa
te ;

b) in cursul anului 1974, agricultura 
va primi 1 348 mii tone îngrășăminte 
chimice in substanță activă.

Art. 7. — în scopul realizării o- 
biectivelor prevăzute in plan pentru 
dezvoltarea agriculturii, al ridicării 
eficienței activității în această ramu
ră. Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca titularii de plan să asigure :

a) folosirea cu maximă eficiență a 
fondului funciar, a suprafeței agri
cole și arabile ; limitarea la maxi
mum a scoaterii de terenuri din cir
cuitul agricol și redarea către agri
cultură a suprafețelor erodate Și a 
celor afectate de alunecări ;

b) amplasarea culturilor pe terito
riu in concordanță cu condițiile pe
doclimatice ; utilizarea deplină a su
prafețelor amenajate pentru irigații ;

c) sporirea efectivelor de animale 
prin creșterea natalității și diminua
rea mortalității ; folosirea deplină a 
capacității complexelor de creștere a 
animalelor și păsărilor ; îmbunătăți
rea reproducției prin selecționarea 
materialului biologic ;

d) dezvoltarea producției de furaje 
și folosirea cit mai c’ficientă a su
prafețelor de pășuni și finețe natu
rale ; punerea in funcțiune a tuturor 
capacităților prevăzute, in plan pen
tru producerea drojdiei furajere, a 
furajelor proteice, a biostimulatori- 

prin perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație și asimilarea dc produse 
noi cu parametri superiori ; crește
rea permanentă a calității și fiabi
lității producției șl a eficienței aces
teia prin utilizarea deplină a po
tențialului dc cercetare și proiecta
re. de creație tehnică din toate uni
tățile economice.

Art. 5. — în anul 1974 — in con
dițiile unui an agricol normal — 
producția globală agricolă, pe în
treaga țară, va fi în jurul a 113 mi
liarde lei in prețuri comparabile ; 
producția globală agricolă a între
prinderilor agricole de stat va fi de 
24.4 miliarde lei în prețuri compara
bile.

La principalele produse agricole se 
vor obține următoarele producții : 

totală amenajată pentru irigații să 
ajungă la 1 477 200 hectare ;

b) se vor executa lucrări de desecări 
pe o suprafață de 232 000 hectare, 
precum și lucrări de combatere a ero
ziunii solului pe. 142 300 hectare.

B) Efectivele de animale, la sfirși
tul anului, vor fi : 

lor. precum șl pentru urgentarea 
realizării programului de mecaniza
re a recoltării și pregătirii furaje
lor de volum ;

e) gospodărirea eficientă a mijloa
celor de mecanizare, a îngrășăminte
lor șl a celorlalte substanțe chimice ;

t) aplicarea și generalizarea rezul
tatelor cercetărilor încheiate privind 
ameliorarea și crearea unor soiuri 
noi de semințe de cereale și plante 
tehnice, crearea de metiși și rase de 
animale mai productive, adaptata zo
nelor de producție din țara noastră 
și îmbunătățirea tehnologiilor in toate 
sectoarele de activitate din agricul
tură.

Art. 8. — în anul 1974, volumul to
tal al transporturilor dc mărfuri cu 
mijloace de folosință generală va fi 
de 120 miliarde tone km.

Se vor moderniza 260 km drumuri 
cu trafic intens și se vor aplica im- 
brăcăminți asfaltice ușoare pe 705 km 
drumuri cu trafic mai scăzut.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca titularii de plan să efectueze 
optimizarea legăturilor dintre cen
trele de producție și cele de consum, 
îmbunătățirea indicilor de utilizare a 
mijloacelor de transport, repartiza
rea rațională a volumului de trans
port pe diferitele categorii de mijloa
ce. creșterea gradului de mecanizare 
și automatizare a proceselor de trans
port, precum și extinderea trans
portului paletizat, pachetizat, con- 
teinerizat și transconteinerizat.

Art. 9. — In anul 1974, volumul in
vestițiilor va fi de :

a) 107,9 mid. lei din fondurile sta
tului. din care : 42,25 mid. lei con- 
strucțil-moptaj ;

b) 2,8 mid. lei din fondurile uni

tăților, din credite pentru mica me
canizare și alte lucrări cu caracter 
productiv, precum și din alte surse ;

c) 3,5 mid. Ici din fondurile proprii 
nlc organizațiilor cooperatiste șl ob
ștești

d) 3,8 mid. Ici din fondurile popu
lației pentru construcții de locuințe 
cu sprijinul statului în credite și e- 
xecuțic.

Investițiile alocate din fondurile 
statului, pe principalele ramuri ale 
economici naționale, vor fi de :

a) 65.0 mid. lei Industrie (inclusiv 
dotarea organizațiilor dc foraj) ;

b) 3,5 mid. lei Construcții ;
c) 12,2 mid. Ici Agricultură, din 

care : — 2.4 mld. lei — credite pen
tru cooperativele agricole de pro
ducție ;

d) 11,7 mld. Ici Transporturi șl 
telecomunicații ;

c) 3,1 mld. lei Comerț, alimentație 
publică, hoteluri, silozuri și baze de 
depozitare;

f) 2,3 mld. lei Invâțămint, cultură, 
ocrotirea sănătății ;

g) 0,9 mld. Ici Știință ;
h) 4,2 mld. lei Construcții de lo

cuințe (inclusiv cămine muncito
rești) ;

i) 1,7 mld. lei Gospodărie comunală.
Art. 10. — Se constituie o rezervă 

de 3,1 mld. lei investiții din fondu
rile sfatului, din care 1,65 mld. lei 
construcții-montaj, pentru introduce
rea in planul pe anul 1974 a unor o- 
biective de investiții, pe măsura a- 
probărli indicatorilor tchnico-eco- 
nomici.

Art. 11. — In cursul anului 1974 se 
vor pune în funcțiune 450 capacități 
de producție mai importante in in
dustrie și 85 rapacități agrozooteh
nice și de îmbunătățiri funciare în 
agricultură.

Art. 12. — Consiliul de Miniștri va 
asigura ca titularii de plan — bene
ficiari și constructori — să la mă
suri pentru :

a) reducerea in continuare a volu
mului dc construcții prin intensifi
carea dotării cu mașini si utilaje n 
spațiilor existente și amplasarea uti
lajelor in aer liber ;

b) elaborarea din timp și la un 
nivel calitativ corespunzător a docu
mentațiilor tehnice pentru noile o- 
biective de investiții ; în cadrul a- 
cestora se vor adopta soluții care să 
asigure realizarea de . construcții 
ușoare și ieftine și se va asigura uti
lizarea maximă a suprafețelor pro
ductive construite ;

c) respectarea cu strictețe a terme
nelor de punere in funcțiune a capa
cităților de producție ; concentrarea 
mijloacelor materiale și a forței dc 
muncă corespunzător termenelor de 
dare in funcțiune a noilor obiective;

d) dotarea noilor obiective de in
vestiții cu mașini, utilaje și instala
ții dc nivel tehnic ridicat ; asigura
rea pe toate șantierele a fronturilor 
de montaj și a livrărilor de utilaje 
in concordanță cu graficele de exe
cuție a lucrărilor de construcții și 
montaj ;

c) asigurarea forței de muncă, pe 
specialități și meserii, pentru toate 
șantierele, ținind seama de stadiile 
fizice în execuția lucrărilor și de 
montarea utilajelor ; recrutarea și 
pregătirea cadrelor necesare punerii 
in funcțiune și exploatării noilor ca
pacități de producție ;

f) îmbunătățirea indicilor de folo
sire a utilajelor de construcții și a 
mijloacelor de transport ; creșterea 
coeficientului de schimburi pe șan
tiere ;

g) întărirea controlului în utiliza
rea resurselor materiale și a fondu
rilor destinate programului de in
vestiții :

h) creșterea continuă a eficienței 
investițiilor și a fondurilor fixe pro
ductive.

Art. 13. — în anul 1974, pe seama 
produselor asimilate și reproicctate 
de la începutul cincinalului și prin 
introducerea in producție a unor noi 
produse, materiale și utilaje, pon
derea acestora va reprezenta 39,7 la 
sută din producția valorică a in
dustriei republicane.

Prin planul pe 1974 se nominali
zează cercetarea unui număr de 
240 teme de importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economică și so
cială și se vor valorifica in produc
ție rezultatele a 76 de cercetări 
încheiate.

Consiliul de Miniștri va asigura ca 
titularii de plan să ia măsuri ca 
cercetarea științifică și introducerea 
tehnologiilor avansate să fie orien
tate spre :

a) valorificarea mai bună a resur
selor energetice, extinderea folosirii 
combustibililor solizi, in special a 
lignitului și șisturilor bituminoase, 
modernizarea tehnologiilor in vede

rea creșterii randamentelor de uti
lizare a energiei primare ;

b) descoperirea și elaborarea so
luțiilor tehnice pentru utilizarea eco
nomică a unor surse do energic ;

c) punerea în evidență șl valori
ficarea superioară a potențialului de 
resurse naturale ale țării și utiliza
rea cu eficiență sporită a bazei de 
materii prime ;

d) elaborarea de soluții tehnice în 
vederea valorificării economice a 
zăcămintelor de substanțe minerale 
utile, cu conținuturi reduse ;

e) crearea unor noi produse, mate
riale, înlocuitori, mașini, tehnologii 
și procedee dc fabricație, care să a- 
sigure reducerea consumurilor ma
teriale, îndeosebi a consumurilor e- 
ncrgetice și dc metal ;

f) asigurarea ocrotirii sănătății 
populației și protecția mediului în
conjurător.

Art. 14. — în anul 1974, producti
vitatea muncii pe salariat va fi de :

a) in industria republicană 216 600 
lei ;

b) in activitatea de construcții- 
montaj 85 370 lei ;

c) în transporturi feroviare 475 000 
tone/km convenționale.

Numărul dc salarlați va crește cu 
250 000 față dc nivelul anului 1973.

Prin invățămintul profesional, teh
nic și liceal do specialitate, precum 
și prin cursuri de calificare și cursuri 
de specializare postliceaJâ de scurtă 
durată, vor fi pregătiți 425 000 mun
citori calificați, care vor Intra in 
producție in anul 1974.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca titularii de plan să 
asigure :

a) extinderea mecanizării și auto
matizării proceselor de producție ; 
îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii în întreprinderi, in 
secții, |a fiecare loc de muncă ;

b) elaborarea și aplicarea de nor
mative și norme de muncă funda
mentate pentru întregul personal și 
respectarea normelor unitare de 
structură pentru personalul tehnico- 
admi.nistra.tiv ;

c) stabilirea de planuri concrete de 
asigurare cu cadre calificate pe spe
cialități și meserii — pe fiecare mi
nister, centrală și unitate și pe ju
dețe ;

d) aplicarea programelor de mă
suri pentru creșterea productivității 
muncii, in vederea încadrării în nu
mărul de salariați planificat pe 'fie
care minister, centrală și întreprin
dere.

Art. 16. — In anul 1974, cheltuie
lile maxiane la 1 000 lei producție- 
marfă in industria republicană vor 
fi de 825,5 lei ; prețul de cost la 
1 000 tone/km convenționale va fi de 
cel mult 120,5 lei în transporturile 
feroviare, iar în transporturile auto 
de 663.9 lei. In agricultura de stat, 
cheltuielile maxime la 1 000 lei pro
ducție-marfă vor fi de 872,3 lei.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca titularii de plan să instituie un 
regim sever de economii, de reduce
re a consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibil, a 
cheltuielilor de manoperă și de regie, 
de combatere a oricărei forme de 
risipă.

Art. 17. — Volumul total al comer- 
. țului exterior in prețuri curente va 

crește, in anul 1974, cu 41,3 la sută 
față dc realizările preliminate pe 
anul 1973.

Consiliul de Miniștri va urmări ca 
tLtularii de plan să ia măsuri pentru :

a) specificarea integrală pe produse 
fizice a planului de export și de im
port ;

b) intensificarea prospectării pieței 
externe in vederea contractării ex
porturilor și importurilor prevăzute 
prin plan ;

c) îmbunătățirea structurii sorti
mentale a producției destinate ex
portului în vederea obținerii unei 
eficiențe ridicate ;

d) utilizarea rațională a fondurilor 
valutare alocate prin plan fiecărui 
minister, centrală și întreprindere ;

e) intensificarea tratativelor cu par
tenerii externi în vederea concretiză
rii acțiunilor de cooperare și specia
lizare, precum și a altor acțiuni de 
colaborare economică internațională.

Art. 18. — Pe baza dezvoltării pre
văzute a economiei și a sporirii efi
cienței in toate sectoarele de activi
tate, venitul național va creste, in 
anul 1974, cu 14,6 la sută față de 
realizările preliminate pe anul 1973, 
asigurindu-se resursele necesare pen
tru programul de investiții și pen
tru creșterea nivelului de trai al 
populației.

* Art. 19. — în anul 1974, volumul 
xlesfacerilor de mărfuri cu amănun
tul va reprezenta 128.7 miliarde lei.

Consiliul de Miniștri va asigura ca 

titularii de plan să La măsuri pen
tru :

a) diversificarea și livrarea ritmică 
a produselor destinate fondului pie
ței, a sortimentelor cu prețuri mici 
și a articolelor pentru copii, in 
structura și calitatea cerute de con
sumatori. pentru repartizarea cores
punzătoare pe teritoriu a fondului de 
marfă aprobat prin plan ;

b) menținerea stocurilor din co
merț in limitele stabilite, îmbunătă
țirea structurii lor, pentru ca aces
tea să contribuie activ la realizarea 
sarcinilor de desfacere și dc aprovi
zionare a populației.

Art. 20. — Tn anul 1974, volumul 
prestărilor do servicii pentru popu
lație va însuma 25.6 miliarde lei.

tn vederea satisfacerii in condiții 
mai bune a solicitărilor populației, 
Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
ca titularii do plan sâ asigure lărgi
rea gamei prestărilor de servicii, re
partizarea mai judicioasă a unități
lor prestatoare pe teritoriu.

Art. 21. — Veniturile totale reale 
ale populației pe un locuitor vor 
spori, in anul 1974, cu 8,6 la sută 
față de realizările preliminate pe
1973.

Fondul de salarii va fl de 134 mi
liarde lei.

Salariul real va ajunge la 1 456 lei 
lunar, iar veniturile reale ale țărăni
mii provenite din muncă in coope
rativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale, calculate pe o 
persoană aotivă și corespunzător pro
ducției agricole prevăzute, vor fi de 
950 lei lunar.

Art. 22. — Se va extinde baza ma
terială pentru lărgirea Și perfecțio
narea tuturor formelor de învăță- 
min>t, vor fi aplicate măsuri in con
tinuare pentru apropierea conținutu
lui acestuia de producție și cercetare.

Vor fi construite 2 000 săli de clasă 
șl 18 325 locuri in internate pentru 
invățămintul de cultură generală, 
profesional, tehnic și liceal de spe
cialitate ; pentru invățămintul suoc- 
rior vor fl date în funcțiune spații 
noi cu o suprafață de 79 720 mp.

Art 23. — Capacitatea grădinițelor 
și căminelor de copii va fi sporită, în 
anul 1974. cu 15 060 locuri, a croselor 
cu 25 800 locuri, a caselor de copii cu
I 700 locuri.

Art. 24. — Vor fi date în funcțiune
II spitale noi. cu o capacitate de 
6 260 paturi și va începe construcția 
unor noi spitale în orașele Tirgu-Jiu, 
Petroșani. Zalău. București.

Vor fi date în funcțiune 1 420 locuri 
în hoteluri sanatoriale, cu bază de 
tratament.

Art. 25. — în anul 1974 se vor con
strui 60 300 apartamente din fondu
rile statului și 57 000 apartamente — 
echivalente de două camere — din 
fondurile populației cu sprijinul sta
tului în credite și execuție ; se vor 
da in funcțiune 49 700 locuri in că
mine muncitorești.

Art. 26. — în anul 1974 se va ex
tinde cu 390 km rețeaua do distribu
ție a apei : parcul de mijloace de 
transport urban în comun de per
soane va fi dotat cu 1 500 vehicule.

Art. 27. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat :

a) Să precizeze șl să desfășoare pe 
m’n/stere. alte organe centrale, co
mitete executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
Bucufești — titulari de plan — pre
cum și pe ramuri, prevederile Pla
nului național unic de dc-zvollare 
economico-socială a Republicii So
cialiste Românin. pe anul 1974 și să 
transmită acestora sarcinile ce le 
revin :

b) Să asigure eșalonarea judicioa
să a sarcinilor de plan pe trimestre 
și, in cadrul acestora, pe luni ;

c) Să ia măsuri pentru desfășura
rea in profil teritorial a principalilor 
indicatori ai Planului național unic 
de dezvoltare econonvco-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1974 ;

d) Să aprobe sarcinile și mijloacele 
materiale și financiare repartizate pe 
centrale de către ministere și exa
minate împreună cu Comitetul de 
Stat al Planificării. Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe 
și Ministerul Finanțelor ;

e) Să adapteze indicatorii planului 
național unic prevăzuți in prezenta 
lege, cind aceasta apare necesar în 
cursul executării planului, in scopul, 
asigurării dezvoltării echilibrate a 
economiei naționale, fără a afecta 
ritmurile de dezvoltare și indicatorii 
de bază ai eficienței.

Art. 28. — Se aerobă execuția, con
form anexei, a Planului de dezvol
tare economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1972, a- 
doptat prin Legea nr. 16/1971.

Legea pentru adoptarea Bugetului de stat
pe anul 1974

Marca Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă 

prezenta lege
Art. 1. — Se adoptă Bugetul de 

stat pe anul 1974 la venituri in sumă

de 198 208,7 milioane lei și la chel
tuieli in sumă de 198 208.7 milioane 
lei.

Art. 2. — Se stabilește următoarea 
repartizare a veniturilor și cheltuie
lilor Bugetului de stat pe anul 1974 :

— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli

— Bugetul republican
— Bugetele locale______________

Art. 3 — Veniturile Bugetului de 
stat pe anul 1974. reprezentind văr- 
sămintele din beneficiile unităților c- 
conomice de stat, impozitul pe cir
culația mărfurilor și impozitul de re
gularizare. se stabilesc in sumă de 
112 706,5 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile Bugetului de 
stat pe anul 1974 din impozite și 
taxe de la populație se stabilesc in 
sumă de 18 265.0 milioane lei.

Ari. 5. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1974 pentru finanțarea 
economiei naționale se stabilesc in 
sumă de 117 908.6 milioane lei.

Art. 6. — Cheltuielile Bugetului de 
stat pe anul 1974 pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale se stabi
lesc in sumă de 48 961,7 milioane lei. 
din care :

a) pentru lnvățămlnt 12 269.5 mlli- 
oane lei :b) pentru cultură și artă 1 039.3 mi
lioane lei ; ...c) pentru sănătate 9 302.0 milioane 
lei 7d) pentru educație fizica si sport 
235.1 milioane lei :

e) pentru ajutorul de stat pentru 
copii 7 643.0 milioane lei ;

168 770.2
29 438.5

168 770.2
29 438.5

f) pentru asigurările sociale de stat 
16 895,3 milioane lei ;

g) pentru pensii si ajutoare I.O.V.R..
militare și alte categorii, precum și 
pentru asistență socială 1 577.5 mili
oane lei. »

Art. 7. — Cheltuielile Bugetului d<‘ 
stat pe anul 1974 pentru organele 
puterii si ale administrației de stat, 
precum si pentru organele judecă
torești și cele ale procuraturii șe sta
bilesc in sumă de 2 946,4 milioane 
lei. din care 17.7 milioane lei pentru 
Marea Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile Bugetului de 
stat pe anul 1974 pentru apărarea 
țării se stabilesc in sumă de 8 585.0 
milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă bu
getară la dispoziția Consiliului de 
Miniștri se stabilește, pentru anul 
1974. la suma de 1 870 milioane lei. 
iar fondurile de rezervă bugetară la 
dispoziția comitetelor executive ale 
consiliilor populare la suma de 311 
milioane lei. potrivit repartizării 
prevăzute in bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor ju
dețelor și al municipiului București 
pe anul 1974 se stabilește astfel :

7. Botoșani
8. Brașov .
9. Brăila .

10. Buzău .
11. Caraș-Severin .
12. Cluj . .
13. Constanta
14. Covasna
15. Dîmbovița
16. Dolj
17. Galati .
18. Gorj
19. Harghita
20. Hunedoara
21. Ialomița
22. Iași . .
23. Ilfov
24. Maramureș
25. Mehedinți
26. Mureș .
27. Neamț .
28. Olt . .
29. Prahova
30. Satu-Mare
31. Sălaj .
32. Sibiu
33. Suceava
34. Teleorman
35. Timiș
36. Tulcea .
37. Vaslui .
38. Vilcea .
39. V ran cea
40. Municipiul îucurești

ele defalcate din im-Art. 11. — Cot-----------------
pozitul pe salarii realizat orin unită
țile economice s’ 
cooperatiste s 
obștești de in

i instituțiile de stat, 
celelalte organizații 
res republican, pre-

bugetelor locale, se stabilesc dună

548 728 275 570 548 728
738 278 738 278 725 461
654 747 654 747 478 .567
567 211 374 372 567 211
637 901 337 934 637 901

1 189 230 1 189 230 944 406
825 869 719 683 825 869
379 421 265 117 379 421
621 687 411 064 621 687
842 873 722 494 842 873
773 163 636 727 773 163
562 503 235 660 562 503
562 199 341 627 562 199
803 291 571 230 808 291
478 627 278 073 478 627
993 701 594 440 993 701
766 278 642 273 766 278
630 580 386 534 680 580
514 869 173 286 514 869

1 057 931 1 057 931 883 210
567 729 517 402 567 729
642 618 357 307 642 648

1 180 077 1 188 077 854 270
609 576 396 395 609 576
384 784 198 780 384 781
738 610 738 610 641 722
736 251 511 807 736 251
544 755 '404 505 544 755

1 100 191 1 100 191 1 065 727
381 421 182 751 381 421
672 669 275 256 672 669
593 020 362 989 593 020
527 245 208 0.54 527 245

4 262 075 4 262 075 3 442 539

cum si subvențiile din bugetul re-
publican ce se acordă. în anul 1974.

cum urmează :
Cote defalcate

I

— in mii lei —
Venituri Cheltuieli Nr. 

crt.
JUDEȚUL

fi* -cNr. JUDEȚUL
crt._______ _________ _

1. Alba , • • • •
2. Arad........................
3. Argeș........................
4. Bacău........................
5. Bihor........................
6. Blstrița-Năsăud . •

Total
din care 
venituri 
proprii

552 100 418 942
723 875 694 992
831 557 524 712
768 927 768 927
861 744 760 502
455 567 155 292

552 100 1. Alba . . .
723 875 2. Arad
831 557 3. Argeș . . .
753 738 4. Bihor
861 744 5. Bistrița-Năsăud
455 567 6. Botoșani . .

I

e
G
I

75 126 000 7 158
10 23 500 5 383
95 304 000 2 845
35 94 500 6 742

100 51 000 249 275
100 62 000 211 158

cheltuielile pla-

7. Buzău . 107 000 85 839
8. Caraș-Severin . 100 228 000 71 967
9. Constanța . 25 100 000 6 186

10. Covasna 100 62 000 52 304
11. Dimbotița . 100 178 000 32 623
12. Dolj . . . 30 103 500 13 879
13. Galați . 35 126 000 10 436
14. Gorj 100 123 000 203 843
15. Harghita . . 100 123 000 97 572
16. Hunedoara . 45 195 750 41 311
17. Ialomița 100 125 000 75 554
18. Iași 100 276 000 123 261
19. Ilfov 25 103 000 21 005
20. Maramureș 100 182 000 112 046
21. Mehedinți . , 100 108 000 233 583
22. Neamț 25 44 250 6 077
23. Olt ... . 100 111 000 174 341
24. Satu-Mare . 100 115 000 98 181
25. Sălaj . . . 100 41 000 145 004
26. Suceava 100 203 000 21 444
27. Teleorman . 100 108 000 32 250
28. Tulcea . 100 89 000 109 670
29. Vaslui . 100 72 00() 325 413
30. Vilcea . 100 130 000 100 031
31. Vrancea 100 66 000 253 191

Art. 12. — Vărsămintele la bugetul 
republican ce se efectuează in anul 
1974. din bugetele județelor și al mu
nicipiului București, ale căror veni
— Județul Bacău . .
— Județul Brașov .
— Județul Brăila
— Județul Ciul
— Județul Mureș
— Județul Prahova
— Județul Sibiu
— Județul Timiș
— Municipiul București
Art. 13 — Volumul bugetelor mu

nicipiilor pe anul 1974 se stabilește 
in sumă de 3 902 810 mii lei, potrivit 
repartizării prevăzute in bugetul de 
stat.

în cazuri justificate, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene, de acord cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare muni
cipale, pot să modifice volumul și 
structura bugetelor municipiilor, cu 
respectarea indicatorilor financiari 
aprobați pentru fiecaYe județ.

Art. 14. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat, comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, centralele indus
triale și unitățile asimilate acestora 
întreprinderile și Instituțiile de stat 
să asigure :

a) realizarea integrală a beneficii
lor. a impozitelor și a celorlalte re
surse prevăzute in planurile finan
ciare ale unităților socialiste, prin 
‘îndeplinirea in mod ritmic a sarci
nilor de producție și desfacere, ridi
carea calității producției, valorifica
rea superioară a produselor la ex

turi proprii depășesc 
nificate. se stabilesc 
mează :

dupâ cum ur-

15 189 mii lei
12 817 mii lei

176 180 mii lei
244 824 mii lei
174 721 mii lei
333 807 mii lei
96 888 mii lei
34 464 mii lei

819 536 mii lei
port. reducerea cheltuielilor de pro
ducție și a consumurilor materiale, 
creșterea productivității muncii, spo
rirea continuă a eficienței economice 
in toat>e sectoarele de activitate ;

b) analizarea sistematică a cauzelor 
care fac ca unele întreprinderi să 
nu-și acopere integral cheltuielile din 
venituri proprii sau să inregistreze 
rentabilități reduse, urmărirea per
manentă a situației cconomico-fi-nan- 
ciiare a acestora și stabilirea de mă
suri pentru reducerea cheltuielilor și 
creșterea, pe această bază, a renta
bilității ;

c) asigurarea finanțării la timp, in 
conformitate cu prevederile legale și 
in spirit de economie, a tuturor o- 
biectivelor și acțiunilor economice 
cuprinse în planul național unic de 
dezvoltare economică și socială, ur
mări ndu-se realizarea Integrală a 
planului de investiții. începerea lu
crărilor numai după ce sint asigurate 
condițiile prevăzute de lege, darea 
in funcțiune a capacităților de pro
ducție la termenele 'stabilite ;

d) realizarea sarcinilor de plan dc 
producție și desfacere in cadrul fon
durilor aprobate, prevenirea imobi

lizărilor în stocuri peste necesar, 
readucerea in circuitul economic a 
stocurilor disponibile, accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor circu
lante în fiecare unitate economică ;

e) utilizarea, cu eficiență sporită a 
fondurilor prevăzute pentru cerceta
rea științifică, introducerea progre
sului tehnic, acțiuni social-culturale 
și administrație ;

f) folosirea judicioasă a fondului 
de salarii, in concordanță cu sarci
nile de plan și cu rezultatele obți
nute in îndeplinirea acestora, respec
tarea normelor de muncă și de 
structură aprobate, a corelațiilor din
tre indicatorii prevăzuți in planul de 
muncă și salarii ;

g) urmărirea permanentă. începind 
cu primele zile ale anului, a modului 
cum se realizează indicatorii prevă- 
zuti în planurile financiare ale uni
tăților economice și instituțiilor de 
stat, analizarea sistematică a rezul
tatelor pe baza datelor operative șt 
a bilanțurilor contabile, in vederea 
soluționării la timp a problemelor ce 
apar in cursul execuției, pentru a se 
asigura îndeplinirea și depășirea sar
cinilor planificate ;

h) întărirea controlului preventiv 
asupra operațiilor din care derivă 
drepturi sau obligații patrimoniale 
pentru uniitățile socialiste, exercita
rea unui control financiar exigent in 
toate domeniile de activitate, in ve
derea înlăturării oricăror forme de 
risipă de mi.jloaoe materiale și bă
nești și a păstrării integrității avu
tului obștesc.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat să introducă în indi
catorii economici și financiari apro
bați pentru anul' 1974, precum și in 
volumul și structura bugetului de 
stat adoptat prin prezenta lege, mo
dificările rezultate din Intrarea în 
vigoare a noului regim vamal și pu
nerea in aplicare a noilor prețuri de 
producție și de livrare reașezate, 
precum și a prețurilor de calcul la 
unele produse.

De asemenea. Consiliul de Miniștri 
este autorizat să introducă modifi
cări in volumul și structura buge
tului de stat in cazurile în care se 
adaptează indicatorii planului națio
nal unic de dezvoltare economică și 
socială, precum și in alte cazuri bine 
justificate, fără a afecta echilibrul 
financiar.

Art 16. — Se adoptă contul gene
ral de încheiere a exercițiului buge
tar pe anul 1972. la venituri in sumă 
de 153 382 177 921 lei și la cheltuieli 
în 9umă de 145 432 297 664 lei, eu un 
excedent in sumă de 7 949 880 257 lei, 
din care: 6 488 108 736 lei la bugetul 
republican și 1 461 771 521 lei la bu
getele locale.

3 I
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

unor ziariști britanici
(Urmare din pag, I)

consideră actualele divergențe 
vremelnice, că sint necesare efor
turi pentru depășirea actualei 
stări de lucruri, pentru dezvolta
rea colaborării și înțelegerii, a- 
ceasta avînd o importanță deose- 
b tâ nu numai pentru relațiile din
tre cele două țări, dintre țările so
cialiste în general, dar pentru în
treaga viața internațională.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, veți vizita Statele U- 
îiite luna viitoare; pe cine 
veți infîlni și ce sperați sa 
realizați ?

RĂSPUNS : Du.pă cum este eu
roscut, vizita în Statele Unite are 
loc la invitația președintele Nixon; 
ca atare, urmează să am convor
biri, în primul rind, cu președintele 
Statelor Unite, domnul Richard 
Nixon. Fără îndoială, voi avea în
trevederi cu secretarul de stat 
Henry Kissinger și cu alți miniștri, 
în program sint prevăzute o serie 
de întîlniri cu personalități ale 
vieții economice, politice, sociale și 
culturale din Statele Unite.

Dorim ca această vizită — ca și 
vizita președintelui Nixon în Ro
mâna și vizita mea din 1970 în 
Statele Unite — să ducă la extin
derea colaborării economice și teh- 
nico-științ:fice dintre țările noas
tre, la găsirea unor noi posibilități 
în această direcție. Fără îndoială, 
vom discuta și despre unele pro
bleme ale situației internaționale, 
despre necesitatea participării la 
viața internaționala a tuturor sta
telor, fără deosebire de orînduire 
socială și independent, de mărimea 
lor. Deci, dorim ca vizita sâ con
tribuie at.it la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, cit și la cauza păcii și 
colaborării internaționale.

ÎNTREBARE : Vorbind de 
vizita dumneavoastră in Sta
tele Unite, vreau sâ remarc câ 
ați vizitat aproape toate țârile 
Pieței comune, cu excepția 
Marii Britanii și Republicii Ir
landa. Intenționați sâ faceți o 
astfel de vizită ?

RĂSPUNS : Am primit invitația 
de a face o vizită în Marea Brita- 
nie și am acceptat cu plăcere aceas
tă invitație. Sper ca intr-un viitor 
nu prea îndepărtat să pot vizita 
Marea Britanie, să discut cu pri
mul ministru, cu alți membri ai 
guvernului problemele privind co
laborarea dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Este o știre 
bună. Cum vedeți rolul Marii 
Britanii astăzi in politica mon
dială ?

RĂSPUNS : Consider că Marea 
Britanie — ca și alte țări din Eu
ropa și din lume — poate aduce o 
contribuție importantă la înfăptui
rea politicii de securitate în Euro
pa, de continuare și de consolidare 
a cursului destinderii, de așezare a 
relațiilor dintre state pe baze noi 
— de egalitate și respect. Am dor: 
și am saluta o colaborare mai 
strînsă între România și Marea 
Britanie și în direcția aceasta.

ÎNTREBARE : Mai mult de 
60 000 de turiști englezi vizi
tează țara dumneavoastră in 
f iecare an. Nu s-ar îmbunătăți, 
oare, turismul dumneavoastră 
printr-o destindere in cadrul 
reglementărilor privind schim
bul valutar ?

RĂSPUNS : Sigur, noi salutăm si 
sîntem bucuroși de a avea un nu
măr cît mai mare de turiști en
glezi în România.

Considerăm că reglementările ac
tuale privind schimbul valutar sint 
destul de avantajoase pentru tu
riștii străini, ținind seama de pre
țurile și de condițiile din România. 
Dacă m-a.ș referi la prețurile la 
hoteluri și restaurante, chiar la 
cele de lux. acestea sint cu mult 
inferioare celor din țăr-le occiden
tale, inclusiv din Marea Britanie. 
După toate calculele, la cursul de 
schimb actual al valutelor, condi
țiile pentru turiștii străini sînt 
foarte avantajoase în România.

ÎNTREBARE : Importați din 
Marea Britanie și exportați în 
Marea Britanie. Suferă oare 
România din cauza comerțului 
neechilibrat dintre țârile noas
tre și cum ați dori să dezvol
tați relațiile comerciale ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun că 
relațiile economice dintre România

și Marea Britanie s-au dezvoltai 
mult în ultimii ani. Exista însă 
perspective mari de extindere a 
lor in viitor. Despre aceasta am și 
discutat in ultimul timp cu repre
zentanți ai guvernului dumnea
voastră care au vizitat România, 
cu o serie de conducători ai com
paniilor industriale engleze, cit și 
cu delegația parlamentară care a 
vizitat în aceste zile România.

Fără îndoială că existența unei 
balanțe dezechilibrate în relațiile 
Economice influențează negativ a- 
supra dezvoltării mai intense a 
schimburilor. De aceea, ne preocu
pă mărirea exportului românesc 
pe piața Marii Britanii. Aceasta 
presupune însă și soluționarea unor 
probleme care să permită produ
selor românești să fie competitive 
din punctul de vedere al prețurilor 
pe piața Marii Britanii. Mă refer 
la acordarea tarifelor preferenția
le generalizate, la ridicarea res
tricțiilor cantitative pe care dorim 
să o obținem și din partea An
gliei.

De asemenea, avem în vedere și 
găsirea unor noi forme de cola
borare economică. Ne gindim la 
realizarea unor acțiuni de coope
rare în producție, la crearea unor 
societăți mixte intre întreprinderi 
românești și engleze, care să favo
rizeze lărgirea colaborării econo
mice dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Afi raționali
zat consumul de benzină in 
țara dumneavoastră. Totuși 
România are propriile sale 
cimpuri petrolifere. De ce con
tinuați să exportați petrol în 
această perioadă de penurie ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia este de mult timp producătoa
re de petrol. In ultimii ani însă a 
devenit și importatoare de petrol. 
Măsurile pe care le-am luat recent 
in legătură cu o folosire mai ju
dicioasă a petrolului și a energiei 
electrice, a resurselor energetice in 
general, sint determinate de nece
sitatea de a pune mai multă or
dine și de a asigura o folosire cit 
mai bună a rezervelor de care dis
pune țara noastră. Nu exportăm 
in nici un fel petrol brut ; expor
tăm anumite subproduse, așa cum 
și importăm unele subproduse pe
trolifere necesare industriei noas
tre chimice.

ÎNTREBARE : In ce măsură 
predarea englezei face parte 
din politica educativa a Româ
niei ; vă gindiți să dezvoltați 
studiul englezei ca a doua 
limbă obligatorie ?

RĂSPUNS : în învățămintul ro
mânesc. predarea limbii engleze, 
ca și a altor limbi de circulație 
mondială, ocupă un loc important 
și face parte din politica de în- 
vâțămint a României. Se studiază 
— în general — patru limbi 
de circulație internațională — 
rusa, engleza, franceza și ger
mana — și lăsăm la latitudinea 
elevilor și studenților de a alege 
două din aceste limbi. Incepind 
din acest an — ținind seama de 
ponderea importantă a țărilor la- 
tino-americane — am introdus și 
spaniola, ca limbă care ocupă un 
anumit loc în formarea specialiști
lor noștri.

ÎNTREBARE : Studenții d n 
Occident sint mereu agitați. 
In unele țări, mulți -studenți 
sint considerați drept o ame
nințare la adresa legii și or
dinii. Studenții români par să 
fie liniștiți și să respecte le
gile. Am fi încintați să aflăm 
secretul succesului dumnea
voastră.

RĂSPUNS : După cite cunosc, se 
pare că în țările occidentale stu
denții sînt foarte preocupați de 
perspectivele pe care le au în fa
ta lor și de problemele dezvoltă
rii generale a societății, ale rela
țiilor internaționale. Consider că 
această preocupare este logică și 
pe deplin îndreptățită. Se pare că 
aceste preocupări sînt determinate 
de nesoluționarea corespunzătoare 
a unor probleme, de faptul câ stu
denții, tineretul în general, ar dori 
ca în dezvoltarea vieții naționale 
și internaționale să se asigure o 
politică mai progresistă, mai de
mocratică, de afirmare a unor 
principii noi. de mai multă drep
tate socială, de egalitate între na- 

- țiuni și de pace. Eu consider că

tineretul — deci și studenții — este 
pe deplin îndreptățit sâ aibă un 
cuvin t mai mare do spus in viața 
politică a fiecărei țări, in organi
zarea societății pe care va fi che
mat miine s-o conducă.

In ce privește tineretul român, 
în general, și in mod deosebit stu
denții. trebuie să spun că depun 
eforturi pentru a-și însuși in cit 
mai bune condiții cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane, pen
tru a se pregăti în vederea parti
cipării active la făurirea societă
ții socialiste și comuniste în Ro
mânia. Sîntem deosebit de mulțu
miți de felul cum tineretul — și 
în acest cadru și studenții — parti
cipă la întreaga activitate ce se 
desfășoară în România.

Sîntem gata să împărtășim, fă
ră a pretinde dreptul de patent, 
„secretul" care a dus la această 
poziție constructivă a tinerelului si 
studenților români. Secretul aces-' 
ta se află în faptul câ guvernul și 
partidul se preocupă îndeaproape 
de soluționarea problemelor tine
retului și ale învățâmintului în ge
neral. au creat condiții, pe care le 
dezvoltăm tot mai mult, pentru ca 
întregul tineret — pe bază de de
plină egalitate — să aibă acces la 
învățămint. asigură locuri d? mun
că pentru toți absolvenții învăță- 
mîntului superior, repartizarea lor 
in muncă fiind o obligație a statu
lui.

Dezvoltarea impetuoasă a Româ
niei din punct de vedere econo
mic și social asigură condiții co
respunzătoare de muncă pentru 
intregul tineret — deci și pentru 
tineretul intelectual.

In același timp, am creat con
diții corespunzătoare pentru ca ti
neretul și studenții să poată parti
cipa la elaborarea politicii genera
le interne și externe, să-și soună 
părerea asupra tuturor probleme
lor care privesc dezvoltarea socie
tății noastre. Aceasta este, de alt
fel. una din laturile deosebit de 
importante ale democrației socia
liste in țara noastră, care asigură 
poporului posibilitatea de a parti- 
cipa larg la conducerea întregii 
societăți.

Deci, nu se poate spune că preo
cupările tineretului sînt o amenin
țare la adresa legii și ordinii, ci, 
dimpotrivă, constituie un factor 
pozitiv, care trebuie sprijinit cu 
toate eforturile pentru a asigura 
dezvoltarea pe o cale nouă a so
cietății, pentru o lume mai dreap
tă, mai bună.

ÎNTREBARE : Ați mențio
nat in discursul dumnea
voastră dorința de a dezvolta 
mai departe cooperarea cu 
Vestul. Care sint părerile 
dumneavoastră despre Piața 
comună și politica sa tarifară ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am 
menționat că România duce o po
litică consecventă de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele. fără 
deosebire de orînduire socială și. 
în acest cadru, acordăm, desigur, 
un loc important colaborării cu 
țările occidentale, punînd la baza 
acestei colaborări egalitatea, res
pectul și avantajul reciproc. Por
nim de la faotul că existența Pie
ței comune este o realitate și, ca 
atare, dezvoltăm relații cu țările 
membre ale acesteia. încercăm să 
soluționăm unele probleme și 
direct cu Piața comună, mai cu 
seamă în ce privește obținerea 
preferințelor tarifare și eliminarea 
unor restricții care sînt prevăzute 
și se aplică de către Fiața comună 
în relațiile cu alte state. Nu aș do
ri însă să se înțeleagă că nu aș 
avea anumite păreri cu privire la 
însăși organizarea Pieței comune, 
dar cred că nu este necesar să dis
cutăm aceasta în momentul de 
față.

In general, sînt împotriva orga
nismelor închise, care duc la ridi
carea de bariere în calea colaboră
rii libere între popoare. Am dori 
ca Piața comună să practice o po
litică deschisă, să ridice obstaco
lele și restricțiile care împiedică 
colaborarea liberă, cel puțin în 
Europa. România a’ajuns la anu
mite înțelegeri și sperăm că aces
tea vor fi realizate în cît mai bune 
condiții, mai ales în ce privește 
acordarea preferințelor tarifare 
generalizate, ceea ce va contribui 
la extinderea colaborării econo
mice cu țările Pieței- comune.
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După datele centralizate 
Ministerului Construcțiilor 
dusiriale. anul acesta, in peri
oada 1 lanuarie-26 noiembrie, 
au intrat in funcțiune, integra), 
sau parțial, un număr de pecie 
400 de capacități metalurgice, 
constructoare de mașini, chi
mice. obiective ale industriei 
materialelor de construcții șl 
ale altor ramuri.

Printre capacități recent In
trate in funcțiune se numără : 
instalația de săruri (ostatice 
la Valea Călugărească, două 
nii de fabricație a plăcilor 
azbociment, la Combinatul 
materiale de construcții de 
Aleșd. noua secție de faianță a 
întreprinderii „Cesarom "-Bucu
rești. patru capacități de 
ton duplex și triplex la 
prinderea „Prahova" din 
i->ni, Fabrica de produse cera
mice din Iași. Combinatul avi
col Tg. Jiu. Complexul de tau-( 
rine de la Zimnicele și altele.,
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GAMĂ VARIATĂ
B R A I L A (Corespondentul 

,3cinteii“. Valerio Stout). Co- 
lertivul întreprinderii „Lamino
rul- Erăila și-a îndeplinit, cu 
aproape trei luni Înainte cte 
termen, planul pe trf ‘
ani ai actualului cincinal, ceea 
ce permite obținerea suplimen
tară a unei producții de circa 
68 000 tone laminate finite pline.

In acest an, pe lingă faptul 
că angajamentul anual a fost 
depășit cu aproape 700 wn- 
produse finite, incă de la iu 
noiembrie, laminon-ștn brailem 
se min-dresc cu încă un succes 
de seamă. Ne referim la 
că, in luna august, cu 86 de 
zile inainte de data stabilita 
prin proiect, au dat în exploa
tare un laminor de profile u- 
șoare și mijlocii speciale, pre
cum și derjă microlaminoare. 
Această devansare de termen 
a creat oondiții pentru Pr®^" 
cerea peste plan a circa 
tone de laminate in pronie 
mici, mijlocii și ușoare. Deose-

DE LAMINATE
bit de importantă este contri
buția pe care noile laminoare 
o aduc la satisfacerea unor ne
voi s'ringente ale economiei na
ționale. Ce s-a produ-s și ce se 
poate produce pe aceste lami
noare ? & variată gamă tipo- 
dimensională. S-au laminat, 
mai intii. profile pătrate de 
25—45 mm, rotunde, in colaci 
și bare, hexagonale. Totodată, 
a fost constituit un colectiv de 
specialiști, care a realizat teh
nologii de asimilare a noi pro
duse, cum sint profilul semiro- 
tund 25 x 12.5 mm. oțc-lul lat de 
12x5. 14x5. oțelul pătrat de 
8x8 mm. profilul romb:c 22 x 16 
mm și altele. în conformitate 
cu programul de asimilare de 
noi produse, aici vor fi intro
duse in producție, in următorii 
doi ani, cel puțin 20 de tipodi- 
mensiuni de laminate, care iși 
vor găsi nenumărate Întrebuin
țări, mai aids in industria de 
mașini agricole, de autocamioa
ne și autoturisme.
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(Corespondentul
, Manolc Corcaci).

do la Începutul lunii octombrie, 
constructorii de mobilă din Iași 
raportau îndeplinirea planului 
pe trei ani ai
lulu ă in prezent, ei au 
realizat, suplimentar, printre 
altele, 2 650 garnituri convențio
nale de mobilă corp, 500 garni
turi convenționale de mobilă 
stil și de artă și 210 000 scaune 
curbate. Conducerea întreprin
derii de prelucrare a lemnului 
clin Iași precizează că a- 
ceastă producție suplimentară, 
peste prevederile celor trei ani 
ai cincinalului, s-a realizat in- 

jamă largă de sortimente 
de beneficiarii interni și 

i. Ponderea o constituie 
compuse 

vitrine, o 
o măsuță

I tr-o 
’ cerul 
) extei 
i -’'r-i.’.urile ..M-516".
1 dint.r-un dulap, trei 
l canapea, două fotolii.

de hol .și alta de sufragerie cu 
\ 0 scaune. un birou cu scaun 
. r >ate ao iste a satisfac
I cerințele de funcționalitate, de 
ț rezistență, estetică. în număr 
( mare au fost cerule și livrate 
\ in U.R.S.S., Suedia. S. 
i in rite țări bibliotecile 
' ma •. „F -mbo*-. ..Sven“ 
\ icrele „K.D.”. Dintre sortimen- 
\ ie de mobilă stil și de i 
■ o bună parte din fotoliile
) '.nan;'ele „Rococo" au 
i d-’mi’il spre Danemarca
' Suedia, un mare ■ număr,
\ -.cauno pliante și’ cVr'oate
i fost exportate in Elveția. Japo- 
1 nia,- Angiia etc. Cele mai că‘J- 
i tato sint garniturile „M-516". fi- 
' nisate in lacuri mate, camerele 
\ nor/ru eonii fc-mate din pat 
. cu noatiere. dulap, etajeră și 
1 pu.nitru pentru scris.
l — Aceste sortimente vor con- 

să tui o bună parte din produc- 
ț ăn noastră d« mobilă și Dentru 
i 1974 — ne spune tovarășul Pc- 
' B îenaru. șeful serviciului 
l olan din întmorindere. A’âturi 
' de ele vom introduce în fabri- 
\ -'itn noi linuri de mobilă ele- 
ț gantă. Irainieă. Printre noutățile 
i anului 1971 se numără garnitura 
\ oenlru ho’uri denumită „Mobilă 
t de Iași-102". corhousă din ca- 
' napea cu trei locuri, două foto- 
i Iii. două banchete și o măsuță 
i tip bar.

Simbătă dimineața au început în 
Capitală lucrările Congresului Socie
tății de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România.

Pe ordinea de zi a congresului 
sint înscrise următoarele puncte : 
1. Raport asupra activității Consiliu
lui Național in perioada 1966—1973 
și sarcinile ce revin Societății de 
Cruce Roșie din Republica Socialistă 
România : 2. Raport cu privire la 
proiectul de statut ; 3. Raportul Co
misie i de revizie ; 4. Alegerea orga
nelor de conducere.

Eveniment de o deosebită impor
tanță in viața Organizației de Cruce 
Roșie. congresul se desfășoară in 
condițiile puternicului avînt cu care 
intregul nostru popor muncește pen
tru îndeplinirea hotărârilor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist Ro
mân. El are menirea de a face, in 
acest context, un bilanț al muncii 
desfășurate in ultimii 6 ani de către 
Consiliul National, comisiile locale, 
do activul voluntar de a stabili di
recțiile de activitate in raport cu 
sarcinile specifice trasate de partid 
Societății de Cruce Roșie.

La congres participă delegați din 
toată țara, reprezentind pe cei a- 
proape 5 milioane de membri de 

" Sint prezență con-
instituții centrale 
obștești. persona- 

noastre știin-

CRAIOVA

NOI UNITĂTI
9

COMERCIALE
CRAIOVA (Corespondentul 

..Scinteii**, Nistor Țuicu). — 
Recent, in cartierul Craiovița 
Nouă a fost dat in folosința un 
mare complex comercial, cu 
unități de textile-incă.lțăminte. 
legume-fructe și altele. în a- 
cest an, in municipiul Craiova 
s-a acordat o «atenție deosebită 
dezvoltării unităților de texfJe- 
incălțaminte. In cele 11 luni 
care au trecut au fost Înfiin
țate 10 unități noi. In același 
timp, a sporit și volumul des
facerii produselor 
sector de activitate, 
prezent, valoarea 
desfăcute este cu 37. __
lei mai mare decît in perioad.a 
corespunzătoare a anului trecut, 
iar față de planul la zi — se în
registrează un plus de 5.2 
milioane lei. în prezent, se «află 
in construcție in orașul Craiov.a 
un nou magazin universal cu 
5 niveluri.
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Cruce Roșie, 
ducători de 
și organizații 
li lăți ale vieții 
țifice și culturale, generali și ofițeri, 
cadre medicale, muncitori, țărani 
cooperatori, elevi și «tudenți.

Mesajul tovarășului . Nicolae 
Ccaușesqu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, adresat congresu
lui. tuturor activiștilor și membrilor 
Societății dc Cruce Roșie a fost ur-, 
mărit cu deosebită atenție do parti
cipantă. care și-au manifestat cu în
suflețire. prin aplauze ind dungate, 
sentimentele de satisfacția si profun
dă mulțumire pentru atenția pe care 
partidul o acordă mișcării de Cruce 
Rosie din țara noastră.

Mesaiul a fost, citit de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

În raportul prezentat apoi con- 
greșului de președintele Consiliului 
Național al Societății de Cruce Ro
șie. general-colonel Mihai Burcă, s-a 
«abordat problema locului și rolului 
Societății de Cinice Roșie în țara 
noastră, subliniindu-se faptul că a- 
cdstei organizații do masă, cu larg 
caracter obștesc, cu scopuri profund 
umanitare, ii revin atribuții de sea
mă in înfăptuirea politicii part’dului 
și stalului in domeniul ocrotirii să
nătății și îmbunătățirii asistenței so
ciale. Raportul menționează că in 
îmbunătățirea muncii de Cruce Ro
șie un moment important l-a marcat 
Hotărîrea Secretariatului C.C. al 
P.C.R. < 
Faptul 
tru r.c t-------
un bilanț pozitiv, se arată in raport, 

datorește, înainte J~ * 
conducerii superioare 
care, șeșizînd situația 
culoare in activitatea Crucii Roșii, 
inițiat o profundă analiză si a st 
bilit măsurile corespunzătoare. Este 
meritul secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin indicațiile date și prin 
hotărîrea adoptată dc Secretaria
tul C.C. al P.C.R. din februarie 1973, 
a stabilit cu claritate rolul și locul 
Societății de Cruce Roșie, principa
lele direcții ale activității salo, i-a 
dat acesteia vitalitatea de care avea 
nevoie.

Relevând că intr-un termen relativ 
scurt a fost reorganizată activitatea 
de Cruce Roșie din întreaga tară, 
raportul arată că această reorgani
zare s-a soldat cu alegerea a peste 
14.500 comisii de Cruce Roșie in în
treprinderi, comune, instituții, școli,

din 
că 

ne putem

15 
la

C.C. al 
febrdarie 1972. 
congresul nos- 

prezenta acum cu

se de toate, 
de partid, 

nesatisfă- 
a

facultăți, cartiere și a 271 comisii o- 
rășenești, municipale și județene, 
Societatea de Cruce Roșie dispunind 
in prezent de un puternic activ vo
luntar, format din pc’te 400 000 per
soane. In acest context, s-a subliniat 
necesitatea ca, in conformitate cu 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
18—19 iunie 1973. cu privire la creș
terea rolului femeii in viața poli
tică, economică și socială a țării, or
ganizația să-și sporească pumărul 
membrelor, inclusiv numărul femei
lor in rindul organelor dc conducere. 
Raportul precizează, totodată, nece
sitatea sporirii numărului de mem
bri. atit în mediul urban, cit și in 
mediul rural.

După ce s-a referit la succesele 
obținute de organizație, în perioada 
ce a trecut de la ho'.ârirea Secreta
riatului C.C. al P.C.R., in domeniul 
creșterii numărului activului obștesc, 
al educației sanitare a maselor, al 
activității sociale, raportul eviden
țiază existența, in acest sens, a 
peste 7 500 grupe sanitare, a aproape 
140 000 de echipieri ai acestor grupe, 
organizarea de concursuri, reactiva
rea rețelei posturilor de prim-aju- 
tor și înființarea altora noi — numă
rul lor ridicindu-se la 60 000 — in în
treprinderi, 
transport in 
tăți agricole 
tăli, cartiere,

O altă arie 
la educarea .......... .. _ ..... . . .
prin., cursurile sanitare d ? masă, 
care au cuprins in anul 197â peste 
210 000 persoane, prin simpozioane, 
intilniri cu cadre medicale etc. In
cepind cu anul școlar 1972/1973,- au 
fost organizate 244 cursuri pentru 
surori de Cruce Roșie, iar în urma 
măsurilor întreprinse «a sporit nu
mărul donatorilor onorifici de singe, 
fiind, de asemenea, continuate e- 
f.orturile de mobilizare a cetățenilor 
la acțiuni profilactice de masă, la 
controale medicale periodice, la de
terminarea grupei sanguine, la în
grijirea bolnavilor și bâtrinilor fără 
familie, a copiilor orfani etc. Nu
meroase comisii de Cruce Roșie 
au participat activ, alături de orga
nele de stat, la lichidarea urmărilor 
calamităților, atunci cind acestea 
s-au produs.

Un capitol al raportului se referă 
la parlicioarea Societății de Cruce 
Roșie, prin activul său voluntar, in 
echipele de control obștesc, la în
frumusețarea orașelor și comunelor, 
salubrizarea unor localități sau car
tiere. la activitățile de răspindire a 
cunoștințelor medieo-sanitpre. in 
special in rindul tineretului. Legat 
de aceasta, s-a menționat tipărirea 
unor materiale de specialitate ve
nind în ajutorul propagandei sani
tare.

în vasta sa activitate. Societatea 
de Cruce Roșie a fost sprijinită in 
mod activ de cadrele medico-sani- 
laro. cadrele didactice .din întreaga 
țară, de instituțiile de 'stat, organi
zațiile de masă și obștești, de ma
rele detașament de activiști volun
tari.

în continuare, sînt expuse căile si 
mijloacele in vederea ridicării pe 
trepte suoerioare a activității de 
Cruce Roșie din țara noastră.

O parte a raportului a fost con
sacrată activității externe a Socie
tății de Cruce Roșie, subliniindu-se 

a trecut de la 
organizația

șantiere, mijloace de 
comun, instituții, uni- 
socialiste, școli, facul- 
sate.
de preocupări se referă 
sanitară a populației 

sanitare de

câ in perioada care 
congresul precedent 
și-a dezvoltat continuu relațiile sale 
cu celelalte societăți naționale, a- 
vind astăzi legături cu peste 100 de 
organizații de „Cruce Roșie". „Semi
luna Roșie", „Leul si Soarele Roșu". 
Sint menționate acțiunile întreprin
se! in vederea stringorii legăturilor 
cu organizațiile similare din ț.ările 
socialiste, din țările in curs de dez
voltare. precum și din celelalte sta
te. De asemenea, in anii precedent), 
numeroase delegații de Cruce Ro«ie 
ne-au vizitat țara, iar delegații ale

Crucii Roșii Române au întors acest» 
te vizite, participind in plus La reu
niunile organizate de Ligă. Comite
tul International al Crucii Roșii sau 
dc uncie societăți naționale. O con
tribuție deosebită au adus delegații 
români la Conferința Internațională 
a Crucii Roșii și la sesiunea Consi
liului Guvernorilor Ligii Societăților 
de Cruce Roșie, organizate la Tgr 
heran.

în spiritul politicii de solidaritate 
umană, promovată cu consecvență 
de partidul și statpl nostru, au fost. . 
acordate in ultimii doi ani. prin inr 
termediul Societății de Cruce Roșie, 
ajutoare in valoare de 10 100 000 lei, 
din care aproape două milioane din 
fondurile proprii. destinate popu
lației din unele țări care au avut de 
suferit de pe urma urtor calamități 
naturale sau conflicte militare.

Crucea Roșie Română a militat, 
de asemenea, pentru promovarea 
normelor drenlului internațional în 
relațiile dintre state, pentru exclu
derea forței și amenințării cu forța 
in relațiile internaționale. împotri
va războaielor, pentru rezolvarea pe 
ca'e pașnică a conflictelor.

Mulțumind, în încheiere, 
cerii superioare de partid 
stat, personal tovarășului 
Ceaușescu pentru mesajul 
congresului, t_‘.---- —
Cruce Roșie din țara noastră, rapor
torul a spus : „Exprimînd sentimen
tele unanime ale delegaților și invi
tărilor la congresul nostru, al .Între
gului activ dp Cruce Roșie, asigurăifi 
conduceri partidului .și statului no^-j' ‘ 
tru, pe tovarășul Nicolae C^au^escu' 
personal, că vom munci cu toată 
răspunderea și dăruirea pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate So
cietății de Cruce Roșie, văzind fn 
aceasta o contribuție importantă la 
înfăptuirea politicii partidului, pu§ă 
în slujba omului, la edific«are«i socie
tății socialiste multilateral dezvoltat» 
pe pămintul României".

Prezentînd apoi raportul asupra 
proiectului de statut al organizației, 
Stana Drăgoi. secretar general al 
Societății de Cruce Roșie, a subliniat 
că el este menit sâ ducă la îmbună
tățirea substanțială a structurii or
ganizatorice. a conținutului și forme
lor de activitate ale Societății de 
Cruce Roșie, astfel ca aceasta să de
vină o organizație de masă cu larg 
caracter obștesc, In măsură să con
tribuie în mod corespunzător, alături 
de organele medico-sanitare și de a-' 
sistență socială, la înfăptuirea poli- 
licii partidului si statului nostru d» 
apărare a sănătății poporului.

Proiectul înscrie la loc âe frunte 
faptul că Societatea de Cruce Roșie 
iși desfășoară activitatea sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
precum și faptul că organizația face 
parte din Frontul Unității Socialiste, 
aducindu-si astfel contribuim la în
făptuirea hotăririlor acestui înalt for 
al națiunii noastre.

Trăsătura principală a proiectului 
de statut, c.are a fost dezbătut pe larg 
de activul de Cruce Roșie, avind, de 
asemenea, la bază sugestiile organe
lor și organizațiilor de partid, insti
tuțiilor de stat. organizațiilor de 
masă și obștești, constă in faptul că 
el definește locul si rolul mișcării de 
Cruce Roșie in viața socială a tării, 
principiile care stau la baza organi
zării și activității sale. In ce privește . 
activitatea internațională a acestei 
organizații, in proiect se precizează 
că Societatea de Cruce Roșie dez
voltă relații de colaborare cu orga
nizațiile similare de peste hotare, pe 
baza principiilor respectării inde
pendentei. egalității in drepturi, 
neamestecului iii treburile interne și 
respectului reciproc.

Lucrările congresului continuă cu 
discuțiile generale pe marginea ra-

- poartelor și celorlalte documente de 
lucru supuse dezbaterilor.

(Agerpres)

la Tirau Secuiesc (Covasna), industria se dezvoltă rapid. In foloqrafie : imagine dintr-o secție a nou Fabrici 
de șuruburi din localitate

i
| Rezultatele concursului
J La 30 noiembrie a.c. a avut 
) loc in Capitală tragerea la sorți
■ a premiilor oferite participan-
j ților care au dat răspunsuri
ț exacte la concursul „Cunoaș-
’ toți C.E.C.-ul ?“.
\ Cele 27 de premii au fost ob- 
i ținute de următorii concurcnți :
' Premiu] 1 — un libret de e- 
l economii cu o depunere de

5 000 de lei. de Aristița Găina-
1 ru din Dulceșli-Neamț.
i Premiul II — un libret de e- 
.’ conomii cu o depunere de 3 000
) de lei, de Dragomirescu Ilic
i din Cimpulung-Muscel.
' Premiul III — un libret de 
i economii cu o depunere de
i 2 000 de lei» de Bute Sorica din 
1 Cisnădie Sibiu.
1 Cite o mențiune constind tn- 

tr-un libret da economii cu o 
] depunere dc 500 do lei, de Pu- 
i iu Paraschlva din Bacău ; Bai 
' laban Nicolae din Dănnâneșli— 
i Neamț ; Cociorvă Grlgore din 
i Iloman ; Gavrilcscu Florin din 
) Dej ; Slanclu Dan din Bucu- 

rești ; Both Felicia din Dăbi-

„Cunoașteți C. E. C.-ul?" !
ca—Cluj ; Ilyeș Rita din Tg. i 
Secuiesc ; Corcodel Nicolae din '
Roman ; Rusu Săndulache din l 
Movilița Vrancea ; Damian Vio- ’ 
rica din Movilița Vrancea ; Lu- ț 
căci Iosif din Sagna—Neamț și i 
Plcșa Sabin din Șimlcul Silva- ' 
nici. |

Cite o mențiune oonstind în- i 
tr-o obligațiune C.E.C. in va- 1 
loare de 200 de lei, de Giurgi l 
Ana din Sagna Neamț ; Boroș ’ 
Domnica din Pericei—Sălaj ; » 
Bucura 1. Marian din Dom- / 
nești—Argeș ; Balint Alois din 1 
Sagna Neamț ; Băcilă .Matilda i 
din Mediaș ; Bighei Mugurel- ’ 
Mihail din Șiret Suceava ■ Do- ț 
roș Liviu din Brăila ; Vftsilc < 
Gh. Polixenia din Ccrnăteșfi 1
Buzău ; Cuccrencu Luci.ana din l
Tulcea ; Enache Doina din Cer- ’ 
nătești Buzău ; Crișan loan din ț 
Crișeni Sălaj șl Ionescu Corne- i
11a din Nicoreșii Galați. ’

Ciștigătorii menționați iși pot | 
ridica pretniile de la sucursala, i 
filiala sau agenția C.E.C. din i 
localitatea in care domiciliază. |
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectele de legi pentru aprobarea decretelor 

cu putere de lege emise de Consiliul de Stat 
PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN STĂTESCU, 

secretarul Consiliului de Stat
Din însărcinarea Consiliului de 

Stat, \ă prezint spre aprobare de
cretele cuprinzind norme cu putere 
d' lege, emise in intervalul dintre 
sesiunea a X-a si a Xl-a ale Marii 
Adunări Naționale.

Dintre aceste decrete, menționăm 
Decretul nr 620 1973 cu privire la 
măsurile dt dezvoltare a bazei ener
getice și de folr sire mai judicioasă 
a combustibililor și energiei, adop
tat ca urmare a Hotăririi Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. din 
13 noiembrie 1973, in legătură cu 
dezvoltarea energeticii și utilizarea 
rațională a combustibililor și ener
giei electrice Prevederile decretului 
stabilesc măsuri concrete in vederea 
asigurării pe o perioadă mai înde
lungată a resurselor de energie pri
mară. gospodăririi și utilizării rațio
nale $i cu eficientă ridicată a aces
tora. pentru identificarea și valorifi
carea de noi resurse energetice, eli
minarea risipei $i a pierderilor de 
energie, exercitarea unui control ri
guros asupra consumului de energie 
ecctrică. termică și dc combustibili. 
Au fost înscrise sarcini precise pen
tru ministere, celelalte organe cen
trale, comitetele executive ale con
siliilor populare, centrale. întreprin
deri. pentru toate unitățile socialis
te, precum și pentAi cetățeni, in 
scopul realizării obiectivelor stabilite 
prm hotâririlc de partid și de stat 
în domeniul 1? care ne referim.

După cum este cunoscut, recenta 
plenară comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului Sunrem al Dezvol
tării Economice și Sociale a Româ
niei a apreciat ca deosebit de im
portante și a aprobat în unanimitate 
măsurile adoptate de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R . de Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri cu 
privire la dezvoltarea energeticii și 
la economisirea combustibililor și 
energiei.

O parte dintre celelalte decrete 
emise continuă înfăptuirea hotăriri- 
lor Conferinței Naționale din iulie 
1972 și ale Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din februarie-martie 1973, privind 
perfectionarea cadrului organizato
ric și a activității organizațiilor 
șncLabste, o repartizare mai ra
țională a cadrelor de specialiști. 
In această categorie se încadrează 
Decretul nr. 499 1973 privind organi
zarea unitară a activității de infor
matică și unele măsuri pentru îm
bunătățirea elaborării sistemelor de 
conducere economică ; decretele nr. 
531. 535 și 547 1973 cu privire la u- 
nele măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de cercetare și proiectare 
in industria chimică, industria con
strucțiilor de mașini, industria elec
tronică, electrotehnică, automatică, 
mașini-unelte si mecanică fină : De
cretul nr. 623'1973 privind organiza
rea Camerei de Comerț și Industrie 
a Republicii Socialiste România, 
precum și alte decrete prin care 
s-au adus unele modificări și com
pletări in actele normative referi
toare la organizarea și funcționarea 
unor organe centrale.

RAPORTUL COMISII! OR PERMANENTE 
prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale a examinat și discutat pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cuprinzind norme cu putere 
de lege care au fost emise de Con
siliul de Stat, de la ultima sesiune, 
și care sint supuse acum Marii Adu
nări Naționale, spre dezbatere și a- 
doptare.

Comisia a constatat că reglementă
rile pe care le cuprind aceste decre
te au fost, in prealabil, examinate,

DEN
Exprimind de la început acordul 

deplin cu privire la prevederile din 
proiectele planului de stat și buge
tului pe anul 1974, deputatul Va- 
SÎIC VÎICU a Epus: Din expune
rile prezentate și din.studiul proiec
telor se desprinde cu tc lari ta te că ele 
sint realiste, mobilizatoare, bazate pe 
o fundamentare științifică, oglindind 
dinamismul care caracterizează în
treaga viață socială, economică și 
politică a României socialiste, inscri- 
lr.du-se in obiectivele adoptate de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.

Doresc să informez Marea Adu
nare Națională că planul la pro
ducția globală industrială pe 1973, in 
unitățile din județul Constanța, va 
fi depășit cu peste 250 milioane lei, 
producția marfă cu 300 milioane lei, 
iar sarcinile la export vor fi reali
zate și depășite. Ritmul de creștere 
a producției globale industriale este 
de 14.5 la sută, iar la export de 27 
la sută. In agricultură s-au realizat, 
in medie, pe județ, la hectar 3 420 
kg griu, 4 400 kg porumb boabe, 
peste 10 000 kg struguri. Producțiile 
obținute in agricultură au permis ju
dețului nostru să livreze la fondul 
de stat peste 800 mii tone cereale și 
plante tehnice, aproape 120 mii tone 
struguri, peste un milion hl lapte. 46 
mu Tone carne și 75 milioane ouă. In 
acest an. producția globală agricolă 
va depăși 5 miliarde lei, iar venitu
rile C.A.P.-urilor și ale membrilor 
cooperatori vor crește cu peste 200 
milioane lei față de plan. Compa
rativ cu anul 1958. primul an de a- 
gricultură cooperativizată in județul 
Constanța, producția globală agricolă 
* crescut de 4,7 ori.

Rezultatele obținute in îndeplini
rea și depășirea planului sint ur
mare a sprijinului primit. în mod 
permaneht, din partea conducerii de 
partid și de stat, personal din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ex

O altă grupă de decrete privește 
activitatea de investiții și economi
co-financiară. Astfel, in vederea sis
tematizării si reducerii numărului 
de acorduri și avize caro sint cerute 
in procesul de proiectare a obiecti
velor de investiții, a fost emis De
cretul nr. 452 1973 privind avizarea 
documentațiilor tchnico-economice 
pentru investiții. Prii Decretul nr. 
398 1973. privind activitățile de livra
re și asistență tehnică de speciali
tate la montatul și punerea in func
țiune a utilajelor, echipamentelor și 
instalațiilor complexe, s-au stabilit 
atribuțiile și răspunderile factorilor 
care contribuie la realizarea obiecti
velor de investiții : furnizori gene
rali. subfurnizori. beneficiari, uni
tăți de construcții, asigurindu-se o 
exigență sporită in verificarea, la 
unitățile furnizoare, a bunei func
ționări a utilajelor. In aceeași cate
goric. amfnlim Decretul nr. 537 1973, 
prin care s-a instituit un cadru le
gal corespunzător pentru asigurarea 
unui control eficient al funcționării 
în condiții de siguranță a instalații
lor sub presiune, a instalațiilor de 
ridicat și a aparatelor consumatoare 
de combustibil.

Prin Decretul nr. 397/1973 au fost 
aduse unele modificări legii con
tractelor economice, in vederea unei 
mai bune corelări dintre plan și con
tract. Decretul prevede obligativita
tea unităților producătoare și bene
ficiare de a acorda prioritate la în
cheierea contractelor economice, li
vrărilor de produse, executărilor de 
lucrări ori prestărilor de servicii 
care asigură îndeplinirea integrală a 
sarcinilor cuprinse in planul anual ; 
emiterea de repartiții pentru pro
dusele la care, în anumite etape, re
sursele nu acoperă in întregime ce
rerile ; organizarea in mai bune con
diții a activității de încheiere a con
tractelor economice și dc soluțio
nare a litigiilor ivite cu prilejul în
cheierii acestora.

In domeniul financiar, a fost emis 
Decretul nr. 394 1973 privitor la im
punerea veniturilor realizate din 
închirieri de imobile.

Pe linia asigurării mai eficiente a 
intereselor societății împotriva acu
mulării de venituri a căror prove
niența licită nu poate fi justificată, 
prm Decretul nr. 392/1973 au fost 
modificate unele dispoziții ale Legii 
nr. 18/1968. Astfel, intrucit, potrivit 
vechii reglementări, care prevedea 
aplicarea unui impozit de 80 la sută 
asupra valorii bunurilor a căror pro
veniență nu se justifica, o parte din 
venitul ilicit realizat răminea fără 
îndreptățire persoanei in cauză, prin 
decret s-a prevăzut preluarea, inte
grală de către stat a valorii acestor 
bunuri, asigurindu-se astfel un ca
dru legal adecvat pentru înfăptuirea 
cerințelor eticii și echității socialiste, 
pentru prevenirea și combaterea ten
dințelor de înavuțire fără muncă.

Unele reglementări noi au fost 
aduse și in domeniul legislației 
muncii. Menționăm, in această cate
gorie : Decretul nr. 630/1973 privind 
stabilirea sâptăminii reduse de lucru 
pentru persortalul care lucrează in 

din însărcinarea Consiliului de Stat, 
de către comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, potrivit 
competenței fiecăreia, fiind avizate 
in mod favorabil.

Aplicarea acestor decrete cuprin
zind norme cu putere dc lege a ară
tat că ele corespund. întru totul, ce
rințelor de continuă dezvoltare a so
cietății noastre socialiste, constitu
ind, astfel o importantă contribuție 
la perfecționarea activității, economi
ce, social-culturale și de stat.

primi nd. totodată, hotârîrea oameni
lor knuncii, din această parte a ță
rii, de a-și aduce contribuția, ală
turi de întregul nostru popor, la în
făptuirea programului adoDtat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român.

Analizind in mod critic rezultatele 
la care m-am referit, trebuie să 
spun că, in județul nostru, sint încă 
mari posibilități ca, printr-o valori
ficare superioară a potențialului e- 
xistent, să se asigure depășirea sar
cinilor ce ne revin din planul de stat 
pe 1974.

Potrivit prevederilor din proiectul 
planului d*- stat pe anul 1974 — a 
spus in continuare vorbitorul — ju
dețului Constanța ii revin sarcini 
sporite față de acest an in toate 
sectoarele și domeniile de activitate ; 
producția globală industrială va creș
te cu 9.5 la sută, sarcina de export 
cu 38,5 la 6ută față de realizările a- 
cestui an, iar beneficiile vor crește 
cu 36.2 la sută

Și in anul 1974 județului nostru i 
s-au repartizat importante fonduri 
de investiții, ce vor asigura conti
nuarea lucrărilor de dezvoltare și 
modernizare a șantierului naval, ex
tinderea portului maritim Constanța, 
nci obiective in agricultură, construc
ții de locuințe, școli, creșe. grădinițe 
etc. începerea lucrărilor de investiții 
la Șantierul naval Mangalia va per
mite ca. in următorii ani, șantierele 
de construcții de nave maritime din 
județul Constanța să asigure in mai 
mare măsură nevoile economiei 
noastre cu nave de mare tonaj.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele probleme care stau in 
mod deosebit in atenția organelor 
județene și care necesită un sprijin 
mai susținut și din partea unor mi
nistere și organe centrale.

Pentru dezvoltarea șantierului na
val, unde lucrările de construcții se 
desfășoară potrivit graficului, sint 
unele râmineri in urmă în ce pri
vește asigurarea utilajelor tehnolo

subteran in minele din Valea Jiului 
și Decretul nr. 611 1973, prin care 
s-au stabilit drepturile materiale cu
venite persoanelor transferate in in
teresul serviciului sau mutate îm
preună cu unitatea in altă localitate, 
după data de 1 martie 1973. cind a 
intrat in vigoare noul Cod al muncii.

In domeniul invățămintului au fost 
adoptate : Decretul nr. 451/1973 pri
vind pregătirea personalului aero
nautic necesor aviației civile și De
cretul nr. 502'1973, prin caro aii fost 
înființate institutul de marină „Mir
cea cel Bâtrin" și liceul militar de 
marină „Alexandru Ioan Cuza".

In scopul perfecționării activității 
obștești in domeniul ocrotirii sănătă
ții, prin Decretul nr. 561/1973 nu fost 
stabilite reglementări noi privind or-‘ 
ganizarea. funcționarea și dotarea 
formațiunilor sanitare voluntare de 
Cruce Roșie : grupele sanitare și 
punctele de prim-ajutor.

In sfirșit, prin Decretul nr. 590/1973 
a fost modificată Legea nr. 20/1971 
privind organizarea contribuției bă
nești și in muncă pentru efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc. Prin 
aceste modificări se asigură cadrul 
legal pentru o participare cit mai 
largă și 'directă a cetățenilor, atit la 
determinarea obiectivelor ce urmea
ză a se realiza. cit și la stabilirea 
contribuției cetățenești pentru reali
zarea acestor obiective. Astfel, dc 
exemplu, s-a prevăzut că in munici
pii ș^ in alte orașe mari contribuția 
in bani urmează a se hotărî de adu
nările reprezentanților familiilor de 
locuitori, pentru realizarea unor 
obiective concrete, stabilite in con
formitate cu cerințele exprimate de 
cetățenii din cartierele sau circum
scripțiile electorale care vor benefi
cia de obiectivele respective.

în comune și orașe mici, lucrările ce 
se vor executa, precum și contribu
ția vor fi hotărîte de adunările pe 
circumscripții electorale ale repre
zentanților familiilor din acele cir
cumscripții electorale. Modificările 
cuprinse in decretul menționat asi
gură, totodată, cadrul legal pentru 
sporirea rolului comitetelor cetățe
nești in mobilizarea locuitorilor pen
tru executarea lucrărilor, in încasa
rea contribuției, in urmărirea per
manentă a executării lucrărilor și in 
recepționarea acestora.

Decretele prezentate spre aprobare 
au fost examinate și avizate favora
bil. in stadiul de proiect, de comi
siile permanente ale Marii Adunări 
Naționale, potrivit specialității aces
tora, precum și de Consiliul Legisla
tiv ; cu prilejul adoptării decretelor, 
Consiliul de Stat a ținut seama de 
observațiile formulate, incluzindu-le 
in textul actelor respective.

Ținind. seama de .temeiurile care 
au determinat emiterea decretelor 
înfățișate. Drecum și de eficiența re
glementărilor pe care le conțin, con
statată in perioada de cind au fost 
adoptate pină în prezent, vă rugăm 
ca. in conformitate cu art. 64 pct. 2 
din Constituție, să hotăriți aproba
rea. sub formă de lege, a normelor 
cuprinse in aceste decrete.

Examinind din nou reglementă
rile cuprinse în aceste decrete cu
prinzind norme cu putere de lege, 
care sint supuse Marii Adunări Na
ționale spre dezbatere și adoptare, 
comisiile permanente ale Marii Adu
nări Naționale le-au avizat, în una
nimitate. favorabil.

în consecință, vă rugăm să le a- 
doptați, așa cum vă sint ele înfăți
șate.

gice care se execută de unitățile a- 
parținind ministerelor constructoare 
de mașini, a căror livrare va trebui 
urgentată. De asemenea, se impune 
respectarea strictă in 1974 a con
tractelor d° livrare a echipamente
lor pentru navele de mare tonaj, in 
scopul realizării angajamentului luat 
față de conducerea partidului, de a 
livra in anul 1975 primele două mi
neraliere de 55 000 tdw.

Pentru creșterea ritmului de ope
rare a navelor și reducerea timpu
lui normat de staționare, vorbitorul 
a arătat că ministerele economice să 
asigure, cu mai multă operativitate, 
afluirea mărfurilor in port, corelat 
cu sosirea navelor. De asemenea, a 
solicitat Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, cit și celor
lalte ministere, ca pe baza unui pro
gram comun să urgenteze generali
zarea metodeloi moderne de manipu
lare și transport a mărfurilor prin 
paletizare. pachetizare și containeri- 
zare ; să se extindă transportul măr
furilor cu nave românești prin trans-, 
containerizare.

Menționind că in agricultura jude
țului, in ultimii ani, s-au făcut mari 
eforturi materiale din partea statu
lui, pentru amenajarea la irigat. a 
unei suprafețe de peste 200 mii ha, 
ceea ce reprezintă 30 la sută din su
prafața arabilă a județului, vorbito
rul a cerut Ministerului Industriei 
Chimice, combinatelor producătoare 
să asigure, să livreze in mod ritmic 
cantitățile sporite de îngrășăminte 
repartizate, care vor permite o mai 
eficientă și rațională exploatare a 
suprafețelor amenajate pentru Iri
gații.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Asigur conducerea partidului și sta
tului că oamenii muncii din județul 
Constanța, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor de
pune toate eforturi’'? oentru a tran
spune în viață sarcinile ce ne revin.

Ingăduindu-mi să dau o Înaltă a- 
preciere cuvintării secretarului ge

neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării, Economice și 
Sociale din 27—28 noiembrie 1973, 
- a spus deputatul ȚrtJjan Du-

au fost subliniate
orientări și sarcini de o deosebită În
semnătate pentru înfăptuirea cu 
succes a programului elaborat de 
Congresul al X-lea și a hotărârilor 
Conierințci Naționale, doresc de la 
început, să-mi exprim acordul deplin 
cu conținutul documentelor înscrise 
la ordinea de zi a sesiunii Marii 
Adunări Naționale, cu intreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru.

Vorbitorul a informat apoi Marea 
Adunare Națională că lucrătorii din 
industria construcțiilor de mașini 
grele \or indeplini, in primele trei 
zile ale lunii decembrie, sarcinile dc 
plan la producția industrială pe pri
mii trei ani ai cincinalului, urmind 
ca pină la finele anului 1973 să rea
lizeze, peste prevederile planului, 
produse evaluate la aproape 5 mi
liarde lei.

Oprindu-se apoi asupra unora din
tre prevederile proiectului Planului 
national unic de dezvoltarea ceono- 
mico-socială pe anul 1974, vorbitorul 
a spus : Pentru Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, pre
vederile pe anul viitor reflectă indi
cațiile prețioase primite cu prilejul 
vizitelor făcute de conducerea de 
partid și de stat, personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in nume
roase întreprinderi constructoare de 
mașini. Ele reflectă, totodată. îndeo
sebi sub aspect calitativ, concluziile 
și sarcinile rezultate din analiza e- 
fcctuatâ de conducerea partidului cu 
consiliul de conducere al ministeru
lui nostru.

Nivelul planului de producție pen
tru anul 1974 va marca la producția 
globală și marfă o creștere cu circa 
20 la sută față de realizările preli
minate pe anul 1973. In ceea ce pri
vește producția fizică, un accent deo
sebit se va pune pe creșterea nive
lurilor la produsele și grupele de pro
duse care incorporează mai multă 
manoperă. mai multă inteligență 
muncitorească și inginerească, influ- 
ențind asupra acelor factori ce deter
mină in mod hotăritor economisirea 
resurselor de materii prime, mate
riale și energie sub diverse forme și 
reducerea pe această cale a cheltuie
lilor materiale de producție.

O problemă de bază pentru minis
terul nostru — a spus in continuare 
vorbitorul — o constituie intensifi
carea folosirii optime a capacităților 
de producție, pe măsura eforturilor 
ce se fac prin alocarea în continuare, 
din fondul național de dezvoltare e- 
conomico-socială. a unor importante 
fonduri de investiții. Informez că 
planul pe anul 1974 este dimensionat 
la realizarea unei încărcări de 85 la 
sută a mașinilor-unelte, utilajelor și 
instalațiilor de bază și că. in acest 
scop — corespunzător cerințelor dez
voltării și modernizării producției —. 
vom înregistra o creștere de peste 
40 000 de muncitori calificați.

în ce privește planul de investiții 
pe anul 1974. el are asigurate. în 
mod operativ și in mai bune condiții, 
documentațiile tehnice; pină in pre
zent. unitățile de proiectare au ela
borat proiectele de execuție la peste 
93 la sută din volumul de construc- 
țil-montaj planificat.

Asigurarea mașinilor-unelte, utila
jelor și instalațiilor tehnologice re
prezintă o problemă majoră a pla
nului de investiții pe anul 1974. asu
pra căreia se concentrează atenția 
noastră. O sursă importantă o repre
zintă echipamentele realizate prin 
autoutilarc. a căror valoare va dep'și 
in anul 1974 cu 57 la sută pe cea 
realizată in 1973. întregul efort fiind 
dirijat către mașinile și utilajele spe/- 
cifice. cu performanțe ridicate. De 
asemenea, un loc deosebit de impor
tant în activitatea noastră îl «ruin 
asigurarea promovării programului 
tehnic, alegerea judicioasă a obiecti
velor, scurtarea ciclurilor de asimi
lare in fabricație a produselor noi.

Prin prevederile planului, cit și 
prin măsurile ce le vom lu.a pe par
cursul îndeplinirii lui. avem in ve
dere îmbunătățirea simțitoare a ca
lității produselor și. in mod deosebit, 
la utilajul tehnologic, lichidarea n'1’1; 
junsurilor ce mai persistă in această 
direcție în activitatea întreprinderilor 
noastre.

Expresia finalizării întregii activi
tăți va fi concretizată printr-un be
neficiu sporit cu peste 30 la sută față 
de anul 1973. prin creșterea aportului 
unităților noastre la sporul de ve
nit național stabilit prin planul de 
dezvoltare economico-socială a tării.

In cuvintul său, deputatul VtJSiSC 
Belizna a spus : *n înflăcărata în“ 
trecere patriotică de realizare înain
te de termen a cincinalului s-au 
integrat și eforturile oamenilor 
muncii din unitățile Centralei in
dustriale de fire și fibre chimice 
Săvinești — care au raportat recent 
realizarea planului producției in
dustriale pe primii trei ani ai cinci
nalului. Avansul de 36 de zile va 
permite pină la sfirșitul acestui an 
obținerea unei producții suplimenta
re in valoare de peste 1 miliard lei, 
din care peste 70 la sută pe seama 
creșterii productivității muncii.

Planul pe anul 1974 al centralei 
noastre prevede o creștere a pro
ducției industriale de 63 la sută, in 
condițiile unei eficiențe economice 
sporite. Subliniez faptul că produc
ția de fire și fibre chimice a anu
lui viitor va fi mai mare cu 41,5 la 
sută față de anul curent, ceea ce 
reDrezintă mai mult cu 5 la șută 
față de prevederile cincinalului și 
cel mai înalt ritm de creștere în
registrat pină in prezent.

Urmărind in permanență sporirea 
eficienței producției — a continuat 
vorbitorul — ne preocupăm de buna 
gospodărire și economisire a mate
riilor prime și materialelor, de re
ducerea cheltuielilor de producție. 
Un loc central in această direcție il 
ocupă măsurile adoptate pentru uti
lizarea rațională și reducerea con
sumurilor de energie și combustibili, 
in lumina sarcinilor stabilite de 
conducerea de partid șl de stat, în
deosebi prin modernizarea tehnolo
giilor la instalațiile mari consuma
toare de energie, recuperarea resur
selor energetice secundare, Întocmi
rea și analizarea bilanțurilor ener
getice pe fiecare produs și fază de 
fabricație. Potrivit calculelor se es
timează că, pe baza reducerii con
sumurilor specifice, se vor econo
misi, in anul viitor, peste 42 500 
tone combustibil convențional — in 
valoare de peste 25 milioane lei.

In ceea ce privește exportul, se . 
arată că el va crește, in anul 1974, 
de peste 3 ori față de preliminările pe 
anul 1973, aceasta reprezbntind pes
te o treime din intreaga producție, 
urmărindu-se atit ridicarea nivelu
lui tehnic al produselor, cîj și va
lorificarea lor la prețuri avantajoase. 

în spiritul Indicațiilor conducerii 
de partid și de stal privind extin
derea cooperării, la sfirșitul anului 
1974 se vor produce fire acrilice me- 
lana vopsite in cadrul societății 
mixte româno-italicne.

Cu toate realizările obținute — a 
spus vorbitorul — sintem conșlienți 
că mai există unele neajunsuri care 
afectează eficiența activității noas
tre, îndeosebi in ce privește calita
tea unor produse, exploatarea co
respunzătoare a instalațiilor, pentru 
eliminarea cărora vom acționa cu 
mult mal multă hotărirc.

Exprimind totala aprobare față 
ță de prevederile înscrise in proiec
tele planului și bugetului pe anul 
1574, deputata jjorina CegUȘ a 

spus : Este foarte bine, după păre
rea mea, că prevederile pentru li
nul viitor sint orientate in mai 
mare măsură către Îmbunătățirea 
calitativă a întregii activități, că
tre creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele producției materia
le. Sigur, aceasta este o trăsătură 
proprie a întregului cincinal, dar 
pentru anul dc plan 1974 problema 
eficienței .economice capătă noi di
mensiuni, ținind seama de măsurile 
luate privind dezvoltarea bazei e- 
nergetice', folosirea mai judicioasă 
a combustibilului și energiei.

Vorbitoarea a înfățișat apoi pe 
larg activitatea pe care o desfășoa
ră colectivul întreprinderii de con- 
fecții-Botoșani. pentru înfăptuirea 
cincinalului, colectiv in mijlocul că
ruia muncește zi de zi. Activitatea 
deosebit de rodnică din acest an, a 
spus vorbitoarea, s-a soldat cu 
două rezultate de seamă : in luna 
aprilie am reușit să realizăm sar
cinile pe 1973 ce ne reveneau inițial 
prin planul cincinal, iar in ziua de 
26 noiembrie am raportat din nou 
conducerii partidului, personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, că am 
îndeplinit și sarcinile stabilite pen
tru anul 1974. Acum colectivul nosr 
tru se străduiește ca in cinstea ce
lei de a 30-a aniversări a eliberării 
patriei să-și încheie toate sarcinile 
din planul cincinal, realizind pină 
la finele anului 1975 o producție su
plimentară de peste un miliard de 
lei. Anul viitor, producția întreprin
derii noastre urmează să crească cu 
aproape 25 la sută, iar volumul pro
ducției destinate exportului cu 94 
la sută față de anul 1973.

Ținind seama de indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
spus in continuare vorbitoarea, co
lectivul nostru a trecut la reorga
nizarea fiecărui loc dc muncă, in 
vederea creșterii indicelui de folo
sire a spațiilor existente. Măsurile 
tehnico-organizatorice vizează tot
odată reducerea cheltuielilor de pro
ducție prin micșorarea consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale, de energie și combustibil, fo
losirea rațională a suprafeței țesă
turilor. creșterea nivelului califică
rii fiecărui muncitor, întărirea or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

Menționind unele greutăți întim- 
pinate din cauza nelivrării la timp 
a materiei prime de către întreprin
derea textilă Pitești, deputata a ce
rut Ministerului Industriei Ușoare 
să ia măsurile necesare pentru pre
venirea apariției unor asemenea si
tuații.

Aș vrea să exprim satisfacția co
lectivului nostru de muncitori pen
tru indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, de a se respecta programul 
normal de lucru, de a se organiza 
mai bine procesul de producție, 
astfel ca sarcinile de plan să fie 
realizate numai in timpul stabilit 
și nu in ore suplimentare.

In încheiere, vorbitoarea a spus : 
Consider că sarcinile înscrise în 
planul și bugetul de stat pe anul 
1971 corespund pe deplin posibili
tăților și rezervelor de care dispu
nem — și de aceea, așa cum spu
neam, voi vota proiectele de legi, cu 
convingerea că traducerea lor in 
fapte va contribui și mai mult la 
întărirea și înflorirea patriei noastre.

Sarcinile noului plan, indicațiile 
secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
plenară — a spus deputatul
VflSÎS© — mobilizcazâ plenar pe 

oamenii muncii din județul Ialomița 
sa-și intensifice eforturile pentru a 
contribui intr-o măsură și mai mare 
la dezvoltarea economiei naționale.

Folosind mai bine baza tchnico-ma- 
terialâ, lucrătorii din industria jude
țului au reușit să valorifice intr-o 
mai mare măsură resursele naturale, 
rezervele capacităților de producție și 
forța de muncă, raportind îndeplini
rea sarcinilor de plan pe cei trei ani 
ai cincinalului cu 42 de zile mai de
vreme ; se estimează ca pină la 31 
decembrie să se obțină o producție 
suplimentară de peste o jumătate de 
miliard lei. Aceste rezultate puteau fi 
și mai mari dacă se reușea intrarea 
in funcținjne, la termen, a Combina
tului de ingrășăminte azotoase Slo
bozia.

Planul pe anul 1974, care se carac
terizează prin ritmuri înalte de creș
tere, materializează pentru județul 
Ialomița sporirea cu 25 la sută a pro
ducției industriale, cu 21 la sută a 
productivității muncii, cu 30 la sulă a 
exportului și reducerea cu 40 lei a 
cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă.

Pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin, ne preocupam in 
prezent de terminarea și punerea in 
funcțiune a tuturor lucrărilor de in
vestiții.’asigurarea cu forță de mun
că a noilor obiective, efectuarea pro
belor mecanice și tehnologice, scur
tarea duratei de atingere a parame
trilor proiectați.

Informăm înaltul for legislativ că, 
pe baza indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid, din noiembrie a.c, 
acordăm atenție sporită folosirii de
pline a tuturor capacităților de pro
ducție, asimilării de produse noi, îm
bunătățirii unor fluxuri tehnologice 
și completării, prin autodotare, cu 
unele utilaje, care sâ ducă la folosi
rea mai intensivă a spațiilor și supra
fețelor productive.

Acordăm, dc asemenea, deosebită 
grijă pentru diminuarea consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie elec
trică, spre a asigura reducerea chel
tuielilor de producție.

Referindu-'Se. in continuare, la pro
cesul de dezvoltare și perfecționare 
a democrației socialiste, vorbitorul a 
subliniat necesitatea întăririi și creș
terii autorității și a roiului pe care 
il au adunările generale, comitetele 
și consiliile oamenilor muncii in oon- 
duceroa activității de producție și 
mobilizarea sa'ariațLlor, fapt ce re
clamă din partea centralelor o mai 
largă consultare și conlucrare cu a- 
ceste organe in toate problemele rN 
dicate de activitatea economico-so
cială.

După ce a relevat succesele obți
nute de oamenii muncii de pe ogoa
re, deputatul Marin Vasile a eviden
țiat perspectivele largi care se des
chid agriculturii județului. In anul 
1974 — a arătat vorbitorul — agri
cultura județului Ialomița va cunoaș
te ritmuri înalte de dezvoltare, atit 
in ramura vegetala, cit și in cea ani
malieră. Printre creșterile mai im
portante sint de menționat : la cul
tura porumbului pentru boabe 12 la 
sută, plante tehnice 10 la sută, le
gume de cimp și fructe 40 Ia sută, 
producția de carne 20 la sută, iar la 
producția de lapte 14 la sută.

Pentru anul viitor au fost deja 
luate o scrie de măsuri tehnlco-orga- 
nizatorice caro să conducă la creș
terea substanțială a producției, efici
enței muncii și întăririi disciplinei 
și ordinii in cooperativele agricole de 
producție. Pe această linie se înscriu 
acțiunile de zonare a principalelor 
culturi agricole, in funcție de călită- • 
tea soiurilor și condițiile pedoclima
tice, extinderea crbicidării, organi
zarea de ferme specializate in cultura 
furajelor de către fiecare unitate, îm
bunătățirea structurii culturilor de 
furaje și mărirea producțiilor aces
tora pe suprafețele cultivate. De ase
menea, acordăm o deosebită impor
tanță îmbunătățirii raselor, a repro
ducției la toate speciile.

In încheiere, vorbitorul a spus : Oa
menii muncii din județul Ialomița, 
alături de întregul nostru popor, sint 
conștienți că realizarea planului pe 
anul 1974 și a cincinalului înainte de 
termen va deschide noi perspective 
și va constitui un nou și important 
pas înainte pe drumul dezvoltării și 
înfloririi continue a patriei noastre 
socialiste.

După ce șl-a exprimat acordul de
plin cu proiectul planului unic de 
dezvoltare economică și socială, ale 
cărui prevederi reflectă grija deo
sebită a partidului și statului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
accelerarea ritmului de creștere eco
nomică a țării, a ridicării bunăstă
rii poporului, deputatul /\JgX(in* 
dru Heinrich * spus: Ca Iu_ 
crător în Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe doresc 
să mă opresc in cuvintul meu asu
pra citorva probleme' care au con
tingență cu activitatea acestui mi
nister.

Un element fundamental ce carac
terizează planul pentru ariul urmă
tor il constituie asigurarea echili
brului material în concepția utiliză
rii optime a fondurilor fixe, a folo
sirii intensive a utilajelor și supra
fețelor, a unui regim sever de eco
nomisire și valorificare superioară a 
tuturor materiilor prime și materia
lelor. a combustibililor, carburanți
lor și energiei. In acest sens, pentru 
anul 1974 se amplifică substanțial 
controlul consumurilor, prin norme 
de stat și prin cele decurgind din 
competența Ministerului Aprovizio
nării, la principalele materii prime 
și materiale. Desigur că ministerele, 
centralele, întreprinderile trebuie să 
normeze consumul pe fiecare produs 
și material, astfel ca practic, în anul 
viitor să nu rămînă niti un consum 
nenormat.

Alt element principal în asigura
rea bazei materiale a planului pe a- 
nul viitor il constituie stabilirea re
lațiilor de aprovizionare-desfacere, 
in cadrul planului, prin emiterea 
repartițiilor și încheierea contracte
lor. O condiție primordială a reali
zării unei bune aprovizionări rezi
dă in faptul ca fiecare unitate să 
producă exact cantitățile și sorti
mentele stabilite prin planul de stat.

Un parametru esențial care carac
terizează planul pe anul 1974 il con
stituie folosirea deplină și gospodă
rirea judicioasă a fondurilor fixe, 
ținind seama că an de an se Inves
tesc valori in noi uzine, dar nu se 
folosesc la capacitatea lor cele exis
tente. Sint necesare, in același timp, 
măsuri susținute pentru utilizarea 
la maximum a tuturor mașinilor și 
utilajelor, de încărcare a utilajelor 
nefolosite, a schimburilor parțial în
cărcate.

în domeniu] mai bunei gospodă
riri a resurselor energetice, paralel 
cu creșterea cuprinderii prin norme 
aprobate la nivel central a consumu
rilor, au fost pentru prima dată e- 
mise repartiții pentru consumurile 
dc energie electrică și termică, s-au 
defalcat consumurile de combusti
bili. carburanți și energie atit pe mi
nistere, centrale. întreprinderi, cit și 
pe județe, astfel incit organele de 
conducere la fiecare nivel să poată 
răspunde direct și să ia toate mă
surile necesare pentru încadrarea in 
limitele de consum. •

Planul național unic de dezvol
tare economică și socială și bugetul 
de stat pe anul 1974 exprimă nă
zuințele întregului nostru popor de 
dezvoltare in ritm susținut a econo
miei naționale, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, a spus deputatul ȘtCfOD 
Tîî^SCl *n cuv*n*ul său. Ele re
flectă preocuparea susținută, clarvă
zătoare a conducerii partidului și 
statului, munca neobosită a secreta
rului general al partidului pen
tru înfăptuirea consecventă a hotâ- 
ririlor Congresului al X-lea» și Con
ferinței Naționale ale partidului, de 
ridicare a României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

în continuare, deputatul a înfăți
șat pe larg activitatea desfășurată 
de siderurgiștii hunedorenl in primii., 
trei ani ai cincinalului, perioadă in 
care acest harnic colectiv a realizat 
peste prevederile planului 246 mii 
tone oțel, 63 500 tone laminate, in- 
dcplLnindu-și integral contractele de 
livrare a metalului către beneficiarii 

Jnterni și realizind suplimentar 64,5 
milioarle lei valută de pe urma pro
duselor livrate la export. In 
această perioadă s-au extins 
mecanizarea și automatizarea lu
crărilor cu volum mare de muncă, 
s-a aplicat un complex de măsuri 
privind ventilația la locurile de 
muncă, iluminatul, tehnica securită
ții muncii și servirea socială, s-au 
întreprins măsuri pentru depoluarea 
atmosferei.

S-a îmbunătățit aprovizionarea 
populației orașului nostru cu pro
duse alimentare și industriale, au 
fost construite și date in folosință 
în anii actualului cincinal 3 357 a- 
partamente, 3 școli cu 48 săli de 
clasă, 3 creșe și cămine. Cu sprijinul 
personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, am putut face să dispară 
complet zona insalubră „Stuflt", fapt 
pentru care vă rog să-ml îngăduiți 
ca, in numele locuitorilor orașului 
Hunedoara, să adresez cele mal căl
duroase mulțumiri secretarului gene
ral al partidului, să-1 încredințăm 
de adinca recunoștință, de angaja
mentul ferm de a munci cu devo
tament pentru realizarea exemplară 

a sarcinilor politico-economice ce n« 
revin.

Realizarea sarcinilor anului viitor 
ridică In fața colectivului nos
tru și unele probleme deosebit de 
lmportapte, pentru a căror soluțio
nare avem nevoie de sprijinul orga
nelor centrale. Astfel, se impune re
considerarea programului de mon
tare a instalațiilor de captare a oxl- 
zilor de fier la cele 4 cuptoare SM 
de 400 tone, prevăzute pentru 1975, 
și realizarea acestor lucrări in cursul 
anului 1974. în felul acesta se va 
evita pierderea a 7 300 tone minereu 
și se vor economisi 30 000 tone com
bustibil convențional.

De asemenea, introducerea oxige
nului in vederea creșterii producției 
de oțel aliat și economisirea ener
giei electrice necesită sprijinul or
ganelor centrale competente. Pe de 
altă parte, solicităm o mai mare în
țelegere din partea constructorilor 
dc mașini de Ia Reșița și a celor de 
la „Vulcan“-București care realizează 
o serie de utilaje pentru noi.

In încheiere, vorbitorul a apus : 
Aș dori ca de la această tribună să 
transmit conducerii de partid și de 
stat, dumneavoastră, mult Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, angaja
mentul siderurgiștilor hunedoreni 
de a obține în 1974 rezultate cit mal 
de seamă In înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin.

Aplicînd cu consecvență politica 
statornicită de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român, de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, a arătat deputatul 
Angelo Miculescu, partiduJ 
guvernul au acordat o atenție deo
sebită dezvoltării și modernizării a- 
griculturii, sector de bază al econo
miei noastre, chemat să aducă o con
tribuție din ce în ce mai mare la 
progresul și bunăstarea țării. Numai 
in primii trei ani ai actualului cin
cinal s-au investit în agricultură din 
fondurile statului peste 44 miliarde 
de lei, la care se adaugă participarea 
cooperativelor cu încă 7 miliarde lei, 
fiind realizate amenajări pentru iri
gații pe 700 000 de hectare, desecări 
pe 330 000 de hectare și îndiguiri pe 
aproape 100 000 de hectare.

Prin folosirea acestei baze mate
riale sporite și prin punerea in va
loare a resurselor existente in agri
cultură și industria alimentară, pro
ducția agricolă Înregistrează o creș
tere de aproape 6 la sută, iar pro
ducția industrială de 14 la sută, In 
comparație cu anul precedent.

Livrările la fondul pieței cresc cu 
aproape 9 la sută, iar realizările la 
export cu 37 la sută.

Planul supus dezbaterii Marii Adu
nări Naționale prevede pentru anul 
viitor sarcini deosebit de importante 
pentru agricultură și industria alimen
tară, creșterea aportului acestora la 
dezvoltarea economiei țării noastre. 
In comparație cu realizările prelimi
nate pe acest an, în anul 1974 se pre
vede o creștere a producției globale 
agricole cu peste 21 la sută, a pro
ducției globale Industriale cu peste 18 
la sută, a exportului cu 55 la sută 
și a livrărilor la fondul pieței cu 
peste 12 la sută. Pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe anul viitor, pu- 
nind in practică''indicațiile prețioase 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
am luat încă din cursul șcCstui an 
măsuri pregătitoare.

Ca și în celelalte ramuri ale eco
nomiei, agricultura și industria ali
mentară se vor încadra efortului ge
neral ce se depune în țara noastră 
pentru gospodărirea cu maximă 
chibzuință a resurselor de combus
tibil și energie electrică.

Sintem convinși că avem încă re
zerve numeroase și mari in agricul
tură, posibilități importante de spo
rire substanțială a producției la 
toate culturile și speciile de animale, 
in toate zonele și unitățile, precum 
și de reducere a cheltuielilor totale 
și materiale, care să permită o ridi
care a eficienței economice la nive
lul eforturilor făcute de economia 
noastră pentru crearea unei agricul
turi moderne.

In încheiere, aș dori să mulțumesc 
pentru sprijinul deosebit primit din 
partea conducerii superioare de par
tid și de stat, personal din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
dotarea agriculturii și industriei ali
mentare, pentru îndrumarea perma
nentă de o inaltă competentă a acti
vității noastre în realizarea sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Proiectele planului unic de dezvol
tare economico-socială și al buge
tului de stat pe anul 1974, a arătat 
deputatul Mîhai Dalea,ilus,reaza 
cu mare putere de convingere vasta 
activitate desfășurată de conducerea 
partidului — personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pentru conti
nua perfecționare a organizării și 
conducerii societății, folosirea cu 
maximum da eficiență a resurselor 
materiale și umane ale țării, în sco
pul infăptuirii țelului suprem al po
liticii partidului, asigurarea unui 
înalt nivel de viață și civilizație pen
tru poporul nostru, într-o societate 
care permite afirmarea deplină a 
personalității umane. Elaborat cu 
participarea largă a maselor de oa
meni ai muncii, proiectul planului 
pe anul viitor se încadrează organic 
in liniile directoare stabilite de Con
gresul al X-lca și Conferința Națio
nală ale partidului.

înscrierea in planul pe 1974 a u- 
nor' fonduri sociale echivalente cu re
alizările din întreaga perioadă a cin
cinalului 1966—1970, creșterea veni
turilor populației, construirea a 
114 000 apartamente, 50 mii locuri In 
cămine, 41 000 locuri in creșe și gră
dinițe, precum și alte investiții cu 
caracter social-cultural dovedesc în 
mod grăitor preocupările constante 
ale conducerii partidului și statului 
nostru pentru ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor.

Oamenii muncii au primit cu deo
sebită satisfacție măsura hotărită la 
recenta plenară, pe baza propunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a 
se trece in anul viitor, cu prilejul 
celei de-a doua etape de majorare 
generală a salariilor prevăzută pen
tru actualul cincinal, la îmbunătăți
rea salariilor in cadrul unor ramuri, 
a muncitorilor calificați. Sindicatele, 
oamenii muncii vor răspunde la 
aceste măsuri pătrunse de un pro
fund umanism și echitate, prin mo
bilizarea tuturor resurselor pentru 
creșterea productivității muncii, rea
lizarea de economii, mai buna gos
podărire a mijloacelor materiale șl 
financiare ale fiecărei întreprinderi, 
ale fiecărei ramuri.

Menționind îndeplinirea de către 
numeroase județe și întreprinderi, 
înainte de termen, a sarcinilor din 
primii trei ani ai cincinalului, vorbi
torul a spus : Succesele obținute pină 
in prezent incorporează in mod or
ganic și activitatea desfășurată de 
sindicate. Acționînd nemijlocit pen- 

(Con ținu are in pag. a V-a)
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tru creșterea potențialului economic 
al patriei, bază sigură pentru spo
rirea nivelului de trai, sindicatele 
s-au preocupat de mai buna organi
zare a Întrecerii socialiste in între
prinderi, de cunoașterea și extinde
rea inițiativelor valoroase, folosirea 
cu randament sporit a mașinilor, u- 
tilajelor, timpului de lucru și a for
ței de muncă, dc rezolvarea proble
melor referitoare la condițiile de lu
cru și de viață ale salariaților.

Sindicalele vor acționa hotărit pen
tru înfăptuirea indicației tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se realiza și 
depăși planul, așa cum este conce
put, in cadrul programului normal 
de lucru, nu pe seama intensificării 
efortului fizic, a orelor suplimentare 
sau a îcpausului duminical.

In vederea asigurării unor condiții 
de muncă corespunzătoare, sint și 
pentru anul viitor alocate sume im
portante. Sindicatele, împreună cu 
comitetele oamenilor muncii, vor lua 
măsuri ca acestea să fie cit mai ra
țional folosite. Ministerele și unită
țile economice vor trebui, incă din 
faza de proiectare a noilor obiective, 
să asigure condiții de securitate și 
protecție a muncii, prevenirea acci
dentelor și a îmbolnăvirilor.

Cu convingerea fermă că proiecte
le planului de dezvoltare economico- 
socială și a bugetului corespund in 
Întregime intereselor clasei munci
toare, ale întregului popor, hotăririi 
ferme a tuturor oamenilor muncii de 
a realiza inainte de termen prevede
rile actualului cincinal, voi vota pen
tru transformarea lor in legi ale 
Marii Adunări Naționale.

După ce a subliniat că prevederile 
celor două proiecte, reflectind rea
lismul și caracterul științific al po
liticii partidului si statului, concre- 
tizoază obiectivele fundamentale sta
bilite in concordanță cu cerințele 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
deputata MOSzorjak Elisabeta 

g-a referit la succesele dobindite de 
colectivul întreprinderii de piele și 
încălțăminte .,Crișul“-Oradea. unde 
iși desfășoară activitatea, in între
cerea pe care o desfășoară pentru 
îndeplinirea cincinalului in patru ani 
și jumătate. Putem raporta Marii 
Adunări Naționale că la 29 noiem
brie colectivul nostru de muncă 
și-a îndeplinit sarcinile ce-i reve
neau din planul cincinal pe 1973, 
urmind să realizeze- pină la sfirși- - 
tul anului o producție suplimentară 
in valoare de peste 30 milioane lei.

Cu o deosebită satisfacție am pri
mit hotărirea privind mai judicioa
sa corelare, in cadrul ramurilor, a 
salariilor muncitorilor calificați și 
Îmbunătățirea salariului tarifar la 
categoria I de bază. Ne vom preo
cupa intens de crearea condițiilor 
ca această acțiune să se înfăptuias
că in întreprinderea noastră, mun
cind neobosit pentru creșterea pro
ductivității muncii, realizarea de e- 
conomii. pentru mai buna gospodă
rire a mijloacelor materiale și fi
nanciare.

în proiectul Planului național u- 
n 1 de dezvoltare economică și so
cială a țării noastre un loc impor
tant îl ocupă cercetarea științifică 
și introducerea progresului tehnic — 
a spus deputatul UrSU. Po_
porul nostru face un efort deosebit 
pentru dezvoltarea științei și tehno
logiei. Fondurile alocate cercetării 
științifice și dezvoltării tehnologice 
pe anul 1974 se ridică la 3.2 mi
liarde lei, iar cele destinate investi
țiilor pentru cercetare la aproape 900 
milioane lei. în acest context, efor
tul și capacitatea unităților de cer
cetare și proiectare tehnologică, din 
principalele ramuri, se concretizează 
spre soluționarea unor probleme ma
jore ale dezvoltării economice și so
ciale a țârii. Aș menționa, in pri
mul rind. obiectivele desprinse din 
programul complex de dezvoltare a 
bazei energetice a țării, elaborat de 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, împreună cu ministerele, 
institutele centrale de cercetare, cu 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, cu academiile de științe, cu 
unități de proiectare, invățămint și 
producție, pe baza indicațiilor date 
ci - - inducerea superioară, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O atenție deosebită s-a acordat în
scrierii in planul național unic a u- 
nor programe de cercetare, prin care 
te urmărește perfecționarea sau în
locuirea tehnologiilor existente cu 
tehnologii mai eficiente, in vederea 
creșterii productivității muncii și a 
reducerii consumurilor specifice. De 
asemenea. în proiectul de plan au 
fost înscrise o serie de obiective pri
vind obținerea de noi materiale și 
Înlocuitori, noi elemente și sisteme 
pentru automatizare, aparate tipizate 
pentru măsură și control, noi bunuri 
de consum, precum și cercetări pri
vind ocrotirea sănătății și protecția 
mediului înconjurător.

Vorbi torul a relevat apoi impor
tant^ efectuării unor asemenea cer
ce-țări, precum și efectele lor eco
nomice. Astfel, valorificarea rezul
tatelor cercetărilor încheiate in anul 
1973 va putea duce la un spor de 
producție de peste 2 miliarde lei și, 
concomitent, la o reducere a chel
tuielilor de producție cu circa 300 
milioane lei. chiar din anul 1974. De 
a-emenea, cercetările ce se vor e- 
fectua in anul viitor vor putea a- 
duce, după încheierea lor și începe
rea valorificării, un spor de produc
ție estimat la circa 19 miliarde lei 
pe an și reducerea cheltuielilor a- 
nuale de producție cu peste 1 mi
liard de lei.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg 
de sarcinile Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie — care a 
devenit, in acest an. organ de partid 
și de stat, constituind un cadru or
ganizatoric nou pentru realizarea 
planului de cercetare in concordanță 
cu ritmurile impuse de dezvoltarea 
economică și socială. Ținind seama 
dc rezultatele valoroase și de expe
riența fructuoasă obținute de Insti
tutul central de cercetări chimice, 
după modelul acestuia s-au organi
zat institute centrale de cercetare in 
principalele ramuri, ca forme noi, 
deosebit de eficiente pentru coordo
narea și dezvoltarea intregii activități 
d ■ cercetare științifică și dezvoltarea 
tehnologică.

S-a realizat astfel un cadru orga
nizatoric nou, au fost concentra te 
forțele de cercetare și proiectare 
tehnologică în unități puternice, ca
pabil? să determine dezvoltarea ra
murilor economice și a vieții so
ciale in ritmuri fără precedent, prin 
valorificarea, in primul rind a con
cepției proprii. Există astfel create 
condiții superioara pentru ca p.a- 
nul de cercetare și de introducere a 
tehnologiilor avansate să fie realizat 
în concordanță cu ritmurile impue 
de dezvoltarea economică și sociala 
și mai ales de necesitatea diminuăni 
continue a importurilor de licențe, 
know-how și documentații și crește

rea ponderii tehnologiilor și produ
selor de concepție românească.

Studiind cu atenție proiectele pla
nului național unic dc dezvoltare < - 
conomică și socială și bugetului dc 
stat pe anul viilor, supuse spre legi
ferare, a arătat intre altele deputata 
Constanța Neculai, m‘-a 01rns 

în mod deosebit atenția grija ce se 
manifestă pentru folosirea gospodă
rească a fondului funciar — avuție 
națională de imensă valoare — de pe 
care trebuie să obținem recolte spo
rite an de an. Vorbitoarea a înfățișat 
apoi activitatea depusă de unitățile 
agricole situate în bazinul hidrografic 
al riului Călmățui pentru înlăturarea 
excesului de umiditate, rezultatele 
dobindite la C.A.P. Rușețu. unde lu
crează ca specialist, unitate care, de 
pe suprafața de 800 ha de teren de- 
seoat și apoi cultivat cu porumb, a 
realizat o producție medic la hectar 
cu 300 kilograme mai mare docit cea 
prevăzută in plan.

Socotim insă că aceste rezultate nu 
sint pe măsura posibilităților dc care 
dispunem. Va trebui ca in continuare 
să depunem eforturi mult mai stă
ruitoare pentru o cit mai bună gos
podărire a pămîntului, pentru aduce
rea in cultură a tuturor suprafețelor 
ocupate de bălți, cu exces de umidi
tate sau denivelate.

Sarcinile ce revin agriculturii din 
planul de stat pe 1974 sint deosebit 
de mobilizatoare pentru noi. Acestea 
cer ca, paralel cu exploatarea judi
cioasă a fiecărei palme de pămint. să 
aplicăm tehnologa moderne de lucru, 
să actincim procesul de profilare și 
specializare a formelor de producție, 
să folosim mult mai eficient ingrâșă- 
mintele organice și chimice, să utili-- 
zăxn rațional forța de muncă și uti
lajele, să organizam executarea lu
crărilor agricole in bune condiții și la 
timp.

In încheiere, doresc să exprim ho
tărirea oamenilor muncii de pe ogoa
rele buzoiene de a acționa neobosit, 
cu un înalt simț de răspundere, pen
tru traducerea in fapt a prețioaselor 
indicații primite din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, cu prilejul recen
tei vizite de lucru efectuate in jude
țul Buzău, cit și a sarcinilor ce ne 
revin pentru anul 1974 din planul na
țional uhic de dezvoltare economică 
și socială și din bugetul de stat ce 
vor fi adoptate de prezenta sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

în cuvintul său, deputatul
SîânSSCU a arătat : Planul și bu

getul pe anul 1974 deschid economiei 
județului Dîmbovița noi perspective 
de dezvoltare, solicitind, in aceiași 
timp, mobil.zarea maximă a resurse
lor materiale și umane pentru înde
plinirea in bune condiții a sarcinilor 
stabilite. In anul 1974, producția in
dustrială a județului va crește cu 
peste 25 la sută, ceea ce corespunde 
unui spor de 1,8 miliarde lei față de 
anul 1973. Din acest spor, peste 60 
la sută se va realiza pe seama capa
cităților noi, care vor fi puse in func
țiune in anul viitor.

Comitetul județean de partid, con
siliul popular județean au acordat o 
atenție deosebită pregătirii produc
ției anului viitor. în acest scop, s-a 
urmărit nominalizarea sortimentelor 
f.z.ce și stabilirea structurii produc
ției. care să satisfacă cerințele eco
nomiei naționale, încărcarea rațio
nală a mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, elaborarea și aplicarea unor 
măsuri care să asigure realizarea rit
mică a sarcinilor de plan din primele 
zile ale anului.

Considerăm că pentru a asigura 
ritmul de creștere a producției indus
triale prevăzut in anul 1974 este ne
cesar să valorificăm mai bine rezer
vele de care dispune industria jude
țului. să folosim complet toate capa
citățile de producție și forța de 
muncă, să intensificăm activitatea de 
autoutilare, să ridicăm calitatea pro
duselor, in vederea creșterii eficien
tei economice in toate sectoarele de 
activitate — probleme de o deosebita 
importanță, subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară 
comună a Comitetului Central al 
Partidului și Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale.

Din analiza bugetului județului 
Dîmbovița pe anul 1973 rezultă că 
pină la sfirșitul anului vom înre
gistra la venituri un plus de 33 mi
lioane lei. iar cheltuielile vor repre
zenta 99 la sută față de planul adop
tat in condițiile in care s îndeplinim 
toate acțiunile și obiectivele pe care 
ni le-am propus.

Subliniind rolul deosebit de impor
tant pe care il are in realizarea pla
nului și bugetului pe anul 1974 mă
sura luată de conducerea superioară 
de partid și de stat cu privire la dez
voltarea bazei energetice și folosirea 
mai judicioasă a combustibililor și 
energiei, vorbitorul a continuat : în 
județul nostru, studiul privind iden
tificarea de noi resilrse și posibilități 
a evidențiat multe rezerve de care 
dispun unitățile noastre Numai in 
anii 1974—1975, prin punerea in pro
ducție a unor sonde inactive și aban
donate. se va obține o producție de 
peste 62 000 tone de țiței.

Doresc să arăt că in acest an am 
obținui o economie de 35 milioane 
kWh. De asemenea, prin montarea 
unor arzătoare cu volete bazate pe 
principiul Coandă, la centralele ter
mice ale blocurilor de locuințe, am 
economisit, in anii 1971—1972, aproa
pe 1 400 tone combustibil convențio
nal și preconizăm pină la sfirșitul 
cincinalului o economie de 10 000 to
ne. Propunem ca aceste arzătoare să 
fie extinse in toată țara : in ce ne 
privește, ne angajăm să le construim 
in cadrul unităților consiliului popu
lar județean. Tot in legătură cu ac
țiunea de economisire a combustibi
lilor și energiei, avind in vedere că 
Termocentrala Doicești, care funcțio- 
Tvază cu lignit, se găsește la 10 km 
de platforma industrială Tirgoviște, 
propunem ministerelor de resort să 
studieze posibilitatea asigurării încăl
zirii unităților industriale din plat
forma industrială Tirgoviște și a blo- 
curilor de locuințe din zonă cu apă 
caldă de la această termocentrală. In 
acest fel, se pot economisi cel puțin 
100 milioane mc gaze pe an.

In încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărirea oamenilor muncii din jude
țul Dîmbovița de a acționa neabătut 
pentru înfăptuirea integrală a sarci- 
ni’o’- stab.iite de recenta Plenară co
mună a C C. al P.C.R. si Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

In activitatea creatoare — a spus 
deputatul |oar) Viorel Cerghi- 
2Qfț — de >naltă conștiință patrio
tică în care este angajat întregul 
nostru popor, comuniștii, toți cetă
țenii județului Mureș — români, 
maghiari, germani — muncesc cu 
abnegație pentru valorificarea unor 
noi disponibilități și mijloace care

să asigure înfăptuirea înainte de 
termen n sarcinilor pe anul 1973. cit 
și pe întregul cincinal. Putem ra
porta că angajamentul asumat de oa
menii muncii din județul nostru in 
întrecerea socialistă pe arest an a 
foM îndeplinit incă in luna Septem
brie a.c., obținindu-ro pe zece luni o 
producție industrială suplimentară 
de 268 milioane lei, producție reali
zată in întregime pe seama creșterii 
productivității muncii. I^a 25 octom
brie a.c. a fost realizat planul ini
țial al producției globale pe primii 
3 ani din cincinal, ceea ce va per
mite ca pină la sfirșitul acestui an 
să realizăm un spor al producției 
industriale de 2.5 miliarde lei.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Encrgcticienil întreprinderii Electro- 
centralc Mureș, unde iml desfășor 
activitatea, angajați in efortul gene
ral al oamenilor muncii din patria 
noastră, au obținut realizări de sea
mă in îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan. Pe parcursul acestui 
an, și îndeosebi ca urmare a Hotă- 
ririi Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al P.C.R. șl Decretu
lui Consiliului de Stat cu privire la 
dezvoltarea energeticii și utilizarea 
mai judicioasă a combustibililor și 
energiei electrice, in întreaga între
prindere a fost declanșată o largă 
acțiune de analize amănunțite, in 
fiecare unitate, la fiecare loc de 
munca, pe fiecare agregat pentru 
stabilirea măsurilor imediate și de 
perspectivă pentru reducerea consu
murilor, economisirea combustibilu
lui și energiei electrice.

Studiile și analizele făcute pină în 
prezent au evidențiat posibilitatea 
punerii in valoare a unor economii 
de peste 7 000 tone combustibil con
vențional și peste 4,5 milioane kWh, 
la consumul propriu tehnologic, la 
nivelul anului 1974.

Avind cinstea, de la începutul a- 
ccstui an — a spus deputatul JțJipQ- 
lae Doggendorf -'><-■■■> ‘ansa 
chemarea la întrecere a tuturor sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul

turii din țară, mecanizatorii stațiu
nii Orțișoara raportează astăzi că 
angajamentele pe care și le-au luat 
sint îndeplinite. în raza Consiliului 
intercooperatist Orțișoara, cu toate 
condițiile climatice mai puțin favo
rabile din acest an, producția totală 
de cereale planificată a cooperative
lor a fost depășită cu peste 450 tone, 
livrindu-se ionduiui de stat canti
tăți suplamentare.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Lucrătorii stațiunii noastre, alături 
de intregul nostru popor, au primit 
cu viu interes Hotărirea Comitetu
lui Executiv al Comitetului Central 
al P.C.R. și Decretul Consiliului de 
Stat in legătură cu dezvoltarea e- 
nergeticii și măsurile de economisire 
a combustibililor și energiei electri
ce, pătrunși fiind de importanța lor 
deosebită pentru dezvoltarea societă
ții noastre.

In cadrul dezbaterii recentelor do
cumente, mecanizatorii din stațiu
nea noastră pentru mecanizarea a- 
griculturii au stabilit o seamă de 
măsuri concrete, care se vor mate
rializa in reducerea cu 5-7 la sută 
a consumului de combustibil și cu 
10—15 la sută a energiei electrice, 
angajindu-se, totodată, să facă din 
grija pentru economia de energie 
și combustibil una din preocupările 
principale si permanente ale acti
vității lor. In acest sens, ne-am pro- 
bus să asigurăm funcționarea trac
toarelor timp de două zile pe lună 
cu motorină economisită, să acope
rim din economia de curent electric 
realizată consumul necesar produc
ției pe 15—20 zile pe an, iar prin fo
losirea rațională a puterii de trac
țiune să sporim productivitatea 
muncii cu 8—10 la sută pe tractor.

în vederea realizării acestor o- 
biective, precum și pentru îmbună
tățirea activității de servire a coo
perativelor agricole, vorbitorul a 
solicitat sprijinul mai larg al or
ganelor centrale. El a propus, in 
acest sens, Ministerului Agriculturii 
și celorlalte ministere in cauză să 
definitiveze și să urgenteze intro
ducerea in fabricație și dotarea sta
țiunilor cu unele mașini pe care a- 
gricultura le așteaptă de multă 
vreme și a căror lipsă creează une
le greutăți, cum ar fi sistema de 
mașini pentru recoltarea porumbu
lui, a cinepei pentru fibră, precum 
și pentru recoltarea furajelor verzi. 
Vorbitorul a insistat, de asemenea, 
asupra necesității îmbunătățirii ca
litative a mașinilor și utilajelor, a 
livrării lor inainte de termenul sta
bilit.

In încheiere, vorbitorul a arătat 
că lucrătorii de pe ogoare din ju
dețul T miș nu vor precupeți nici 
un efort pentru- realizarea și depă
șirea sarcinilor ce le revin pe anul
1974.

în cuvintul său, deputatul Qfogop 
a spus : Actuala seglie Cioară

siune a Marii Adunări Naționale este 
chemată să dezbată și să aprobe 
proiectul Planului unic de dezvoltare 
economică și socială a României, 
proiectul de buget pe 1974, .să stabi
lească, in conformitate cu hotăririle 
recentei plenare a Comitetului Cen
tral al partidului nostru, nivelurile de 
dezvoltare economică pentru viito
rul an, în vederea realizării inainte 
de termen a actualului cincinal.

Planul pe 1974 reprezintă încă o 
expresie a dinamismului economiei 
românești, o dovadă grăitoare a fap
tului că obiectivele făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate se
înfăptuiesc cu succes.

In anul viitor, planul Capitalei la 
producția industrială globală este cu 
circa 14,5 miliarde lei mal mare de- 
cit prevederile inițiale ale cincinalu
lui, sarcinile la producția globală 
sint cu aproape 21 la sută mai mari 
față de cele prevăzute prin planul pe 
1973, iar cele de export cu peste 25 
la sută.

Importante modificări calitative 
sint prevăzute in structura exportu
lui. Astfel, contribuția la export a 
industriei constructoare de mașini in 
totalul exportului industrial va re
prezenta peste 35 la sută.

Cunoscind d;n vrem'- principalei'* 
prevederi ale planului de stat pe 
1974. organele și or-anizațiile de 
partid, consiliile și comitetele oame
nilor muncii, colectivele d ■ oameni 
ai muncii au acționat pentru identi
ficarea și mai buna valorificare a 
rezervelor de care dispune economia 

Capitalci, încărcarea corespunzătoare 
a mașinilor și utilajelor, eliminarea 
locurilor înguste și folosirea în sco
puri productive a unor suprafețe, 
devansarea termenelor de punere in 
funcțiune a unor obiective, genera
lizarea schimbului II și extinderea 
schimbului III, în condițiile in care 
aceasta se justifică din punct dc ve
dere economic, au acționat pentru 
asigurarea condițiilor tehnico-mate- 
riale necesare îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan.

In toate unitățile industriale au 
fost elaborate programe concrete de 
modernizare a tehnologiilor și produ
selor care 6ă asigure creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, diversificarea și ridi- 
carea calității producției, si>orirea 
exportului.

Totodată, o atenție deosebită s-a 
acordat problemei reducerii consu
murilor de combustibil și energie e- 
lectrică, obținindu-se pe primele 
nouă luni ale anului în curs o eco
nomie dc aproape 88 milioane kWh 
la consumul normat și peste 161000 
tone combustibil convențional. Do
resc să mă folosesc insă de acest 
prilej pentru a exprima întreaga 
noastră adeziune față de hotăririle 
de partid și de stat, inițiate dc tova
rășul Nicolae Ceaușescu în vederea 
dezvoltării potențialului energetic al 
țării și gospodăririi raționale a com
bustibilului și energiei electrice, ho- 
tăriri care demonstrează incă o dată 
grija și înalta responsabilitate pa
triotică cu care partidul se preocupă 
de soluționarea unei probleme majore 
de care depinde dezvoltarea pre
zentă și in perspectivă a economiei 
noastre socialiste.

Măsurile luate pentru pregătirea 
condițiijor materiale de realizare a 
planului pe 1974, ca și angajamente
le asumate de colectivele de oameni 
ai muncii ne îndreptățesc să conside
răm că sarcinile de plan vor fi nu 
numai îndeplinite, dar și depășite.

Planul pe 1974 reprezintă incă o 
dovada că țelul fundamental al po
liticii partidului și statului nostru 
este ridicarea necontenită a nivelu
lui de trai material și cultural al 

oamenilor muncii. Dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei naționale 
a făcut posibil să se prevadă in plan 
o creștere substanțială a veniturilor 
oamenilor muncii, alocarea unor im
portante fonduri pentru dezvoltarea 
invățămintului, artei și culturii, ocro
tirii sănătății populației.

De o deosebită însemnătate este 
hotărirea adoptată de recenta ple
nară a Comitetului Central, la pro
punerea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind corelarea mai judicioasa, in 
cadrul ramurilor, a salariilor mun
citorilor calificați și .majorarea sala
riilor tarifare de bază din catego
riile inferioare. Aceasta hotărire, 
care reprezintă incă o expresie a 
consecvenței cu care conducerea 
partidului și statului nostru acțio
nează pentru aplicarea principiilor 
de etică și echitate in viața noastră 
socială, va exercita o puternică in
fluență asupra condițiilor de muncă 
și de viață ale oamenilor muncii, in 
primul rind ale tineretului și femei
lor, va stimula Și mai mult activita
tea desfășurată de clasa noastră 
muncitoare pentru creșterea produc
ției și a productivității muncii, pen
tru îndeplinirea la un nivel calitativ 
superior a sarcinilor economice și 
realizarea înainte de termen a pla
nului cincinal.

Cu convingerea că obiectivele pla
nului național unic de dezvoltare e- 
conomică și socială a țârii și bugetul 
pe 1974 sint pe deplin realiste și in 
concordanță cu cerințele progresului 
patriei noastre in etapa actuală, cu 
interesele poporului nostru — a spus 
vorbitorul in încheiere — doresc 
să-mi exprim acordul cu proiectele 
supuse azi dezbaterii Marii Adunări 
Naționale și să vă asigur că oamenii 
muncii din Capitală vor depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea lor ne
abătută, pentru ridicarea României 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție.

Peste puțin timp încheiem anul 
1973, incă o perioadă de muncă și 
efort creator din acest cincinal. Pen
tru noi, a spus deputatul
Râducu *n cuv*n^ s®u» s*nt ,v*i 
cuvintele secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, cu prilejul unei vizite de lucru 
în județul nostru, ne spunea : „Vâ 
revin îndatoriri mari, vor trebui de
puse eforturi, dar noi știm că su
cevenii nu vor rămine mai prejos 
decit locuitorii altor județe ale ță
rii. b<i, mai mult, se vor strădui să 
ocupe un loc printre fruntași.

Mobilizați de acest cald indemn, 
oamenii muncii din industria jude
țului nostru au raportat conducerii 
partidului și statului realizarea sar
cinilor din primii 3 ani ai cincina
lului cu 87 zile mai devreme.

Alături de toți cetățenii circum
scripției pe care o reprezint in acest 
înalt for. alături de muncitorii._ teh
nicienii. inginerii, de toți lucrătorii 
combinatului de prelucrare a lemnu
lui, văd in orientările și măsurile cu
prinse in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara comu
nă a C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale un îndreptar prețios in ac
tivitatea de viitor.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Prin cuvintul meu, lucrătorii fores
tieri din județul Suceava asigură 
marele sfat al țării că iși vor duce 
la îndeplinire in mod exemplar sar
cina de a valorifica superior bogă
ția pădurilor din nordul Moldovei, 
intimpinind evenimentele de o ex
cepțională însemnătate pe care le 
vom trăi în 1974 — al XI-lea Con
gres ai partidului și a 30-a aniver
sare a eliberării patriei — cu rezul
tate excepționale in muncă.

Cele două proiecte de lege supuse 
dezbaterii și aprobării sesiunii Marii 
Adunări Naționale, a subliniat depu- 
tatui pe?re Dănică in cuvinlul 

său, exprimă cu o mare forță de 
convingere caracterul științific al 
politicii economice a partidului și 
statului nostru, orientările pe deplin 
corespunzătoare etapei pe care o 
străbate țara noastră in prezent.

Arătind apoi că sarcinile econo
mice și financiare ale anului viitor 
«iu la bază succesele înregistrate in 
primii trei ani ai cincinalului, vor- 

bltorul n înfățișat realizările obținute 
de oamenii muncii din județul 
Vilcea, in perioada 1971—1973. Ast
fel, am reușit să realizăm prevederile 
planului și angajamentele asumate 
la majoritatea indicatorilor, iar în 
unele domenii să depășim nivelurile 
planificate pentru această perioadă, 
a spus el. Nu de mult, am raportat 
conducerii partidului îndeplinirea, cu 
50 de zile mai devreme, a sarcinilor 
de export pe primii trei ani oi 
cincinalului, ceea ce permite livrarea 
pentru export, pină la finele anului, 
in plus față dc prevederile inițiale, 
a unui volum de produse in va
loare de peste 38 milioane lei valută.

Reforindu-se la activitatea de in
vestiții, vorbitorul a spus : Orien
tările date dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în această direcție pun in 
fața organelor și organizațiilor de 
partid, in fața tuturor factorilor care 
concură la realizarea planului in 
acest important sector sarcini de o 
deosebită importanță. Pentru județul 
Vilcea, care beneficiază de un volum 
însemnat de fonduri pentru investi
ții, lichidarea neajunsurilor din acest 
domeniu de activitate va permite 
sporirea gradului de dotare tehnică 
a întreprinderilor, folosirea rațională 
a spațiilor de producție existente, 
fructificarea fiecărui leu investit, rea
lizarea unor inalți indici de efi
ciență economică. în urma analize
lor intreprlnse, am constatat că, 
practic, in majoritatea întreprinderi
lor din județ există însemnate re
zerve in această privință. De aseme
nea, s-au întreprins studii in a- 
ceastâ perioadă vizînd raționalizarea 
consumurilor materiale, întărirea 
controlului și disciplinei în acest 
domeniu, lichidarea risipei de orice 
fel. a cheltuielilor neeconomicoase. 
A fost întocmit, de asemenea, un 
program privind utilizarea rațională 
și reducerea consumurilor de energie 
și combustibil pe fiecare unitate de 
produs.

Aplicarea in practică a acestor mă
suri va permite să se obțină în 1974 
o creștere de 80 la sută a volumului 
de beneficii și un spor de producție 
de 47 la sută față de acest an.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat importanța recentelor măsuri 
aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. 
de majorare a salariilor tarifare de 
bază ale categoriilor inferioare, 
arătind că oamenii muncii din ju
dețul Vilcea văd in aceste măsuri 
incă o expresie statornică a pre
ocupării conducerii partidului și sta
tului pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, de aplicare 
in practică a normelor eticii și echi
tății socialiste.

Apreciind eforturile importante pe 
care statul le face pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale, vorbitorul 
a arătat îndatoririle ce revin orga
nelor locale de partid și de stat pen
tru sporirea eficienței cheltuielilor 
social-culturale.

Folosind cu chibzuință mijloacele 
materiale puse la dispoziție de către 
stat — a arătat deputata
PfSdeSCU — apHcînd măsurile 

stabilite de conducerea partidului cu 
privire la îmbunătățirea organizării 
producției și .cointeresarea mate
rială a cooperatorilor, cooperativele 
agricole din circumscripția Jiana- 
Mehedinți, a cărei reprezentantă* 
sint, au obținut anul acesta in toate 
sectoarele rezultate meritorii. Ast
fel, la cultura griului s-a realizat o 
producție medie de peste 3 200 kg 
la hectar, iar cooperativei agricole 
din Girla Mare i-a fost decernat 
Ordinul Muncii clasa I pentru pro
ducția obținută la această cultură. 
Prin producția pe care a obținut-o 
in acest an de 6100 kg porumb 
boabe la hectar, pe întreaga supra
față aflată in cultură, in sistem ne
irigat. cooperativa agricolă din Vrața 
se situează în rindul unităților 
fruntașe pe țară. Rezultate importan
te am obținut in viticultură, la cul
tura plantelor tehnice și in activită
țile industriale, precum și în zoo
tehnie. Pe plan edilitar-gospodăresc 
se cuvine relevat faptul că in în
trecerea lansată de comuna Pechea 
din județul Galați, comunei Jiana 
din județul nostru i-a fost acordat 
Ordinul Muncii clasa I. în cursul 
anului viitor in județ vor începe 
lucrările de amenajare pentru irigat 
a unei suprafețe de peste 5 000 ha, 
din care 2 000 ha aparțin coopera
tivei agricole pe care o conduc. Așa 
cum s-a subliniat și la Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale din 27—28 noiembrie anul 
curent, vom urmări ca, alături de 
amenajările pentru irigații in sis
teme mari, să extindem amenajările 
locale prin mobilizarea forțelor pro
prii. Vom aborda cu toată hotărirea 
sarcinile ce ne revin in anul 1974, 
an care — așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia adu
nării populare de la Slobozia — va 
trebui să fie un an record prin pro
ducțiile ce se vor obține. Pentru rea
lizarea obiectivelor pe care ni le 
propunem în anul următor vom 
acorda in continuare atenție deose- • 
bită adincirii procesului de concen
trare, specializare și profilare a pro
ducției, cooperării intre unitățile 
agricole de stat și cooperatiste. In 
același timp, ne vom preocupa stă
ruitor de valorificarea posibilități
lor existente in gospodăriile popu
lației, in vederea sporirii șeptelului 
și a producției animaliere.

Potrivit recentei hotăriri a Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
Decretului cu privire la măsurile de 
dezvoltare a bazei energetice și de 
economisire a combustibililor și a 
energiei — a arătat deputatul 
Gheorghe Cocoș _ Ministerului 
Energiei Electrice ii revin, în cadrul 
planului pe 1974, sarcini de o deose
bită importanță, at it ca producător, 
cit și ca furnizor de energie electrică.

O preocupare permanentă trebuie 
să o constituie reducerea consumuri
lor de energie sub toate formele, in 
care scop, sub conducerea partidului 
și in mod special a tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu. 
au fost luate în întreaga economie 
o serie de măsuri care vor conduce 
la reducerea consumului de energie 
electrică cu circa 4 miliarde kWh 
față de plan, din care 1,5 miliarde 
kWh in instalațiile Ministerului E- 
nergiel Electrice și la iluminatul pu
blic, general și comercial, in condi
țiile in care producția globală pe 

țară va fi mai mare cu circa 27 mi
liarde lei.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele deficiențe in activitatea 
Ministerului Energiei Eleclrice, ară- 
tind, intre altele, că in anul 1973 
producția de energie electrică pe 
baza de lignit va fi cu circa 1 mi
liard kWh sub plan. Prin eforturi 
comune ale Ministerului Energiei 
Electrice și ale Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, a spus 
vorbitorul, este necesar să se asi
gure producția de energie electrică 
pe bază de lignit, caro in anul 1974 
urmează să depășească cu 1,7 mi
liarde kWh realizările din acest an, 
evltindu-se astfel orice consum su
plimentar de gaze șl de păcură, care 
pot fi valorificate superior in alte 
ramuri ale economiei naționale. A- 
ceastă orientare se reflectă și în 
programul de puneri In funcțiune de 
noi capacități de producție. Astfel, 
din puterea totală de 1 126 MW pre
văzută a fi pusă in funcțiune in 1974, 
o putere de 330 MW va fi pe lignit 
și 270 MW in centrale hidroelectrice.

In pregătirea planului de Investi
ții, stadiul documentațiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor energeti
ce este necorespunzâtor. Din 25 lu
crări noi pe anul 1974, 9 lucrări au 
studiile tchnlco-economice încă 
neaprobate, o pondere mare deți- 
nind-o centralele noi hidroelectrice. 
Cu acest prilej, aș dori să solicit 
organele de avizare să dea un con
curs mal operativ în privința eva
luării eficienței amenajărilor hidro
electrice, ținind seama că acestea 
constituie surse de energie inepuiza
bile.

In legătură cu asigurarea cu căl
dură prin tcrmoficare a platforme
lor industriale, in special a celor 
aparținind Ministerului Industriei 
Chimice, vorbitorul a subliniat că 
este necesară stabilirea precisă a 
consumurilor pentru a se evita pu
nerea in funcțiune a unor capacități 
înainte de a fi efectiv necesare pen
tru activitatea productivă.

Relevind necesitatea realizării unor 
tipuri de autovehicule de capacitate 
medie și mică, vorbitorul a arătat 
că numai in sectorul energiei elec
trice s-ar putea înlocui circa 500 de 
camioane de 4—5 tone cu vehicule 
de 1 tonă, economisindu-se prin a- 
ceasta importante cantități de com
bustibil și fonduri.

îmi exprim acordul meu deplin cu 
sarcinile de plan prevăzute pentru 
1974 — a spus in incheiere vorbi
torul — și voi vota cu încredere 
pentru aprobarea lor, fiind convins 
că îndeplinirea lor reprezintă un pas 
hotărâtor pentru realizarea inainte 
de termen a cincinalului, pentru 
dezvoltarea în continuare a patriei 
noastre pe linia stabilită de Con
gresul al X-lea al P.C.R.

Actuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale — a spus deputatul 
Constantin Âmariei —se dES_ 
fășoară în condițiile în care între
gul nostru pc-por, însuflețit de indi
cațiile și sarciniile trasate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se preocupă pen
tru îmbunătățirea activității in toate 
domeniile vieții sociale, pentru în
făptuirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului

In acest spirit, oamenii muncii din 
județul Vaslui, desfășurind o activi
tate rodnică, au raportat îndeplini
rea planului producției globale in
dustriale pe primii 3 ani ai cincina
lului incă din luna octombrie a aces
tui an.

In concordanță cu prevederile pla
nului național unic și bugetului de 
stat pe anul 1974 privind ridicarea 
in continuare a eficienței intregii 
activități, avem in vedere ca in 
această perioadă eforturile noastre 
să se concentreze spre folosirea cit 
mai completă și rațională a rezerve- 
lor existente in județ. Ne vom în
drepta atenția spre folosirea inte
grală a capacităților de producție, 
extinzind la cit mai multe locuri de 
muncă schimbul III și in special in 
industria locală, unde rezervele sint 
incă mari.

O problemă deosebită pentru acti
vitatea noastră — a spus vorbitorul 
— o va constitui reducerea substan
țială a cheltuielilor de producție. O 
analiză recentă efectuată asupra 
consumului de combustibil și ener
gie din județ a scos in evidență re
zerve de economisire care pentru pe
rioada de la începutul acțiunii și 
pină la sfirșitul anului reprezintă 
peste 1,5 milioane kWh și peste 500 
tone combustibil convențional la în
treprinderi și instituții.

Prevederile planului pe anul 1974 
pentru industrie locală ne indreaptă 
atenția pentru a persevera in apli
carea măsurilor de diversificare și 
extindere a producției bunurilor de 
larg consum și a prestărilor de ser
vicii către populație, a folosirii op
time a resurselor locale, astfel incit 
acest sector să contribuie in mai 
mare măsură la asigurarea servirii 
populației.

De asemenea, ne propunem să în
lăturăm lipsurile privind structura 
producției in industria locală, unde 
executăm încă produse pentru fon
dul pieței și export cu grad redus 
de prelucrare.

Bugetul județului Vaslui pe anul 
1974 asigură resursele financiare ne
cesare activității economice și social- 
culturale locale, în structura acestuia 
o pondere însemnată deținind finan
țarea activităților de invățămint, 
cultură și sănătate, ceea ce dove
dește o dată In plus grija pe care o 
poartă conducerea superioară de 
partid și de stat creșterii nivelului 
cultural și de sănătate al oamenilor 
muncii.

Votind proiectele de legi ale pla
nului național unic de dezvoltare 
economică și socială și bugetului de 
stat pe anul 1974 — a spus in în
cheiere vorbitorul — asigur condu
cerea partidului și statului nostru că 
vom acționa neobosit in direcția în
deplinirii integrale a sarcinilor ce 
ne revin.

în cuvintul său, deputatul
Stelian a subliniat preocuparea 

fundamentală a partidului nostru 
pentru creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a maselor, satisfacerea 
cit mai deplină a nevoilor întregului 
popor, consecvența cu care partidul 
acționează pentru atingerea acestui 
țel, ilustrată in lucrările și hotăririle 
recentei plenare comune a C.C. al 
P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale privind 
Planul de dezvoltare economico-so- 
cială și Bugetul de stat pe anul 
1971.

în expunerea amplă, prezenta
tă in plenară de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al /par
tidului, a arătat vorbitorul, găsim 
orientări de cea mai mare însemnă
tate pentru întreaga activitate de 
dezvoltare a economiei pe anul 1974. 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 

de plan pe anul 1973, experiența do- 
bmditâ de colectivele de oameni ai 
muncii constituie garanția că planul 
pe anul viitor, precum șl întreg cin
cinalul vor fi realizate inainte de 
termen.

Vorbitorul a citat apoi succesele 
realizate de colectivul Șantierului 
naval Giurgiu, din care face parte, 
in îndeplinirea planului cincinal și 
s-a referit la unele lipsuri și greutăți 
in folosirea fondului de timp maxim 
disponibil și aprovizionarea cu mate
riale la dimensiunile optime, care di
minuează posibilitățile economice aie 
Întreprinderii.

O atenție deosebită vom acorda 
transpunerii in viață a Hotăririi Co
mitetului Executiv șl a Decretului 
Consiliului de Stat privind economi
sirea de combustibili și energie elec
trică.

înainte de a Încheia, aș dori să fac 
o propunere. Este vorba de asimila
rea unor produse care in prezent ee 
importă șl care, consider personal, 
s-ar putea realiza in țară. Asemenea 
produse sint : diferite pompe navale, 
electromotoare, aparataj eleptric de 
joasă tensiune, lentile pentru lămpile 
de navigație și altele.

Permiteți-mi ca, in numele colecti
vului ce-1 reprezint, să asigur con
ducerea de partid’și de stat, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, 
că vom munci neobosit pentru reali
zarea sarcinilor ce ne stau in față.

Asemenea întregului popor — • 
spus deputatul |on Maltlet ~ 10‘ 
cuiitoril județului Caraș-Severin —- 
români, germani, sirbi și de alte 
naționalități — iși pun întreaga lor 
pricepere și hărnicie in slujba con
tinuei dezvoltări economice și so
ciale a patriei, luptînd pentru înfăp
tuirea inainte de termen și la cote 
calitativ superioare a sarcinilor de 
plan in toate ramurile de activitate. 
Mărturisim cu mindrle și recunoș
tință, a spus vorbitorul, că județul 
nostru a simțit din plin grija con
ducerii de partid și de stat, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Obiectivele industriale și social-cul
turale care au fost construite in 
ultimii ani in județ au schimbat 
radical înfățișarea acestor meleaguri 
și viața oamenilor.

Punerea in funcțiune a noi obiec
tive și folosirea mai eficientă a ca
pacităților existente au asigurat creș
terea productivității muncii și spori
rea volumului producției industriale.

în cursul acestui an s-au produs 
suplimentar 26 000 tone oțel, 15 000 
tone fontă, 23 000 tone laminate fi
nite, 3 000 tone cărbune, 1 600 tone 
cocs, 8 motoare Diesel de 1 250 CP, 
2 poduri rulante și alte produse. In 
ce privește realizările înregistrate în 
domeniul exportului, ele reprezintă 
o creștere de 18,9 la sută față de 
perioada corespunzătoare din anul 
1972.

Sarcinile ce revin economiei jude
țului prin planul de stat pe anul 
1974, a spus apoi vorbitorul, prevăd 
creșteri importante ale producției in
dustriale și agricole, ale indicatori
lor calitativi ai activității economice 
și sociale, îndeosebi la productivita
tea muncii, pentru realizarea cărora 
se cer eforturi sporitei Va trebui să 
urmărim cu consecvență îndeplinirea 
ritmică a. sarcinilor de producție și 
desfacere, ridicarea calității produc
ției, reducerea cheltuielilor de pro
ducție și a consumurilor materiale, 
sporirea continuă a eficienței econo
mice in toate sectoarele de activi
tate.

O preocupare deosebită pentru 
munca noastră de viitor o constituie 
aplicarea unui regim sever de econo
mii in utilizarea fondurilor alocate 
de la buget pentru Invățămint, sănă
tate, cultură și artă, exercitarea unui 
control financiar exigent, în vederea 
înlăturării oricăror forme de risipă 
a mijloacelor materiale și finan
ciare.

Hotărirea noastră de concentrare a 
eforturilor este susținută de clari
tatea și importanța țelului pe care 
vrem să-1 îndeplinim : crearea unui 
volum tot mai mare de bunuri ma
teriale și valori spirituale, înflorirea 
și progresul națiunii noastre socia
liste, pentru valorificarea pe un plan 
superior a marilor rezerve materiale 
și umane de care dispunem. De 
aceea, sarcinile din expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la Ple
nara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale vor trebui să-și 
găsească reflectare in modul nostru 
de a gindi și acționa, in viața ți 
activitatea noastră de zi cu zi.

Apreciind că prevederile pe 1974 
reflectă în continuare politica parti
dului de modernizare și dezvoltare a 
tuturor ramurilor și laturiloF vieții 
economice și sociale, deputatul 
Nicolae Cristea a spus '■ Ca lu_ 
crător In Institutul de cercetare șl 
proiectare tehnologică pentru foraj 
șl extracție din Cimpina. mi-au re
ținut in mod deosebit atenția pre
vederile referitoare la industria ex
tractivă de țiței și gaze, domeniu 
care pune în fața noastră sarcini ex
trem de mari. De aceea, oolectivc- 
le institutului nostru sint hotărâte să 
contribuie 1a realizarea și depășirea 
prevederilor de plan pe anul 1974 și 
la crearea unei baze solide pentru 
progresul industriei petroliere în 
viitorii ani. Astfel. în vederea mă
ririi ritmului de identificare a unor 
noi rezerve, vom realiza studii și 
proiecte care să permită o intensi
ficare a lucrărilor geologice pentru 
descoperirea de țiței și gaze și o 
scurtare a termenelor de atragere in 
circuitul economic a rezervelor din 
zăcămintele nou descoperite. Ne vom 
concentra asupra zăcămintelor cu 
cele mai mari rezerve geologice, ur
mărind realizarea unei adevărate 
renașteri a ponderii și importantei 
vechilor șantiere petroliere. Totoda
tă. nu vom scăpa din vedere dez
voltarea unor metode noi și perfec
ționarea celor existente, in vederea 
unei și mai accentuate creșteri a 
ritmului menționat.

Vorbitorul și-a exprimat părerea 
că la eforturile colectivelor de cer- t 
cetare trebuie 6ă se adauge. într-o ’ 
conlucrare armonioasă, cele ale co
lectivelor din șantierele petroliere, 
ale celor din industria constructoa
re de echipament petrolier și din 
industria chimică, in vederea obți
nerii unor rezultate cit mai impor
tante in producție. El a solicitat, de 
asemenea, sprijinul Ministerului E- 
ducației și Invățămintului. in îmbu
nătățirea pregătirii, selecționării și 
repartizării absolvenților cu studii 
superioare in cercetare. Totodată, a 
propus unificarea tuturor forțelor 
— cercetare, exploatare, prelucrare, 
produse, echipament. învătămint — 
intr-un institut central — Institutul 
român de petrol.

In incheiere. vorbitorul șl-a ex
primat acordul deplin față de nre- 
vederile proiectelor de lege supus* 
dezbaterilor.
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faptul] mai bune de viață tinerilor angajați, no lingă majoritatea Întreprinderilor «-au construit cămine. Si In acest 
an au fost orevăzute importante sume pentru astfel dc construcții 
inele dintre acestea s-au si dni in folosință, altele se pregătesc pentru recent > n finalii -i . ... . .tru recepția finală. Sint Insă si 
in concordanță cu termenele de 
zultat dintr-o analiză pe care 
Brașov si Bacău

unele al căror stadiu nu este deloc 
predare stabilite. Dar iată ce a re
am Intrcprlns-o recent in județele

DIVERS]
1000 de 
felicitări

Din neatenția unor forestieri. | 

în pădurea Țigane-, de ne raza 
comunei Gircina (Neamț), a iz- I 
bucnit un puternic incendiu. I 
Frâu amenințate sute de hecta- 
re cu păduri falnice dc brazi și I 
stejari. Dar cum era întuneric I 
beznă stingerea și localizarea | 
incendiului imouneau o amplă . 
mobilizare de forte. Imediat s-a I 
constituit un comandament ad- I 
hoc. lansind un S OS. fulger. * 
către toți locuitorii satelor din I 
jur. Si, in puterea nopții, au I 
răspuns ..prezent" nu unul sau I 
zece. nu o sută sau două, ci i 
1 000 de oameni ! După 12 orc I 
de muncă încordată, cu nu pu- | 
tine secvențe dramatice si de 
eroism, pădurea a fost salvată. I 
1 000 de oameni biruitori asupra I 
focului. 1 000 de felicitări cftldu- • 
roase, multiplicate în... 1 000 000 ( 
de exemplare 1

Timp 
de gîndire

Cind ii zicea cite unul, cam 
I cu jumătate dc gură, că e cam 
Imicâ cinzeaca sau câ țuica bă- 

trinâ c earn „întinerită" cu apă 
chioară, barmanul Ion Radu, dc 

. la bufetul „Grant" (Calea Crin- 
pași 19, București), nici r.u-i bă- 
ffa in scamă. Cum se răstea insă 
unul la el, cum o făcea pc mi- 

I râtul :
— Vai dc mine, sc poate ? 

I Tocmai ia dumneavoastră fă sc 
Iintimple una ca asta ? Ah. 

capul ! Mă doare de nu mai 
P<« •'

ITot ața le-a spus îi celor doi 
„consumatori" care au găsit, 
deunăzi, la „200 dc coniac", un 
sfert din el lipsă, iar in rest, 

Iun... plus de apă.
— Miprcna, migrena-i de vi

nă. Unde mi-a fost capul ?
— $i ai des asemenea mi

grene ?
— Mai in fiecare zi. în special 

teara... a răspuns J.R. fără să 
Istca pe ginduri.

Acum arc timp berechet să 
se... gindcască.

Cînd
o vedeți...*

în județul BRAȘOV, pe lingă cele 
peste 30(1 cje cămine existente — 232 
in centrele industriale. 20 in comu
ne și 49 la gurile * 
resticrâ. cu o 
capacitate tota
lă de aproape 
35 000 de locuri 
— au fost plani
ficate. pentru fi
nul acesta. 30 de 
cămine noi.

9 000 
Au impus 

dczvol- 
Impetuoasâ 

a economiei ju
dețului. crește
rea numărului 
angajați, mai 
seamă tineri.

După 
informa 
șui loan 
membru al 
misiei economice 
a comitetului ju
dețean de partid, 
14 cămine au și 
fost dale in fo
losință (tineri sa- 
lariați ai unor 
Întreprinderi din ...... ..
Ghimbav. Zărnești. Codlea si Bra
șov beneficiază de pe acum de-găz
duire in aceste cămine noi ; cele 
două trusturi dc construcții indus
triale din județ au pus $i ele la 
dispoziția tinerilor constructori 4 
cămine). Alte 11 sint in stadii avan
sate de finisaj, incit terminarea lor 
nu lasă nici o îndoială. Doar 5 din
tre cele planificate se află intr-o 
situație incertă, dar există promisiu
nea că și acestea vor L ___ .....
timp beneficiarilor. în linii mari 
o s.tn ’ie bună.

— Mersul lucrărilor __ ...........
pentru tineret a stat, in permanen
tă. in atenția comitetului județean 
dc partid — ne spune tovarășul loan 
Giras. Un rol important au avut, in 
această privință, și organizațiile dc 
partid din unitățile constructoare, ca 
și cele din întreprinderile beneficia
re — care au vegheat ca predarea 
acestor atit de așteptate obiective să 
nu fie tărăgănată. Iar dacă lucră
rile au mers bine, aceasta se dato- 
reste si faptului că metodele de con
strucție folosite au fost dintre cele 
mai eficiente. Nu trebuie să uităm, 
apoi, contribuția tineretului 
neficiarul. 
cămine.

în ce a 
retului ? _ .. ...... ...... ........ ......
U.T.C. am aflat că tinerii au avut 
o prezența activă pe șantiere, in tot 
timpul lucrărilor. în faza de în
ceput. îndeosebi, uteciștil de la 
Codlea. ca și din alte localități, au 
constituit un ajutor de nădejde pen
tru constructori : au săpat fundații, 
șanțuri pentru canalizare si apă. iar 
după ce lucrările au fost terminate, 
au lucrat la curățirea terenului din 
jur: pe lingă acest important vo
lum de lucrări necalificate, din ca
tegoria celor amintite, echipe de ti
neri meseriași au efectuat și anu
mite operațiuni care cer calificare : 
de pildă, la „Metrom" Brașov și 
„Coloromu-Codlea echipe de tineri

dc exploatare fo-

electricieni au făcut instalația elec
trică. Munca volunlar-patriotlcă a ți
nerilor a contribuit, astfel, la eco
nomisirea unor sume importante de

nat si nici nu se prevede acest lucru 
pină in primul trimestru al anului 
viitor). Ar mai fi putut fi cuprins 
In planul do construcții al acestui 
an și căminul pentru tineri do la 
fabrica „Proletarul" din Bacău, dacă 
fondurile necesare ar fi fost puse 
la dispoziție. d<> către Ministerul In
dustriei Ușoare, mal din vreme și 
nu abia in noiembrie, dacă insăși 
conducerea fabricii ar fi fost mai 
Insistență in obținerea lor la timp.

Aceasta este.

CONFERINȚA MINIȘTRILOR EDUCAȚIEI
» y y

cu 
de

de 
cu
necum 

tovară- 
Giraș, 

co

SFÎRȘIT DE AN
PE ȘANTIERELE CĂMINELOR

PENTRU TINERET
Investigația noastră în județele Brașov șl Bacău

Rișnov. Făgăraș,

fi predate la

la căminele

______ be-
de faDt. al acestor

constat contribuția tine- 
La comitetul județean

bani, la scurtarea termenelor de 
execuție.

în mod firesc, măsurile întreprinse 
au avut ca rezultat o scădere simți
toare a fluctuației și o creștere evi
dentă a atașamentului tinerilor mun
citori față de uzina in care lucrează. 
Cu alte cuvinte, 
răsfrint, in mod 
nomic.

aceste investiții s-au 
pozitiv, pe plan eco-

*
BACĂU, undo tine-Si in județul 

rii reprezintă o bună parte a mii- 
nii de lucru din economie, s-au pre
văzut construcții de noi cămine : in 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Trustul 
do construcții industriale a ridicat, 
pentru tinerii săi angajați. două 
cămine, cu 300 de locuri ; la Ba
cău. la fabrica de masini-unelte, 
încă din primul trimestru al aces
tui an s-a dat in folosință un că
min cu 300 de locuri ; se mai află 
in lucru, dar intr-o fază prea pu
țin promițătoare, un cămin pentru 
textiliștii de la Buhuși (care, deși a 
început în 1972. nu a fost încă termi-

pe scurt, situația 
căminelor peniru 
tineret din jude
țul Bacău. Nu se 
poate spune că 
între prevederi 
și realizări se 
află o prăpastie, 
dar nici prea 
multă energie și 
inițiativă nu pu
tem afirma că 
s-au cheltuit,

— Aproximativ 
jumătate din to
talul tinerilor 
muncitori din ju
dețul nostru, șl 
mal cu seamă
cei din orașul
Bacău, sint na
vetiști — ne spu
nea 
Stclian Gherghc- 
Icscu, 
crotar al comite
tului județean al 
U.T.C. Unii din
tre ci, care do

miciliază la distanțe prea mari și 
nu pol face naveta, stau cu chirie 
pe la diferite gazde. (împinși de 
nevoie, unii tineri au încăput pe 
mîinile unor gazde rapace). De a- 
ccea nu e de mirare că tinerii pre
feră acele întreprinderi — uzina de 
mașini-uneîte. U.R.A. etc. — care o- 
feră cazarea in cămine. Firește, fap
tul că multi 
întreprindere 
condiții mai 
la fluctuație 
consecințe negative asupra produc
ției. Iată de ce cred că problema 
căminelor pentru tineret trebuie si
tuată printre cele mai importante de 
care se ocupă conducerea unei în
treprinderi. în ce privește comitetul 
județean al U.T.C.. noi sintem dis
puși să contribuim cu toate puterile 
noastre, să muncim voluntar.
cum de altfel am și procedat pină 
acum, pe șantierele căminelor pen
tru a grăbi lucrările și a ieftini cos
tul lor.

tovarășul
prim-se-

tîneri pleacă de la o 
la alta, in căutare de 
bune de locuit, duce 
de cadre, fenomen cu

așa

nu are nevoie de argumente in plus.Importanta acestor cămine ....  .......... ..................................... ..
Totuși, așa cum se arăta la recenta consfătuire de lucru de la C.C. 
al P.C.R.. intr-o scrie de județe construcțiile de cămine sint rămase 
in urmă pentru că nu peste tot ele se bucură de atentia deplină a 
organelor locale — faot ce a rezultat și din succinta noastră analiză. 
Este limpede că acolo unde organele, de partid, unitățile economice 
au înțeles că. in paralel cu construcțiile și dezvoltările industriale, 
trebuie să asigure și condițiile de viață ale celor care vor lucra în 
noile unități, s-au luat măsuri in consecință. In această privință, ex
periența Brașovului — care deși nu are nimic deosebit, constituie 
un model dc urmărire consecventă, stăruitoare a unei probleme — 
merită a fi luată in considerație.

în încheierea acestor rinduri. vrem să semnalăm o constatare ce 
caracterizează ambele județe : foarte puține cămine sint destinate 
găzduirii tinerelor muncitoare. Sub pretextul că „gazdele preferă să 
închirieze fetelor" (deci acestea se descurcă mai ușor), marea majo
ritate a căminelor au fost repartizate băieților. Dar din ce în ce mai 
multe întreprinderi și ramuri industriale folosesc forța de muncă 
feminină, incit ar fi normal ca tinerele salariate să se bucure de 
cel Dutin aceeași atenție, in ce privește asigurarea condițiilor de 
locuit, ca si colegii lor de muncă.

Rodica ȘERBAN

Propunerea României privind stabilirea unor forme concrete 
de colaborare europeană in cadrul UNESCO adoptată 

prin consensul unanim al delegațiilor prezente

Simbâlă la prînz s-au Încheiat lu
crările comisiilor celei de-a doua Con
ferințe n miniștrilor educației din ță
rile europene membre ale UNESCO. 
Timp de patru zile au fost dezbătu
te, intr-o comisie, probleme privind 
transformări ale structurilor progra
melor. metodelor de invătămint su
perior, ținind seama de creșterea e- 
fectlvelor. de evoluția funcțiunilor 
și de orientarea sistemelor de educa
ție spre educația permanentă — iar 
in altă comisie, cooperarea europea
nă in domeniul invățămintului su
perior : obiective, căi și mijloace.

La lucrările comisiilor au partici
pat tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. ministrul educației și invățămin
tului, președintele actualei conferin
țe UNESCO, Rene Maheu. direc
torul general al UNESCO. A. M. 
M’Bow, subdirector general pentru 
educație.

în cadrul dezbaterilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de lucru, 
constructivă, de înțelegere și coope
rare. delegațiile țărilor participante 
au formulat un număr însemnat de 
propuneri concrete vizind îmbunătă
țirea activității in domeniul invățâ- 
mintului superior și a cooperării in- 
tereuropene in această direcție.

Propunerile prezentate sub forma 
unor proiecte de recomandări au fost 
adoptate de comisiile respective.

în ședința din dimineața zilei de 
1 decembrie a fost adoptată, prin 
consensul unanim al delegațiilor pre
zente la conferință, propunerea pre
zentată de România privind stabi
lirea unor forme concrete dc coono- 
rare europeană in cadrul UNESCO. 
Astfel, se recomandă <t.atelor euro
pene membre ale UNESCO : „Să 
continue aprofundarea examinării 
diverselor posibilități de intărire a 
colaborării in domeniul invățămintu
lui superior si al altor activități co
nexe. interesind organizația, in spe
cial prin elaborarea unor aranjamen
te instituționale adecvate. Să ia in 
considerare, in mod favorabil, orga
nizarea. sub auspiciile UNESCO, a 
unor conferințe periodice ade repre
zentanților statelor membre din Eu
ropa, pentru a studia problemele 
cooperării europene in ansamblu] 
domeniilor ținind de competența 
UNESCO și să propună programe 
concrete menite să întărească această 
cooperare. Conferințele vor avea loc 
in capitalele țărilor europene, pe 
baza principiului rotației, și vor fi 
finanțe din bugetul organizației".

Este vorba deci de un organism care 
să se întrunească periodic și care să 
permită dezbaterea problemelor de 
invățămint, știință șl cultură. A fost 
exprimată dorința ca directorul ge
neral al UNESCO să prezinte celei 
de-a 16-a sesiuni a Conferinței ge
nerale a organizației propuneri co
respunzătoare.

Proiectul de recomandare supus 
discuției și adoptării comisiei a doua 
a conferințoi a fost susținut și spri
jinit cu căldură de delegațiile 
U.R.S.S., Iugoslaviei, Franței. Marii 
Britanii, Finlandei. R. F. Germania, 
Belgiei, Turciei si Olandei, care au 
mulțumit delegației române pentru 
excelentul proiect prezentat, pentru 
întreaga activitate desfășurată și au 
subliniat importanța acestui docu
ment.

In comisiile conferinței, delegația 
română a făcut și alte propuneri im
portante privind, in special, cadrul

general a>l cooperării europene ; ex
tinderea cooperării in domeniul cer
cetărilor fundamentale dc interes co
mun ; promovarea studiului limbilor 
străine de largă circulație și a color 
de circulație restrinsă, in vederea 
unei mai bune cunoașteri reciproce 
a istoriei și culturii popoarelor eu
ropene ; asistența care trebuie acor
dată țărilor in cuts de dezvoltare, 
pentru formarea de specialiști și ca
dre didactice.

Au fost adoptate, de asemenea, nu
meroase alte recomandări prezentate 
de diverse delegații participante la 
conferință.

în încheierea lucrărilor celor două 
comisii au fost adoptate, in unanimi
tate, proiecte de rapoarte care ur
mează a fi supuse spre aprobare șe
dinței plenare a conferinței UNESCO, 
de luni.

(Agerpres)

PROGRAMUL I

8.00 Bună dimineața.
8,30 Cravatele roșii... din județul 

Sibiu.
9,25 Film serial : Daktari.
9.50 Viața satului.

11,00 Emisiune in limba maghiară.
12.30 De strajă patriei. 

ALBUM DUMINICAL
14,00 Fotbal : Steaua — Universita

tea Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August".

15,56 „Casa misterelor" — adapta
re pentru televiziune», după 
Tristan Bernard.

16,04 „A 12-a nuntă" — reportaj.
16.18 Din arhiva de filme.
16.30 Tineri lnterpreți în studio. 
17.02 Aventuri in epoca de piatră.
17,27 Virtuoși al 

populare.
17.35 Film serial : 

Episodul II.
18.30 Drumuri ' 

Blrsei.

18,45 Vetre folclorice : Nestemate 
argeșene.

19,20 1001 de seri : Fabule dc La 
Fontaine.

19.30 Telejurnal
20.10 Reportajul săptămtnil : „Așa 

se naște un oraș". Reportaj 
realizat la Turceni, județul 
Gorj.

20.30 Film artistic : „Cazul Yama- 
be" — producție a studiouri
lor japoneze. Premieră pe 
țară.

21,50 Vedete internaționale : Nana 
Mouscourf, Sacha Distel.

22.10 Telejurnal © Sport.

PROGRAMUL II

în

instrumentelor

„Schulmelster".

Istorie : Tara

11,00 — 13,00 Stagiunea concerte
lor educative pentru tineret. 
Ciclul : Mari personalități ale 
muzicii universale — Johann 
Sebastian Bach.

20,10 Film serial pentru copii : 
„Grăsunul" — producție po
loneză. Episodul II — „La 
școală".

20.40 Itinerar geografic.
21,05 De pc scenele lirige ale țării. 

Selecțluni din opereta „Lilia
cul".

22,00 Film serial : „Mannix".

O cheamă Baciu Elena, are 
16 ani. talie mijlocie, ochi ve.'zi, 
e brunetă și o caută... miliția. 
La numai două zile dună ce se 
angajase ..fată la copil" în fa
milia I.B. din Suceava, a ținut 
să-și încaseze simbria anticipat. 
In lipsa gazdei, a spart dulapul, 
s-a îmbrăcat cu tot ce-a găsit 
mai bun și mai călduros (doar 
e iarnă, nu ?). apoi și-a burdușit 
sacoșa cu ce 1-a picat mai acă
tării la indeminâ (in valoare 
totală de 7 000 lei) și pe-aci ți-e 
drumul. Cind o vedeți, deci...

cinema

Dar dacă ?
Piatra Neamț. Strada Victo

riei. Pietoni grăbiți. Autovehi
cule circulind. Deodată, toată 
lumea a rămas înmărmurită. 
Trecătorii s-au împrăștiat care 
încotro, autovehiculele au fri- 
nat brusc. O macara turn, folo
sită pentru înălțarea blocurilor 
cu 10 niveluri, desprinsă de pe 
șinele transportoare, s-a prăvălit 
ca un bolid peste strada amin
tită, una dintre cele mai aglo
merate artere ale orașului. Din 
fericire, Intimplarea n-a. avut 
urmări tragice. Cauza prăbușirii 
macaralei ? Un te miri ce : un 
bolț de siguranță care, chipuri
le. n-ar fi lost montat corect in 
uzina producătoare. Dar condu
cerea șantierului nr. 1 Piatra 
Neamț uită — tot 1c miri ce (Și 
cum) — un amănunt : la mon
tajul macaralei, boitul cu pri
cina a trecut și prin mîinile u- 
nor oameni ai șantierului. Con
ducerea șantierului consideră 
insă cazul „clasat", răsuflind 
ușurată : ..Bine că nu s-a intim- 
plat nimic !" Dar dacă... 1

„Hocus
pocus“ 
si Didina»

Asistenta medicală Alexandra 
Duică, zisă Didina (Calea Bucu
rești. Bloc B 4, Craiova). și-a 
descoperit, cu ani in urmă, o 
nouă „vocație" — prestidigitația. 
Profitind de neatenția unor me
dici și de iuțeala ei de mină, 
printr-un formidabil ,, hocus-

pocus" a făcut să dispa
ră un număr de retete cu 
regim gratuit, care rețete s-au 
transformat in medicamente, 
care medicamente s-au transfor
mat in bani. După ispășirea 
unei condamnări, cind toată lu
mea credea că A-D., zisă Didina. 
uitase de „vocația" de prestidi- 
gitatoaru. mergind la dispensa
rul de pediatrie nr. 6 din Craio
va. mei n-a apucat bine să i se 
lamineze reteta pentru care ve
nise, că printr-un alt ..hocus- 
pocus" s-a trezit in buzunar cu 
un teanc de rețete ștampilate & 
parafate în alb. Care rețete 
s-au transformat din nou in me ---- medicamente 

in 
din

dicamente. care 
s-au transformat din nou 
bani, care bani i-au adus 
nou niște— ani-

Rubrică redoctato de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteu

0 Vifornița : CENTRAL — 9.15; 
11.30: 13.45; 16; 18,15; 20.30.

© In munți crește un brad ver
de : CAPITOL — 9,30; U.45: 14;
16.15; 13.30; 20.45.

O Torino negru : PATRIA — 9; 
11.30: 14: 16.30: 19; 21.15.

o Ancheta poștașilor : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30: 
20,45.

© Nicovala sau ciocanul : LU
MINA — 9; 12.30; 16; 19.30.

© Bună seara, doamnă Camp
bell : LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 15.45; 18.15: 20.30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30: 16; 
13.30; 20.45. FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20,30.

© Floarea de cactus : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

© Generalul doarme In picioa
re : BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. EXCELSIOR — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30.

© Mihai Viteazul : DOINA — 
15: 19.

© Program de desene animate 
pentru copil: DOINA — 9.45: 11: 
12,30: 13.45.

© Omul din La Mancha : SCA
LA — 9.30; 12,15; 15.30; 18,15; 21. 
FAVORIT — 10; 15.30; 18;
20.30. MODERN — 11; 13,30:
16; 18,30; 21.
© Parașutlștli : TIMPURI NOI — 
9—20.15 în continuare.

© Despre o anume fericire : 
FLOREASCA — 15,30; 18: 20,30.

• Ultimele șase minute : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 13.30;

13,30;

r

10 ; 15 ; Nolle suferințe ale tlnâ- 
rului „W“ — 20.

© Teatrul de comedie : Preșul 
10.30 ; Fata Morgana — 20.

© Teatrul Mic : Philadelphia, 
ti a mea ! — 10,30 ; A opta mi

nune — 19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara" : Bu

nă seara, domnule Wildc — 10 ; 
Adio Charlie — 15.30 : Omul care...
— 19,30, (sala Studio) : Bărbați 
fără neveste — 16 ; Gaițele — 20.

© Teatrul Glulești : Simbătă la 
Vcrltas — 10 ; Omul care a văzut 
moartea — 19,30 ; (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : Comedie cu olteni — 15 ; 
19,30.

© Teatrul „Ion Creangă" : Ha
rapnicul fermecat — 10 ; Nota zero 
la purtare — 16.

© Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefânțelul cu
rios — 11 ; (sala din str. zXcade- 
mlei) : Tigrișorul Petre — 11.

© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
discară — 19,30.

e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 10 ; 
Dansul maimuțelor — 19.30 ; ('a 
Sala Palatului) : Pirulete muzicale
— 16 : 20.

© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Pc plaiurile Mioriței — 
19,30.

© Circul „București" : Gala a- 
crobaților — spectacol internațio
nal — 16 ; 19,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert simfonic pentru e- 
levi. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Silvia Marcovici — 11 ; 
(la Ateneul Român) : Recital ex
traordinar susținut de soprana 
Elisabeth Schwnrtzkopf. La p.an : 
Geoffrey Parsons — 20 (Anglia).
© Radiotelevlziunea -----
(Studioul din str. _________ .
Concert educativ organizat de Ra- 
dioteleviziunea română în colabo
rare cu Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu". In program lucrări 
de Johann Sebastian Bach. Diri
jor : Grigore Iosub. Comentator : 
Conf. Ștefan Niculescu — 11.

© Opera Română : Travînta — 
; Lakmă — 19,30.

© Teatrul de operată : 
vienez — 10.30 : Mătușa
Faustina — 19,30.

© Teatrul Național „I. L. 
gialc" (sala Comedia) 
ultimului golan — 
Diana — 20.

e Teatrul „Lucia S'.urdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
eureanu) : Casa de mode — 10 ; 
între noi doi n-a fost dccit tăcere 
— 15 ; Anunțul la „Mica publici
tate" — 20 : (sala din str. Alex. 
Sahla) : Valentin și Valentina

Stnge
mea,

română 
Nuferilor) :

.... Cara-
Moartea

15.30 ; Dona

FERENTARI

Viitorii muncitori ascultă cu atenție explicațiile maiștrilor mineri. 
Fotoreporterul a surprins un asemenea aspect ; Elevii școlii pro
fesionale Motru la o lecție practică pentru cunoașterea noilor 

agregate din mină

20.45, GLORIA
13,45; 13; 20,15. FLACĂRA — 9.1 
11.3!): 13.45: 16: 18,15; 20.30.

0 Omul de dincolo : UNIREA 
15,30: 18; 20.15.

o Doi pe un balansoar : MIO
RIȚA — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 
20,15.

© Șapte zile :
16; 13; 20.

© Love story : DACI/\ —
11.15; 13,30; IC: 18,15; 20,30.

© „100 de lei" : COTROCENJ 
15,39; 18; 20.15.
© Aventura lui Poseidon : 
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
15,30: 18; 20.15.

© Monolog : PACEA — 15,30; 
17.45; 20.

© Albă ca zăpada șl cei șapte 
pitici : BUCEGI — 16;

© Nunta : VIITORUL
18; 20.15.

© Mafia albă : VOLGA
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.

© Paradisul : CIULEȘTI 
15,30; 18; 20,15, ARTA — 
18; 2-7.15.

© Valter apără Sarajevo : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 19.

© Cu cărțile pe față : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20.15.

a Operațiunea „Atomul mar
cat" : LIRA — 15,30; 18: 20,15.

© Pămlntul părinților noștri : 
AURORA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.

© zăcea pisică blestemată : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,15.

© Stare de asediu : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.

© Urmărire la Amsterdam : 
MUNCA — 15,30: 18; 20.15'.

• Cine cintă nu arc ginduri 
rele : PROGRESUL — 15,30: 18; 
20,15.

© Fantoma Iul Barbă Neagră : 
RAHOVA — 15,30; 18, 20.15.

LUNA CADOURILOR
Produse cosmetice prin cooperația de consum

Pentru luna decembrie, tra
diționala „Lună a cadourilor", 
magazinelo cooperativelor de 
consum s-au aprovizionat cu o 
gamă variată de produse cos
metice, care pot fi oferite drept 
cadouri, cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă. Printre cele mai cău
tate produse de cosmetică puse

in vinzare de magazinele coo
perației de consum figurează 
creme de față și de mîini, ar
ticole pentru îngrijirea părului, 
șampoane, săpunuri de toaletă 
(Buchet, Aida, Favorit, Extra, 
Tdeal), truse de manichiură, 
parfumuri.

• Din instanță în fața opiniei publice ® Din instanță în fața opiniei publice

Cucul, cel 
puțin, n-ar 

fi cerut 
expertiză!

— Onorată instanță, n-a fost din rea 
voință, dar n-am putut să plătesc pentru 
că n-am fost angajată nicăieri.

— De ce ?
— Am fost bolnavă și n-am avut voie 

6ă lucrez...
Și Maria R. din Tirgu-Ocna ia o mutră 

de om suferind. Cu trei ani in urmă și-a 
părăsit serviciul, căminul și cei doi copii 
minori, pentru o aventură. De atunci n-a 
mai vrut să știe nimic de ei. Intre timp, 
a fost obligată să contribuie cu o sumă 
(mai mult simbolică) la întreținerea celor 
doi copii. Dar. de aproape doi ani. n-a 
binevoit să trimită nici un ban. Motivul ? 
L-am văzut invocat mai sus. Iată insă câ o 
experttză medicală vine să-i infirme ple
doariile : M. R- a fost este pe deplin 
aptă de muncă ! Prinsă cu minciuna, cea 
cane numai cu numele este mamă încearcă 
o nouă stratagemă :

— E adevărat, n-am fost chiar așa bol
navă. dar n-am găsit serviciu. Am fost de 
■multe ori la forțele de muncă și nu am re
zolvat nimic—

Iată insă că nici cei de la forțele d° 
muncă nu-și aduc aminte de demersurile

făcute de M. R. ; nu-și amintesc nu din 
amnezie, ci pentru simplul motiv că... „so
licitanta" n-a trecut niciodată pe la res
pectiva instituție ! După cum se vede, min
ciuna are picioare scurte. Drept pentru 
care instanța s-a convins că „bunăvoința" 
Măriei R. nu înseamnă altceva dccit 
abandon de familie și a condamnat-o la 
un an de zile închisoare. Iar pentru câ tot 
se plingea că n-a găsit de lucru, Tribuna
lul județean Bacău a obligat-o la munca 
corecțională pe durata executării pedepsei. 
Un tratament cit se poate de adecvat pen
tru amnezia combinată cu lene, de care su
ferea.

Cu trenul, 
cu avionul, 
dar nici in 
căruță, nici 
in telegută

...Un om prezent in două locuri deo
dată ! Senzaționala descoperire care sfi
dează spațiul și timpul aparține lui Moldo- 
veanu Vlrgil, fost șef de serviciu C.F.I. la 
I.C.M. (Întreprinderea pentru colectarea 
metalelor) cu sediul In București. Probe de 
netăgăduit, ieșite la iveală din scriptele 
Întreprinderii, demonstrează că pentru

ex-păzitorul finanțelor I.C.M.-ului era o 
nimica toată să se afle in același timp și 
in autoturismul întreprinderii, și in tren, și 
in avion, pornit in delegație pe teren. Așa 
s-a intim.plat, de pildă, cu deplasările la 
Videle, Alexandria. Tulcea etc... Foaie de 
parcurs, benzină, kilometri cu mașina în
treprinderii ; pe aceleași rute și in aceleași 
zile apar insă bilete de tren, de avion.

— Onorată instanță, cred că e adevărat, 
am decontat unele bilete în plus, dar de 
fost am fost pe teren... M-am străduit să 
mă achit de sarcini...

...24 182 lei sustrași prin înșelăciune și 
fals din avutul obștesc !

Traume care 
nu se vindecă

Maria I.. mamă a doi copii, s-a dus in
tr-o bună zi la dispensarul Căbești, județul 
Bacău, pentru un consult.

— Să știi că ești însărcinată — i-a spus 
Maria Cămară, soră medicală de pediatrie. 
Nu-ți face griji, am eu leac pentru asta, a 
mai adăugat sora cea „grijulie".

Șl intr-adevăr, după citova zile, sora me
dicală a întrerupt cursul noii vieți, iar 
după alte citova zile, Maria I. a fost trans
portată de urgență la spitalul din Bacău. 
Numai intervenția energică a medicilor i-a 
putut salva viața. 35 de zile a trebuit să 
stea internată in spital sub supravegherea 
atentă a medicilor pentru ca să se vin
dece de urmările leacului doftoroaiei, care, 
intre altele fie spus, ii „uitase" in corp 
un ac de puncție de 12 cm lungime !

Pentru fapta sa inumană, Maria Cămară 
a fost condamnată la 2 ani și 3 luni în
chisoare. Aceeași instanță a condamnat-o 
și pe Maria I. la un an inchisoare. Și dacă 
medicii au reușit să-i vindece urmările lă
sate de intervenția empirică, dacă pedeapsa 
pronunțată i-a permis să beneficieze de 
prevederile unui decret de grațiere, oare 
traumele morale lăsate de riscanta soluție 
acceptată i se vor lecui vreodată ?

Pe urmele 
materialelor 
publicate

în urma publicării articolului „Doi țineri 
sc îndreptau spre casă... și multe zile n-au 
mai venit la lucru" au sosit la redacție 
numeroase scrisori. Oameni de cele mai di
verse profesii, tineri sau virstnici. bărbați 
sau femei, din toate colțurile țării, au în
fierat huliganismul și au cerut condamna
rea cu severitate a oricăror manifestări de 
acest gen. Totodată, corespondenții noștri 
și-au manifestat dorința de a fi ținuți la 
curent cu pedepsele ce se vor pronunța îm
potriva lui Ștefan Constantin și Luca Ma
rin pentru faptele lor din seara zilei de 21 
octombrie a.c.

Pe data de 22 noiembrie s-a judecat pro
cesul celor doi inculpați de către un com
plet al Judecătoriei sectorului nr. 4. Ți
nind cont de condițiile în care au fost co
mise faptele, de situația personală a fie
cărui inculpat (ambii sint sub 18 ani) in

stanța a hotărit condamnarea lor la cîte 
3 ani și patru luni închisoare. în cazul lor, 
este maximum de pedeapsă prevăzută de 
lege.

Instantanee:
• 13,85 lei mai lăsase Gh. Velicoglu, fost 

împuternicit al unei asociații bucureștene 
de locatari, în fondul disponibil al acesteia. 
Restul de 2 G00 lei il investise ex-impuler- 
nicitul In obligațiuni C.E.C. pe cont pro
priu. Pină să se aleagă cu cîștigul, s-a ales 
însă cu altceva... Fiindcă toată tărășenia 
are un nume scurt : delapidare !

0 La puțin timp după eliberarea din pe
nitenciar, Dan Niculescu (București, str. 
Gării de Nord nr. 6—8) a fost surprins in- 
cercînd să fure un autoturism. Explicația 
lui : voia să plece pină la Urziceni la pă
rinții unei fete și să-i învețe minte pentru 
„fitilele" pe care le băgaseră cit a fost el 
in pușcărie. Noroc că a fost oprit la 
timp...

0 A dat... cinstea pe rușine electricianul 
Vlad Florea ! Ducindu-se la locuința unei 
cunoștințe pentru a meșteri ceva la tabloul 
electric, a făcut sâ-i alunece in buzunar 
ceasul „Doxa" al acesteia ; surprins de mi
liție pe cind încerca să vîndă ornicul, a 
fost deferit justiției. Sentința definitivă : 
10 luni închisoare.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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VIZITA UNEI DELEGAȚII A COMITETULUI 
DE STAT AL PLANIFICĂRII AL U.R.S.S.
Tovarășul Manca Mânescu. vice- 

'•■S-dinte al Consiliului de Miniștri, 
ct ș-'dintcle Comitetului de Si.nl al 
•j mificfir’i. a avut, simbătă la amia- 
ă. o intilnire de lucru cu delegația 
I- sneciallsti in construcții de ma
ni ai Comitetului de Slat al Pla- 
ficârii (Gosolan) al U.R.S.S., 

•'ndușâ de I. L. Bobrov, care s-a 
■fat in perioada 21 noiembrie — 1 
■ • mbric 1973 intr-o vizită de lucru 
n tara noastră.

I otrivit înțelegerii conducerilor 
y-’^r’lnr centrale de planificare din 
Ț oublica Socialistă Românii și

R S.S., delecatia de specla'iști sn- 
■'țici a vizitat o serie de întreprin- 

ieri industriale si a purtat discuții 
?u snecialisti de la Comitetul do Stat 
îl Planificării. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele. Mi
sterul Industriei Construcțiilor de 
M.așini-Unelte si Electrotehnicii. Mi

sterul Industriei Chimice. Ministe
rul Industriei Ușoare, de la centrale

și Întreprinderi in legătură cu pro
blemele dc cooperare Industrială și 
cu livrările reciproce de utilaje și 
insta’atii complexe cu ciclu lune de 
fabricație, in cadrul coordonării pla
nurilor pe perioada 1976—1980.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, s-a 
făcut bilanțul rezultatelor obținute 
in urma discuțiilor purtate de spe
cialiștii români și sovietici și s-a 
apreciat că sini posibilități reale 
pentru lărgirea In continuare a co
operării in domeniul construcțiilor 
de mașini, a extinderii relațiilor eco
nomice dintre Republica Socialistă 
România si U.R.S.S.

La Întrevedere nu participat Ton 
Bucur si Vasilc R'iut.ă. vicepreședinți 
ai Comitetului de Stat al Planifică
rii. specialiști din C.S.P. A fost de 
fată V 1 Drozdenko. ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Primire la Consiliul de Miniștri
Simbătă la amiază, tovarășul Ion 

r-Lan. membru supleant al Corni to
iului Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, a primit delegația dc lucrători 
in domeniul turismului din R.P Chi
neză. condusă de Cen Ci-pin. respon
sabil al direcției administrative do 
turism din China, care face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ion Cosma, ministrul turismului. 
Dumitru Turcus. .adjunct do șef de 
- ție la C.C ii P C R N ( 
vrilescu. ambasadorul Republicii So
cialisle România la Pekin.

A fost prezent Li-Tin-ciunn, am
basadorul R P. Chinezi la București.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosfera caldă, tovărășească.

Or o n i c a zilei
Cu prilejul celei de-a 17-a ani

versări a zilei Forțelor armate re
voluționare ale Republicii Cuba, 
generalul dc armată Ion Icnită, mi
nierul apărării naționale al Ripu- 
b’ ci; Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare comandan
tului Raul Castro Ruz. prim-v’ce- 
pr:m-m:r..stru și min.ș-tru al For
țelor armate revoluționare ale Repu
blicii Cuba.

Simbătă scara, ambasadorul Fran
ței la București. Francis Levasseur, a 
oferit un dineu in onoarea secreta
rului de stat al Ministerului Arma
telor din Franța, Aymar Achille 
Fould.

Au luat parte general de armată 
Ion loniță. ministrul apărării națio
nale, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

tfavifestâri prilejuite de aniversarea 
Unirii Transilvaniei cu România

împlinirea a 55 de ani de la Uni
rea- Transilvaniei cu România a pri
lejuit, simbătă. numeroase manifes
tări.

în sala Unirii de la Muzeul de is
torie din Alba Iulia. unde a fost 
semnat la 1 decembrie 1918 memo
rabilul act a! unirii, a avut loc o 
evocare istorică la care au asistat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, sute de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
cadre didactice, tineri și elevi. A ur
mat un montaj muzical-literar inti
tulat .Alba Iulia la a 55-a aniver
sare a unirii Transilvaniei cu Româ
nia0. Participanții au vizitat apoi să
lile muzeului.

Tot cu acest prilej. Casa orășe
nească de cultură din Blaj a găzduit 
un montaj literar cu tema „Unirea 
Transilvaniei cu România". La A- 
brud. Cimpeni. Cugir. Sebeș și în alte 
localități ale județului s-au tinut ex
puneri și recitaluri de poezie patrio
tică dedicate acestui eveniment.

„Desăvirșirea unității naționale — 
operă a întregului popor român" este 
tema expoziției care s-a deschis sim- 
bâtă la Biblioteca centrală universi
tară cin Cluj. Sînt exnuse cârti, pu
blicații. lucrări științifice elaborate 
d? istorici *de prestigiu, document 
care ilustrează lupta pentru unirea 
intr-un singur stat a celor trei țâri 
românești. La Făcui'atea de istorie- 
filozofie a Universității „Babeș-Bo- 
lyai" a avut loc, in aceeași zi. sim-

pozionul „1 decembrie 1918 și ecoul 
unirii in conștiința națională".

La Casa de cultură din Giurgiu a 
avut loc o adunare in cadrul căreia 
a fost prezentată expunerea ..Uni
rea Transilvaniei cu România, act 
de naștere a statului român modern".

Manifestări consacrate aniversării 
actului unirii Transilvaniei cu Ro
mânia au avut loc și la Casa de cul
tură a studenților din Timișoara, pre
cum și la Arad.

La Casele de cultură din Pașcani, 
Hirlău și Tirgu-Frumos. la Casa de 
cultură a sindicatelor din Iași a fost 
prezentata, in fața a numeroși oa
meni ai muncii, conferința cu tema: 
..Desăvirșirea procesului de formare 
a statului national român, eveni
ment remarcabil in viata poporului 
nostru".

Expuneri dedicate aniversării ma
relui eveniment istoric de la 1 de
cembrie 1918 au avut loc. in ulti
mele zile, și la întreprinderea Vic
toria. Combinatul de fire și fibre 
sintetice. întreprinderea metalurgi
că. întreprinderea mecanică Nico- 
lina. precum și in numeroase alte 
unități industriale și instituții di.n 
cuprinsul județului Iași.

(Agerpres)

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ
RILOR DE STAT ANUNȚA :

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de viață pentru luna 
noiembrie 1973 au ieșit cistigătoare

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 decembrie. în țară : Cerul va 
f: variabil. mai mult noros la începu- 
• intervalului in regiunile din estul 
tării, unde vor cădea ninsori locale, 
în rest ninsorile vor fi izolate. Vint 
min-rat. cu intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuormse intre minus 12 grade și 
minus 2 grade. ' lcfcal mai coborite. 
iar maximele intre minus 5 și plus 5 
grade. în București : Cer schimbă- 
tor. Temrorar ninsoare. Vint mode
rat Temperatura ușor variabilă.

următoar ele opt combi nații de li-
tere :

1) Y.Z.0. 5) SJ.Y.
2) T.G.O. 6) l.U.S.
3) RJ.T. 7) K.H.E.
4) G.M.A.• 8) V.M.A.

Toți asigurațiî căror a le-au ieșit
ciștigătoare una sau m 'i multe din 
aceste combinații de litere inscrise 
în polițele lor urmează să se adre
seze unităților ADAS pentru a li se 
stabili drepturile cuvenite.

Pentru a participa Și la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigura’,ii să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

ZIUA NAȚIONALĂ

A EMIRATELOR ARABE UNITE

Alteței Sale
ȘEIC ZAYED BIN SULTAN AL-NAHYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite
ABU DHABI

Cu prilejul Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, adresez calde feli
citări și cele mai bune urări dc .sănătate personală, de bunăstare și pros
peritate poporului prieten din Emiratele Arabe Unite.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis ministrului afa
cerilor externe al Emiratelor Arabe

Se Împlinesc astăzi doi ani de la 
Întemeierea Emiratelor Arabe Uni
te. Proclamarea Statului Emiratelor 
Arabe Unite (Abu-Dhabi. Dubai, 
Sarjah, Ajman, Um Al-Qaiauani, 
Fujeirah. toate la un loc însumind 
un teritoriu de peste 73 000 kmp și 
o populație de aproape 120 000 de 
locuitori) se înscrie ca un moment 
de mare însemnătate in lupta înde
lungată a popoarelor din această 
zonă pentru independență și suve
ranitate națională.

în cei doi ani care au trecut de 
la formarea noului stat indepen
dent. poporul din Emiratele Arabe 
Unite a obținut o serie de succese 
pe plan economic, social și cul
tural. in valorificarea, spre folo
sul propriu, a resurselor naturale Și 
in primul rind a principalei bogă
ții — petrolul Pe plan extern, 
E.A.U. promovează o politică de

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Unite, Ahmad 
o telegramă de 
Zilei naționale

Khalifa Al-Suwcidi, 
felicitare cu ocazia 
a acestei țări.

(Agerpres)

coexistentă pașnică .și cooperare in
ternațională cu celelalte state, pe 
baza prevederilor Cartei O.N.U.

între România Și Emiratele Arabe 
Unite s-au stabilit relații de prie
tenie și colaborare, expresie a re
lațiilor de solidaritate manifestată 
in mod consecvent de România 
față dc lupta popoarelor arabe pen
tru independentă și progres. Anul 
trecut. între țările noastre a fost 
semnată o înțelegere privitoare la 
dezvoltarea schimburilor comercia
le și a cooperării tehnice și econo
mice. ale cărei prevederi sînt de 
natură să contribuie la extinderea 
relațiilor de colaborare.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Emiratelor Arabe Unite, poporul 
român adresează poporului acestei 
țări cele mai bune urări de pace și
progres.

E. IONESCU

Alo! Direcția Generală a drumurilor?
— Care sînt condițiile d? circu

lație ? Ne răspunde ing. Gh. Tigă-X 
nilă, dispecer la serviciul de între- 

’ tinere a drumurilor naționale : ..în 
întreaga țară se poate circula. Dar 
pe unele drumuri naționale cir
culația este îngreunată • intre Os- 
trov și Constanța. Tulcea — Con- 

v stanța și Topologii — Tulcea pe 
unele porțiuni s-a așternut zăpada 
în suluri groase de 20—30 cm. la

fel și in citeva sectoare între Bâi- 
ța — Cimpeni. Acționează utilaje 
de deszăpezire. Pe drumul Valea 
Sadului — Pietroșani. un strat de 
gheață acoperă partea carosabilă. 
Așternem sare și antiderapante. în 
Transilvania ninge din belșug, in 
special in zona Baia-Mare. iar pe 
alocuri viscolește, așa că ne putem 
aștepta că și pe alte drumuri se 
va circula ceva mai greu".

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CRISTESCU

și utilaje pentru noile
obiective ale industriei ușoare

întreprinderea „Metalul roșu' 
Cluj realizează in prezent — 
mare volum de utilaje 
industria ușoară Aici se 
aproape 100 de tipuri de 
utilaje și instalații, care 
mai cițiva ani in urmă 
portau. Ele au fost asimilate și 
introduse in fabricație grație 
iscusinței și priceperii harnicu
lui colectiv de muncitori, tehni
cieni și ingineri de aici. Ulti
mele noutăti in acest domeniu 
sir.t linia de albit vată ce a fost 
livrată recent la Fabrica de vată 
Buftea, realizată pentru prima 
dată in țară, mașina de canetat 
mătase, ce se află în probe de 
anduranță. o mașină de tricotat 
rectilinie cu cursă variabilă etc 

în primele trei trimestre din 
acest an. colectivul întreprin
derii a dat o producție supli
mentară de peste 2.2 milioane 
lei. toate contractele fiind ono
rate in termen.

— Datorită măsurilor luate In 
ultimul timp — ne explică in
giner Ion Doleanu. șeful ser
viciului pregătirea, programarea 
și urmărirea producției, am 
reușit să corelăm graficele de 
livrare a utilajelor și instalații
lor cu datele de punere in func
țiune a unor obiective noi 
investiții din industria 
în felul acesta am

un 
pentru 
fabrică 
mașini, 
cu nu- 
se im-

de 
Ușoară.

___  ... răspuns 
prompt la comenzi, iar unele au 
fost livrate și in devans. în al

doilea rînd. am creat o capaci
tate disponibilă pentru fabrica
rea de piese de schimb 
solicitate de beneficiari.

într-adevăr. ..Metalul 
Cluj a livrat utilaje și 
pentru șantierele de investiții 
de la întreprinderea textilă Sla
tina. filaturile din Cimpulung 
Moldovenesc și Băltești. Un 
mare volum de utilaje au fost 
expediate înainte de termen. 
Așa. de pildă, a fost realizată 
întreaga cantitate pentru acest 
an de mașini automate de vop
sit tip jighere pentru țesătoria 
din Iași și alți beneficiari. A 
fost fabricată în trimestrul III 
întreaga cantitate de cure de 
vopsit, prevăzute pentru trimes
trul IV. solicitate de întreprin
derea de tricotaje Caracal. Fa
bricile de textile din Bub.uși.și 
Pașcani au primit linii comple
te de uscat țesături, uscătoare 
pe tambur, iar țesătoria de in 
și cinepă din Beclean, uscătoa
re pentru in și cinepâ.

în prezent, colectivul între
prinderii caută soluții pentru a 
satisface cerințele suplimentare 
de mașini și utilaje ale benefi
ciarilor de investiții, care și-au 
propus sâ scurteze termenele de 
punere în funcțiune a obiective
lor respective.

mult
roșu"

mașini

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Simbătă au avut loc funeraliile 
tovarășului Ghcorghe Cristescu, mi
litant de scamă al mișcării muncito
rești și socialiste din țara noastră, 
fost secretar general al Partidului 
Comunist din Romania, ales la pri
mul congres al P.C.R., in 1921, luptă
tor neînfricat pentru cauza celor ce 
muncesc, pentru socialism.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al ’ 
tovarășului Ghoorghe Cristescu a 
fost depus pe un catafalc in holul 
Muzeului de istoric a partidului co
munist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România.

Pe un perete drapat in catifea 
neagră se afla portretul îndoliat al 
defunctului.

La ca ta fale au fost depuse coroa
ne de flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Comitetului municipal 
București al P.C.R., Comitetului ju
dețean Vilcea al P.C.R., Comitetului 
foștilor luptători antifasciști.

în cursul dimineții, numeroși oa
meni .ai muncii au venit pentru a 
aduce un ultim omagiu defunctului.

Vechi militanți ai partidului, ai 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, activiști de partid, ai or
ganizațiilor obștești, reprezentanți 
ai unor instituții centrale au făcut 
de gardă la catafalc.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Gheor
ghe Cioară, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, precum și Constantin 
Pirvulescu și Ion Popescu-Puțuvi, 
vechi militanți ai partidului și ai 
mișcării muncitorești.

După ce au păstrat un moment de 
reculegere, conducătorii de partid și 
de stat au prezentat condoleanțe fa
miliei celui dispărut.

Sicriul acoperit cu drapele roșii 
a fost așezat apoi pe carul mor
tuar.

O companie militară cu drapel 
îndoliat a prezentat onorul. Fanfara 
militară a intonat imnul funebru. 
Carul mortuar, insoțit dc conducă
torii de ’ partid și de stat care au 
format ultima gardă, de membrii fa
miliei defunctului, s-a îndreptat că
tre Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. De-a lungul arte
relor orașului, la trecerea cortegiu
lui. mii de oameni ai muncii au adus 
un ultim omagiu lui Gheorghe 
Cristescu.

La mitingul de doliu care a avut 
loc la monument a luat cuvintul to
varășul Stefan Voitec. care a spus :

Cu profundă, răscolitoare durere, 
ne despărțim pentru totdeauna de 
iubitul nostru tovarăș de luptă 
Gheorghe Cristescu și cu atît mai 
grea este această despărțire cind de 
ființa lui, de lupta lui, de eforturile 
lui neîntrerupte pentru apărarea 
drepturilor și fericirii poporului, pen
tru triumful socialismului pe pămin- 
tul sacru al patriei, te leagă aproape 
50 de ani de luptă, de caldă, tovără
șească prietenie.

Fiu devotat al clasei muncitoare, 
Gheorghe Cristescu s-a identificat, 
in permanență, cu interesele vitale și 
aspirațiile nobile ale clasei munci
toare. ale poporului muncitor, și-a 
dăruit întreaga sa viață luptei pen
tru eliberarea din încătușarea poli
tică și economică, pentru socialism.

Istoria mișcării noastre muncito
rești din anii 1900—1917 cuprinde pa
gini memorabile, care reflectă modul 
cum ideile socialismului s-au răs- 
pîndit in mijlocul maselor muncitoa
re. Aveau loc greve puternice, ale 

■ metalurgiștilor, tramvaiștilor, ale 
muncitoarelor de la Regie și altor 
oameni ai muncii. Gh. Cristescu era 
permanent in mijlocul greviștilor, 
făcea parte din delegații, se afla in 
fruntea demonstranților.

Gheorghe Cristescu' a fost de o 
consecvență pilduitoare față de idea
lul clasei muncitoare, față de nă
zuințele întregului nostru popor. El 
a fost in nenumărate rînduri ares
tat, schingiuit și condamnat Nimic 
din toate acestea nu l-a clintit în 
convingerile și acțiunile sale revo
luționare. Laborioasă a fost activi
tatea lui ca membru al conducerii 
sindicatelor începînd din 1907 și, a- 
poi, din 1910, ca secretar al Comisiei 
generale a sindicatelor din România. 
A fost ales membru în Comitetul E- 
xecutiv al Partidului social-democrat, 
la congresul din 1910, și in această 
calitate a participat activ la toate 
marile acțiuni ale proletariatului 
român, precum și la o seamă de ma
nifestări socialiste internaționale,

cum a fost, de pildă. Conferința 
partidelor socialiste din țările balca
nice de la București din 1915, unde 
s-a afirmat cu vigoare poziția In* 
temaționalistă, revoluționară. a 
partidului clasei muncitoare din țara 
noastră.

După primul război mondial. In pe
rioada de avlnt revoluționar al miș
cării muncitorești din România, 
Gheorghe Cristescu s-a aflat în frun
tea ime.nsei majorități a proletaria
tului român care desfășura o vastă 
acțiune politică și Ideologică pentru 
transformarea partidului socialist in 
partid comunist.

In alegerile parlamentare din anii 
1919 șl 1920, ei a fost ales printre 
primii deputați socialiștl-comuniști. 
De la tribuna Camerei deputaților, 
in nenumărate rinduri, a vibrat pu
ternic glasul său protestatar împo
triva nelegiuirilor, întru apărarea In
tereselor muncitorimii, țărănimii și 
intelectualității. împotriva războiu
lui, pentru pace și socialism.

Numele lui Gheorghe Cristescu 
este înscris la loc de frunte, ală
turi de al ailor militanți ai clasei 
noastre muncitoare, în lupta dusă 
pentru pregătirea și desfășurarea 
congresului din mai 1921, congres 
care a consfințit transformarea par
tidului socialist in partid comunist. 
La acest congres. Gheorghe Cristes
cu a susținut principalele rapoarte 
și a fost ales secretar general al 
Partidului Comunist Român.

După 1927, în împrejurările extrem 
de grele, caracteristice mișcării mun
citorești dir acea epocă, Gh. Cris
tescu a activat in conducerea Parti
dului Socialist Unitar, iar după uni
ficarea cu P.S.D. a făcut parte din 
conducerea acestuia. Cu elinul și 
dirzenia lui dc totdeauna, el a mi
litat împotriva fascismului, pentru 
refacerea unității clasei muncitoare, 
pentru apărarea independenței și su
veranității României.

Cu prilejul împlinirii vîrstci de 96 
de ani, in octombrie 1972, Comitetul 
Executiv ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, în scri
soarea pe care i-a trimis-o tovară
șului Cristescu. sublinia : „Clasa 
noastră muncitoare, partidul comu
niștilor prețuiesc in mod deosebit 
contribuția ta la' dezvoltarea mișcării 
democratice și revoluționare din 
România, aportul pe care 1-al adus 
la făurirea partidului în mai 1921, 
pasiunea și abnegația cu care ai lup
tat pentru înaltele idealuri ale po
porului român — de eliberare națio
nală și socială, de progres și o via
ță mai bună".

Ai avut fericirea, iubite tovarășe 
Cristescu. să te bucuri la adinei bă- 
trinețe de triumful socialismului pe 
pămintul patriei, la tefnelia căruia 
se află cimentate pentru totdeauna 
și munca și jertfa ta.

Niciodată, pînă in ultima clipă a 
. vieții tale, n-ai părăsit postul de 
mare cetățean al patriei tale, mani
festând mult și permanent interes 
pentru toate marile transformări în 
patria noastră socialistă, pentru iz- 
bînzile poporului român, pentru so
cialism și comunism.

Cu inimii^ îndurerate ne despăr
țim de” tine. dar. pururea, vom păs
tra vie. noi și cei care ne vor urma, 
amintirea ta luminoasă, pilda acti
vității tale revoluționare.

Adio, scumpe tovarășe Gheorghe 
Cristescu

Evocînd momente din viața și ac
tivitatea lui Gheorghe Cristescu. to
varășul Constantin Pirvulescu a 
spus :

în timpul primului război mondial 
el a fost unul din promotorii și or
ganizatorii luptei de rezistență îm
potriva trupelor germane ocupante. 
După retragerea ocupanților. Gheor
ghe Cristescu și-a adus contribuția 
la reorganizarea partidului socialist 
și a sindicatelor, la lupta pentru afir
marea ciasei muncitoare în viața po
litică a țării. în atmosfera de puter- 
pică efervescentă revoluționară din 
vara anului 1920 face parte din de
legația socialiștilor români care plea
că în Rusia Sovietică pentru a studia 
realitățile din primul stat socialist și 
a discuta problema aderării Partidu
lui Socialist din România la Interna
ționala a IlI-a. Cu acest prilej a 
avut loc întilnirea lui Gheorghe Cris
tescu cu marele conducător al revo
luției ruse. Vladimir Ilici Lenin — 
intilnire rămasă pentru totdeauna in 
memoria lui ca un moment istoric.

Asemenea atîtor militanți. Gheor
ghe Cristescu a participat activ la 
pregătirea lucrărilor congresului, 
luind parte la numeroase întruniri, 
adunări și conferințe in cadrul că
rora s-a pronunțat cu tărie pentru 
transformarea partidului socialist în 
partid comunist.

Ales secretar general al partidului, 
Gheorghe Cristescu a depus eforturi 
stăruitoare pentru ca P.C.R. să ex

prime năzuințele și aspirațiile cla
sei muncitoare, să devină un puter
nic partid de masă, ancorat adine în 
realitățile românești, pentru afirma
rea lui plenară ea cea mai avansată 
forță politică a societății. Ca membru 
al conducerii P.C.R. pînâ in anUt 
1926 și al Comitetului Executiv al 
Internaționalei Comuniste pînă in 
1927, Gheorghe Cristescu a adus per
manent o contribuție Importantă la 
afirmarea publică a programului par
tidului prin Intermediul organizațiilor* 
revoluționare de masă. Continuin- 
du-și activitatea legală in cadrul 
Partidului socialist unitar, din con- 

‘ ducerea căruia a făcut parto. a mili
tat ferm pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare. împotriva fascis
mului și războiului, pentru apărarea 
Independenței și suveranității țării.

Pri.ntr-o activitate consecventa, 
Gheorghe Cristescu a contribuit la 
continua apropiere dintre organiza
țiile politice și profesionale ale cla
sei muncitoare, in vederea înfăp
tuirii deplinei unități a proletariatu
lui român, a luptei pentru progres 
social și socialism, sub același steag 
— steagul Partidului Comunist Ro
mân.

Adeziunea deplină la politica Par
tidului Comunist Român, ca și bucu
ria sa față de mărețele Înfăptuiri au 
fost exprimate de Gheorghe Cristes
cu cu prilejul emoționantei sale par
ticipări la cea de-a 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român. Cu acest 
prilej spunea : „Am o mulțumire 
mare și o satisfacție deosebită cind 
văd că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îndrumă politica partidului nostru pe 
aceeași linie pe care a avut-o mișca
rea noastră muncitorească întotdea
una, căutind să se adapteze neconte
nit la condițiile concrete care s-au 
ivit,in decursul frămintatei noastre 
istorii". Activitatea ta. iubite Gheor
ghe Cristescu. rămîne un exemplu 
strălucit de militant revoluționar, 
îndemnurile tale sînt o conștiință ce
tățenească mereu vie.

A vorbit apoi Cons‘an tin Stanciu, 
muncitor la întreprinderea „Timpuri 
Noi", care a spus. între altele :

Ne despărțim astăzi pentru tot
deauna de Gheorghe Cristescu. pu
ternică personalitate a clasei mun
citoare din România, participant în
flăcărat la adunările și mitingurile 
muncitorilor care însuflețeau Capi
tala noastră în urmă cu citeva de
cenii. Calitățile lui de organizator, 
dar mai ales dc agitator și educa
tor politic al maselor, l-au ridicat 
îr. 1910 în fruntea sindicatelor din 
România și a partidului-politic al 
clasei muncitoare, alături de strălu
cita pleiadă a socialiștilor români 
din primele decenii ale veacului nos
tru. I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, 
M. Gh. Bujor, Alecu Constantinescu. 
Dumitru Marinescu.

Călit în luptele muncitorești din 
țara noastră, cunoscut în mișcarea 
muncitorească Internațională. Gheor
ghe Cristescu a reprezentat mișcarea 
muncitorească din România la dife
rite congrese si conferințe muncito
rești internaționale.

Gheorghe Cristescu a fost iubit de 
, muncitori. Ei vedeau in el. în cuvîn- 

fările sale, întruchiparea propriilor 
lor giriduri și as.piratii. Acest mun
citor. deși nu făcuse studii sistema
tice. se adăpase la izvoarele cultu
rii. era stimat și apreciat de oame
nii de știință și cultură ai tării, cum 

, au fost C. Dobrogeanu-Gherea. I. L. 
> Caragiale. Nicolae Iorga. El. fiu de 

țăran, ajuns conducător al partidu
lui muncitorilor, era un temperament 
de luptător. Însetat de dreptate șl 
omenie, apărător al marilor interese 
ale poporului.

Aș vrea să spun un cuvînt despre 
omul Cristescu. despre omenia lui. 
Acest revoluționar, care de atîtca 
ori a luptat și a chemat pe mun
citori să răstoarne societatea veche, 
burghezo-moșierească. era in viața 
de toate zilele un om de o mare bu
nătate și omenie. Mii de oameni i-au 
trecut pragul casei, au primit aju
toare de la el. casa lui a fost un 
simbol al ospitalității.

Adio, scumpe tovarășe Cristescu, 
nu te vom uita niciodată !

Mitingul de doliu a luat sfîrșit. 
Garda militară a prezentat onorul. 
In acordurile Imnului de luptă <1 
clasei muncitoare — „Internaționa
la" — sicriul cu corpul neînsuflețit 
este coborit intr-una din criptele 
hemiciclului monumentului. aJăturl 
de mormintele altor militanti de 
frunte ai mișcării comuniste și mun
citorești din tara noastră. In semn 
de ultim omagiu adus tovarășului 
Gheorghe Cristescu răsună salve de 
armă. In fața criptei, conducătorii de 
partid și de stat, asistenta au păs
trat un pios moment de reculegere.

(Agerpres)

FOTBAL.
Azi, în divizia A

Astăzi, in cadrul penultimei etape 
a turului campionatului diviziei A 
d» fotbal, in Capitală sint nroera- 
mate două partide care vor avea loc 
;a ore diferite. Cu incepere de la ora 
1130. stadionul din șoseaua ște
fan cel Mare va Găzdui jocul dintre 
formațiile Dinamo și Jiul Petrosan. 
La ora li 00. Pe stadionul .23 Au 
pust" se va desfășura derbiul etapei, 
care va opune formației Steaua pe

BOX
TROFEUL „MĂNUȘA DE AUR"

Post" 2 000 de spectatori au urmă
rit la arena „P.onir" din Belgrad 
finalele tradiționalei competiții a. 
box „Mănușa de aur". Un frumos 
succes a repurtat Ștefan Flore», 
campionul României la categoria 
mijlocie mică", care in finala l-a 

Învins prin descalificare, in repriza 
a treia, pe iugoslavul Jelesevici, 
medaliat cu bronz la ultima ediție a 
„europenelor".

La actuala ediție, trofeul „Mănușa 
de aur" a fdst atribuit iugoslavului 
Marian Beneș, campion european la 
categoria ușoară. Beneș a trecut cu 
succes la categoria semimijlocie (67 
kg). în finala categoriei el a dispus 
prin K.O. in repriza intii de Ion 
Fuicu (România). Placheta de aur a 
competiției a fost decernată pugila
tului sovietic Dobrohodov (catego
ria ușoară). 

fruntașa clasamentului. Vniversila- 
tea Craiova.In țară, cu incepere de la ora 1Ț.00, 
vor avea loc următoarele intilnirj : 
F.C. Constanta — Rapid ; C.S.M. Re
șița — Sportul studențesc : C.F.R. 
C|uj — U.T. Arad : F.C. Petrolul — 
Universitatea Cluj; - Politehnica 
Iași - A.S.A. Tg. Mureș : Steagul 
roșu — S.C. Bacău și Politehnica Ti
mișoara — F.C. Argeș.

TENIS
Finala „Cupei

Davis"
Cea de-a 62-a finală a „Cupei Da

vis". pe care și-o dispută, anul aces
ta. selecționatele S.U.A. și Austra
liei a început in sala Auditorium 
din’ Cleveland, in prezenta a circa 
5 090 de spectatori. După primele 
două partide de simplu, scorul este 
de 2—0 in favoarea australienilor ! 
în prima partidă, John Newcombe 
I-a Învins cu 6-1. 3-6 6-3. 3-6.
G—i pe jucătorul nr. 1 al S.U.A.. 
Stan Smith. Aceasta este prima in- 
fringere suferită de Smith in cele 
șase finale pe care el lc-a disputat 
in ..Cupa Davis".

După victoria lui Newcombe, echi
pa Australiei și-a mărit avantajul 
in cea de-a doua partidă de simplu, 
in care Rod Laver l-a întrecut cu 
8—10, 8—6. 6—8. 6—3, 6—1 pe Tom 
Gorman.

HOCHEI
România - Bulgaria

4-0
Patinoarul „23 August" din Capi

tală a găzduit ieri seară primul 
meci dintre selecționatele de hochei 
pe gheață ale României și Bulga
riei. Hoeheiștii români au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (2—0. 1—0, 
1—0). prin golurile înscrise de Tu- 
reanu. Nistor, Gheorghiu și Gh. 
Huțanu.

lupte Echipa Steaua 
campioană la „libere"

în sala Floreasca din Capitală au 
luat sfirșit ieri întrecerile turneului 
final al campionatului pe echipe la 
lupte libere.

Titlul de campioană națională a fost 
cucerit de echipa Steaua.

O NOUĂ CARTE
DE TELEFON PENTRU 

BUCUREȘTENI
De la conducerea Direcției 

de telecomunicații a Capita
lei aflăm că — începînd din 15 
decembrie — va fi pusă in 
vînzare noua cartp de telefon 
a abonațiior din București.

„LE MONDE":

Prima conferință 
a popoarelor arctice

„Pentru prima dată in istorie, re
prezentanții minorităților aborigene 
ale regiunilor arctice s-au întrunit 
pentru a examina problemele lor 
comune. Această întrunire a avut 
loc intre 22 și 25 noiembrie, la Co
penhaga, din inițiativa purtătorilor 
de cuvînt ai Teritoriului de nord- 
vest (Canada). In sala vechiului 
Senat danez, delegații laponi veniți 
din tundrele suedeze, finlandeze și 
norvegiene au luat loc în costumele 
lor împestrițate intre notabilitățile 
eschimoșilor și indienilor din La
brador și golful Hudson și șefii 
principalelor grupări politice groen- 
landeze. A lipsit de la această „în
trunire familiară" reprezentantul 
din Alaska, reținut la Anchorage 
pentru negocierile in vederea nou
lui proiect al unei conducte petro
liere spre Statele Unite. Majorita
tea particlpanților aparțin tinerel 
generații. Decanul lor. Vital Bonnet 
— cel roșu, șeful tribului salvagi- 
lor, in virstă jfe 77 de ani, vorbește 
franceza. Acest bărbat este unul 
dintre puținii martori in viață ai 
transformărilor din viața popoare
lor arctice. Raporturile din ce in ce 
mai strin8e cu civilizația occidenta
lă le-au adus, fără îndoială, unele 
avantaje, dar aceasta riscă totodată 
să le altereze legăturile cu limba, 
cultura șl tradițiile lor. Școala, in 
loc sâ fie o sursă de luminare a 
copiilor Marelui Nord, contribuie 

la dezagregarea Individualității și 
identității lor. In Danemarca, de 
exemplu, mai mult de 80 la sută 
dintre institutori sint danezi, iar a- 
ceștia cu toată bunăcredința își dau 
inevitabil silința să-i învețe pe 
elevii lor modul de viață și de gin- 
dire al danezilor.

O altă problemă a acestor mino
rități dispersate de-a lungul imen
sității hiperboreale este bogăția 
subsolului lor in metale și hidro
carburi, care trezește apetitul spe
culanților și oamenilor de afaceri. 
Mult timp s-a crezut că exploa
tarea petrolului din zonele arctice 
n-ar fi rentabilă. Intre timp, in 
Alaska și in Canada drumul spre 
„aurul negru" a fost deschis, iar 
criza de energie riscă să facă din 
întinderile albe ale Polului Nord 
una dintre resursele energetice 
principale ale viitorului.

Minoritățile arctice nu sint po
trivnice progresului. Dar ele vor să 
controleze activitățile in aceste re
giuni, pentru a împiedica, pe de o 
parte, ca mediul ecologic fragil in 
care trăiesc să fie iremediabil de
gradat, iar, pe de altă parte, pentru 
a obține partea lor de beneficiu de 
pe urma operațiilor fructuoase în
treprinse de străini pe teritoriul 
lor. De fapt, in ochii lor, aceste 
„pogoane de zăpadă" șl ceea ce ele 
acoperă sint bunurile lor și nu tre
buie să înceteze niciodată să fie 
astfel".

„NATURE":

0 interesantă descoperire in problema 
transplanturilor la om

Problema transplanturilor de organe continuă să preocupe in
tens cercuri medicale din cele mai largi. Cercetări intense sînt 
efectuate în numeix>ase țări, în special pentru a combate cunoscu
tul fenomen al respingerii. Se afirmă că în această privință un 
rol decisiv ar putea sâ-1 joace grupele de sînge ale donatorului 
și primitorului. Revista britanică „Nature", din care reproducem 
fragmentele de mai jos, relatează o interesantă descoperire a unor 
medici de la Cambridge.

„Grupa de sînge a unui pacient 
pe cale de a fi supus unui trans
plant de rinichi reprezintă un factor 
vital pentru succesul operației. A- 
ceastă descoperire a fost anunțată de 
o echipă de doctori și cercetători de 
la spitalul Addenbrooke din Cam
bridge. Ei au arătat că la pacienții 
cu grupa de sînge „O" fenomenul de 
respingere — in cazul transplanturi
lor de rinichi — este mai atenuat 
decit La cei cu alte grupe de singe.

Regulile de bază în cazul grefei 
dc rinichi sint asemănătoare cu cele 
«ale transfuziei de sînge. Primitorii 
care au grupa „O" pot lua sînge 6au 
rinichi numai de la donatorii cu 
aceeași grupă. Primitorii cu grupa 
AB pot lua sînge sau rinichi de la 
donatorii grupelor. A, B, AB sau O. 
Cel din grupele A și B de la dona
torii din grupele A și, respectiv, B, 
precum și O. Medicii britanici au 
studiat 126 de persoane, cărora li 
s-au făcut transplanturi de rinichi la 
spitalul din Cambridge, în ultimii 
6 ani. Ei au arătat că, în cazul celor 
din grupa O, există 55 la sută șanse 

ca transplantul să constituie un 
succes după un an dc la operație, 
iar fenomenal de respingere, dacă 
s-ar manifesta, ar trebui să apară in 
decursul «acestor 12 luni.

Bolile de rinichi afectează anual 
cam 1 500—2 000 de persoane In 
Marea Britanie. Marea majoritate 
sint adolescenți și tineri, iar unica 
lor șansă de supraviețuire este fie 
de a li se efectua un transplant de 
rinichi, fie de a li se fixa periodic 
un aparat special, pe bază de dia
liză, care „ține loc" de rinichi. De 
aceea, cu cit va crește proporția suc
ceselor in transplanturile de rinichi, 
cu atît mal puțini vor fi cei ce vor 
avea nevoie de un al doilea trans
plant sau de intervenția costisi toru
lui aparat special de citeva ori pe 
săptămină.

Deocamdată, constatările medicilor 
britanici sint valabile in cazul 
transplantului de rinichi, dar nu 
există motive să nu se presupună că 
descoperire.! ar putea fi hotărîtoare 
și pentru transprinturile altor or
gane, in primul rind, al inimii.



CREȘTEREA ROLULUI O.N.U.
în interesul general al comunității internaționale

® Apreciere unanimă a contribuției României 
s Proiectul românesc adoptat prin consens de 

Adunarea Generală

ORIENTUL APROPIAT

AȚI l \ i !.}•_ INlli, i (Corespondență de la Ion Floroiu). — In 
A in.'.i: < a (, ’raia a O. NU. au voniinuat dezbaterile asupra punctu- 

„Creșterea rolului Organizației Națiunilor Voite in menținerea și 
consolidarea păcii si securității internaționale, in dezvoltarea colabo- 
1 »rii mtre toate națiunile, in promovarea normelor dreptului interna
tional in relațiile dintre state'', insrris pe ordinea de zi a actualei 

■ ani din in nativa României, căreia t s-au alăturat, in calitate do 
coautori, alic 40 de state.

Dună ce a arătat că delegația ță
rii sale v.-i v»! i ia favoarea proiec
tului de rezoluție in:;i.x de Româ- 
i a. reprezentantul Franței. Ja?qut< 
Lecorr.pt, ministru plenipotențiar, a 
ce-. ■ ir .t • ..Țin in mod deosebit să 
salut activitatea Cicsfășuratâ in a- 
cest domeniu de către prietena 
noastră. Romania... Votul favorabil 
al țării mele va reînnoi sprijinul pe 
care ca înțelege să il aducă tuturor 
documentelor Care subliniază. in 
termeni echilibrați și prcciși. nece
sitatea întăririi organizației noas
tre". întărirea organizației, respec
tarea principiilor Cartei, reafirma
rea competentelor și a responsabi i- 
'...-•.'.•v Consiliului de Securitat . 
aprofundarea condițiilor de dialog 
și de consens, iată calea p< cir? tre
buie să se angajeze astăzi țările — 
a spus reprezentantul Franței.

Refcrindu-se la rezoluția nr. 2 925 
privind crește r-a rolului O.N.U.. ini- 
ț ită de România și adoptată de 
Adunarea Generală la precedenta 
s-'siunc. ambasadorul italian. Eug- - 
nio Plaja, a arătat că r spectarea 
principiilor ace-tei rezoluții „este 
indispensabilă pentru asigurarea pă- 
c i si securității, pentru respectarea 
deplină a libertății tuturor națiuni
lor și independentri tuturor
Iar". El a arătat că delegația țării 
sale „este recunoscătoare României 
pentru eforturile lăudabile și con

structive consacrate unui subiect ex 
trem do important pentru viitorul or
ganizației. Df'-uțur. delegația i’.ili e-.‘,

și va vota in favoarea sa‘.
..Rolul principal a’. Organizației 

Națiunilor Unite. strins legat de 
creșterea contribuției sale la menți
nerea si consolidarea păcii și secu
rității inlernalionalv. este de a pune 
capăt dominației coloniale, ocupației 
străine, regimurilor rasiste. întărirea 
securității internaționale face parte 

din p :• mul și acțiu
nile in vederea întăririi păcii și asi
gurării progresului peniru toate 
jxapoarelc si țările lumii", a apreciat, 
in iniervenția se reprezentantul Re
publicii Arabe Siriene. Haissam K?- 
lani.

In numele delegației Madagasca
rului — a spus Blaise Rabetafika — 
aduc omagii României, a cărei ini
țiativă de înscriere a actualului punct 
de pe ordinea de zi ne-a permis, în- 
cepind de anul trecut, nu numai să 
procedăm la un schimb de păreri 
foarte util și toarte fructuos, ci, mai 
ales, să abordăm In mod serios si cu 
simț de răspundere ceea ce conside
răm că este in interesul general al 
comunității infernali anale".

Reprezentantul R.F.G., ambasado
ri;; V. ai . r Gchlhoff. a salutat, in nu- 
msle delegației țării sale, „inițiativa

Proclamarea autonomiei statului
Papua - Noua Guinee

PORT MORESBY 1 (Agerpres). — 
La 1 decembrie 1973 a fost procla
mată autonomia statului Papua — 
Noua Guinee, teritoriu aflat sub tu
tela O.N.U. și administrat de Aus
tralia. In cadrul unei ceremonii ofi
ciale. care a avut loc in capitala țârii 
— Port Moresby —. fostul adminis
trator australian, Leslie Johnson, a 
transferat’ responsabilitățile privind 
problemele politicii interne primului 
ministru, Michael Somare, și con

siliului executiv local. Potrivit aran- 
jamcntelor încheiate anterior, dome
niile apărării și politicii externe vor 
rămine, încă un an, in competența 
Australiei.

Inițiat de O.N.U.. sub impulsul 
mișcării de eliberare, actul de la 
1 decembrie constituie începutul dru
mului spre obținerea independenței 
denline — in cursul anului 1974 — a 
acestei națiuni din Pacific.

românească destinată Întăririi rolu
lui Noțiunilor Unite in v.-derba rea
lizării efective a principiilor Cartei, 

pe cart ac< sta se ba- 
z<’âzâ — a sous vorbi’orul — nu au 
•' 'ns dccit dacă fac parte integran
tă din politica cotidiană și concia iă 
a națiunilor". El a subliniat că 
scopurile propunerii românești sint: 
menținerea si întărirea independm- 
t ; si șuvoiunității tuturor statelor, 
i 1 lo la autodeterm na n *a- 
mestecul străin in treburile interne, 
evitai t a și eliminări a ac tc lor d ■ a- 
gresiune. folosirea deplină a tuturor 
mijloacelor de care disoune siste
mul Națiunilor Unite si a posibili
tăților pe care acest sistem le oferă 
pentru soluționarea situațiilor de 
criză, peniru întărirea păcii și secu
rității prin aplicarea dreptului in
ternațional in relațiile dintre state, 
pentru creșterea eficacității princi
palelor organe ale O.N.U. și asigu
rarea participării tuturor statelor 
membre la eforturile in vederea în
tăririi organizației.

..După părerea delegației S.U.A., 
forța Adunării Generale rezida in 
I ■ il că permite exprimarea opi
niei publice și poate să aducă in a- 
tenție unele probleme, să jndicc căile 
de soluționare și să contribuit1 la 
crearea unui climat propice regle
mentării acestora", a declarat repre
zentantul Statelor Unite, Topley Ben
nett .

..Actualele dezbateri asupra întă
ririi rolului Națiunilor Unite consti
tuie un nou exemplu care arată că 
această organizație poate avansa a- 
tunci cind este orientată in mod 
constructiv. Guvernul S.U.A. — a 
spus el — (inc sâ aducă sincere 
mulțumiri României peniru efortul 
pe care l-a făcut în scopul de a axa 
întreaga noastră atenție asupra aces
tei probleme centrale, de a face ca 
Națiunile Unite să devină mai eficace 
într-o lume reală. Apreciem — a re
levat reprezentantul Statelor Unite -- 
că delegația română a adus o con
tribuție reală la evoluția concepției 
asupra O.N.U.".

La încheierea dezbaterilor, proiec
tul românesc a fost adoptat prin 
consens.

ADOPTAREA UNEI REZO
LUȚII PRIVIND ELIMINAREA 

DISCRIMINĂRII RASIALE

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
-- Stcreiarul general al O.N.U.. Kurt 
Waidhc m, a avut jo: si vineri, la se
ci.ui din Now York al Națiunilor 
Unite. întrevederi cu ambasadorii 
Egiptului și Israelului pentru a în
cerca sâ faciliteze o reluare a con
vorbirilor dintre repr< z.enlanții mili
tari ai celor două țări d • la kilome
trul 101 — a declara! un purtător de 
cuvint al O.N.U. Acesta a precizat că 
s xrvtarul general consideră inlreru- 
!'■ rea acestor convorbiri ca un recul 
in cadrul dialogului a; abo-israolian. 
El nutrește sperata fermii că intilni- 
rile constructive pentru punerea in 
aplicare a r< zoluțici Consiliului de 
Securitate din 25 octombrie a.c. vor 
fi reluate cit mai rapid posibil.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — în 
ca Irul un<‘i conferințe de presă, se- 

tn-ul de stat al S.U.A.. Henry 
Kissinger, .și-a exprimat încrederea 
că se va put. a ajunge la o „soluțio
nare rez<»vib:bT‘ a problemelor din 
Orientul Apropiat la conferința de 
pace pe această temă, care urmează 
să se (i sfășoarc la Geneva, in cursul 
lunii viitoare. ..Am încrederea — a 
spus șeful diplomației americane — 
râ se poate găsi o soluție rezonabilă 
in cadru! convorbirilor de pace. Cred 
că este in interesul tuturor părților 
sâ incerce găsirea unei soluții diplo
matice".

ALGER 1 (Agerpres). — Președin
tele Algeriei. Houari Boumedicnc, l-a 
primit pe secretarul general al Ligii 
Arabi-, Mahmoud Riad — transmite 
agenția M.E.N. Au fost evocate, cu 
acest prilej, probleme decurgind din 
h i i le recentei reuniuni arabe la 
nivel înalt de la Alger și evoluția 
situației din Orientul Apropiat.

AMMAN 1 (Agerpres). — Luind 
cuvintul la deschiderea sesiunii or
dinare a Parlamentului, regele Hus
sein al Iordaniei a precizat că poli- 
tica Iordaniei in vederea reglemen
tării conflictului din Orientul Apro
piat se bazează pe trei puncte fun
damentale : retragerea Israelului din 
toate teritoriile ocupate după 5 iunie 
1967, respingerea oricărei reglemen
tări unilaterale sau separate și, în- 
sfirșit, recunoașterea dreptului po
porului palestinian la autodeter
minare.

Agenția France Presse menționea
ză că regele Hussein a anunțat că a 
avut un schimb de mesaje cu nre- 
șcdintele libian. Moamer el Ged
da fi. in vederea reluării relațiilor in
tre Libia și Iordania.

I/î preajma vizitei președintelui

Consiliului de Stat al României

în S.U.A.

Manifestări consacrate României
WASHINGTON I (Coresponden

tă de la C. Alexandroaie). — In 
continuarea acțiunilor organizate in 
vederea apropiatei vizite a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu» in Statele Unite ale 
Americii, la Galeria Woodmere, 
din Philadelphia, s-a deschis o ex
poziție de artă contemporană ro
mânească in care sint prezentate 
peste o sută de lucrări de pictură, 
grafică și tapiserie, semnate de 
artiști aparținind tuturor genera
țiilor. Alături de maeștri cu un 
prestigiu de mult recunoscut, ca 
II. Catargi, Ion Muscelanu. Mi- 
caela Eleutheriade, Gp Szabo Bela, 
Mircea Olarian, Petre Abrudan, 
in expoziție sint prezenți pictori, 
graficieni și tapiseri a căror crea
ție se află definită precis in pei
sajul artistic românesc ' — Geta 
Brătescu, Vasile Brătulescu, Ion 
Gheorghiu, Ion Pacea, Ion Săliștea- 
nu, Viorel Mărgineanu, Zizi și 
Sever Frențiu, -Ion Și Teodora 
Stendl. De asemenea, publicul a- 
merican are prilejul să se intil- 
nească cu operele celei mai tinere 
generații de artiști români.

La deschidere au participat mem
brii Consiliului do conducere al 
Galeriei, artiști plastici. ziariști, 
muzeografi, membri ai coloniei ro
mâne clin Philadelphia. Au fost 
prezenți ambasadorul României in

Statele Unite. Corneliu Bogdan, șl 
directorul Bibliotecii române din 
Neto York, Dan Grigorescu.

Posturile de televiziune din Phi
ladelphia au consacrat un amplu 
program acestei expoziții care va 
/amine deschisă pină in a doua ju
mătate a lunii decembrie, in acest 
răstimp, Galeria Woodmere, in co
laborare cu Biblioteca română din 
New York, va organiza programe 
de prezentare a României, a isto
rici și a culturii ei contemporane.

De asemenea, la Galeria de 
artă a Universității statului Flori
da, din Gainesvile, a avut loc ver
nisajul expoziției de grafică con-x 
temporană românească, organizată 
in cadrul unui aranjament de 
schimburi cu Uniunea artiștilor 
plastici din România. La deschidere 
au asistat reprezentanți ai condu
cerii universității, ai Agenției de 
informații a Statelor Unite 
(U.S.LA.), artiști plastici, profesori, 
studenți. ziariști și numeroși ame
ricani de origine română.

Departamentul de științe politice 
al Universității orașului New York 
a organizat o conferință pe tema 
..Progresul social in România con
temporană". Au vorbit prof. Claude 
Walthorpe, Michael Cloud, Wallace 
Scout și Dan Grigorescu. Au parti
cipat numeroși profesori și stu
denți de ța catedrele de științe so
ciale ale universității.

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru statistică

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Intre 
27 și 30 noiembrie a.c. a avut loc la , 
Moscova cea de-a 22-a ședință a Co-Z 
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
statistică. La ședință au luat parte 
delegațiile țărilor membre ale consi
liului, precum și o delegație a R.S.F. 
Iugoslavia. Au fost prezenți repre
zentanți ai R. D. Vietnam.

Comisia a examinat problemele 
referitoare la dezvoltarea in conti
nuare a colaborării pentru elabora
rea lucrărilor de statistică în cadrul 
C.A.E.R., in conformitate cu preve
derile protocolului sesiunii a XXVII-a 
a consiliului, și a elaborat recoman
dări pentru înfăptuirea acestora. Au 
fost aprobate metodologia de compa
rare a' nivelurilor productivității 
muncii in agricultura țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., precum; 
și măsurile convenite pentru perfec
ționarea în continuare a nomenclato
rului de mărfuri folosit de țările 
membre ale C.A.E.R. in statistica 
comerțului exterior.

Au fost examinate, de asemenea, 
rezultatele convenirii listelor produ
selor reprezentative in cadrul com
parării în curs a indicatorilor valo
rici de bază ai dezvoltării economiei 
naționale a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. Comisia a exa
minat, in același timp, problemele 
colaborării in domeniul proi». rării 
automatizate a informațiilor statis
tice.

A fost examinat raportul de acti-* 
vitate al comisiei pe anul 1973 și a 
fost adoptat planul său de lucru pe 
anul 1974.

infîlnlre la C.C. al P.M.U.P.

Teritoriul cu
noscut sub nu
mele Papua — 
Noua Guinee, si
tuat în nord-vstul 
Australiei, are o 
suprafață de 
475 000 kmp și cu
prinde partea ră
săriteană a Insu
lei Noua Guinee, 
precum și alte 
600 de insu’e. 
Populația de 2,5 
milioane locuitori 
vorbește cîteva 
sute de limbi.

Adunarea General^ a O.N.U. a 
adoptat, vineri, cu 91 de voturi pen
tru și patru centra (Republica Sud- 
Africană, S.U.A.. Marea Britanie și 
Portugalia) o rezoluție privind eli
minarea tuturor formelor de discri
minare rasială. Rezoluția invită 
toate statele să semneze și să rati
fice această convenție.

★
Delegația Islandei a prezentat, in 

cadrul Comitetului pentru probleme 
economice al Adunării Generale, un 
proiect de rezoluție in care se rea
firmă dreptul statelor „la suvera
nitate permanentă asupra tuturor 
resurselor lor naturale aflate pe te
ritoriul din limitele frontierelor lor 
internaționale, precum și asupra ace
lora de pe fundul mărilor, din sub
solul ao.’stora, precum și din apele 
aflate sub jurisdicția lor națională".

Guvernul Uruguayan 
a interzis partidele 
comunist și socialist

VARȘOVIA 1 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). .— Tovarășul Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află in vizită în R. P. Pb*- 
lonă, a fost primit, la 1 de?embrie, 
de tovarășul Franciszek Szlachcic, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată in
tr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, au fost abordate probleme pri

vind dezvoltarea continuă a relații 
lor dintre P.C.R. și P.M.U.P., din 
tre România și Polonia.

La întilnire a 
Frelek, membru

participat 
al Seci

C.C. al P.M.U.P., șeful Secției exter
ne a C.C. al P.M.U.P. 
zenți Aurel Duca,

Au fost pre

României la Varșovia, și W. Wojta 
sik, ambasadorul Poloniei la Bucu

• DIN MATERIAL 
PLASTIC. BK-7 „Lietuva" 
este cel dinții planor sovietic 
confecționat din material plas
tic. încă de La primele probe, 
pe aeroportul din Kaunas, el a 
demonstrat calități excepționale

rești.

IN DEZBATEREA CONFERINȚEI PENTRU SECURITATE ȘI COOPERARE IN EUROPA:

NEAMESTECUL ÎN TREBURILE INTERNE -
principiu de baza al dezvoltării unor noi raporturi interstatale

Sarcină majoră a actualei faze a 
conferinței pentru securitate și coope
rare in Europa, definirea cit mai 
clară și mai exactă — in documen
tul sau documentele ce vor fi elabo
rate — a principiilor și normelor 
menite să guverneze raporturile in
terstatale pe continent, beneficiază, 
In mod firesc, de întreaga atenție a 
statelor participante. Acest interes 
Izvorăște din faptul că popoarele 
europene sint vital interesate in sta
tornicirea pe baze noi a relațiilor 
interstatale, in extinderea colaborării 
și conlucrării, in asigurarea, pentru 
fiecare din națiunile Europei, a po
sibilității de a-și concentra integral 
eforturile in vederea propriei dez
voltări economice și sociale.

După o primă rundă de dezbateri 
generale asupra principiilor relațiilor 
intereuropene, delegațiile au trecut la 
examinarea succesivă, in detaliu, a 
conținutului fiecăruia din aceste prin
cipii. in ordinea in care ele au fost 
enunțate in recomandările de la Hel- 
jiaki. Astfel, pină acum s-au purtat 
discuții — avind la bază propunerile 
și documentele prezentate — asupra 
principiilor egalității suverane a sta
telor și drepturilor inerente suvera
nității. renunțării la folosirea forței 
ș: amenințarea cu forța, inviolabili
tății frontierelor, integrității terito
riale a statelor, reglementării pașni
ce a diferendelor. Săptămina trecu
tă. lucrările subcomisiei de resort a 
conferinței au fost consacrate in 
întregime principiului neamestecului 
in treburile interne ale altor state.

Dezbaterile aprofundate pe această 
temă, in cadrul cărora au luat cuvin
tui marea majoritate a delegațiilor, 
reflectă, o dată mai mult, importanța 
deosebită pe care statele participan
te o acordă neamestecului in trebu
rile altor state, apreriat in mod una
nim ca unul din principiile funda
mentale ale relațiilor interstatale in 
Europa si in lume.

Nota dominantă a schimbului de 
vederi a constitui*.-o sublinierea ne
cesității unei formulări clare și com
plete a principiului menționat, pen
tru excluderea oricăror acte de a- 
mes.tec in treburile altor state. Ca o 
contribuție utilă la activitățile sub
comisiei a fost apreciată ideea for
mulată de delegația României privind 
necesitatea de a se prevedea in mod 
clar că intervenția in afacerile altui 
gtat nu este admisă in nici o îm
prejurare, idee ■ împărtășită de o

sene de alți delegați, și îndeosebi de 
reprezentanții Franței. Iugoslaviei. 
Ciprului, care au relevat faptul că 
precizarea făcută de delegația româ
nă este de natură să contribuie la 
definirea clară a conținutului acestui 
principiu. In acest sens, delegația 
Iugoslaviei a insistat asupra preci
zării că statele participante nu 
trebuie sâ intervină, individual sau 
colectiv, sub nici o formă și sub nici 
un pretext in afacerile vreunui 
stat.

O discuție aprofundată a fost anga
jată in legătură cu delimitarea 
cimpului de aplicare a interdicției de 
a interveni in treburile altor state. 
Majoritatea participanților au eviden
țiat necesitatea imperioasă a apărării 
integrale a suveranității și indepen
denței statelor împotriva oricărui act 
de intervenție. Cu acest prilej s-a 
remarcat că atit actele de interven
ție armată, de constringere prin 
măsuri de ordin politic, economic sau 
de altă natură, cit și formele de in
tervenție indirectă (subversiune, spri
jinirea și organizarea de forțe și 
clemente îndreptate Împotriva altui 
stat, propagandă ostilă etc.) trebuie 
să fie interzise — toate acestea fiind 
contrare dreptului internațional și 
punind, intr-un fel sau altul, in pe
ricol personalitatea și independența 
politică a statelor și, in același 
timp, securitatea și cooperarea pe 
continent.

S-au exprimat, in cadrul dezbate
rilor din subcomisia pentru principii, 
și unele opinii potrivit cărora aface- 
ri’e externe ale statelor nu ar trebui 
să constituie obiectul acestui princi
piu, prin faptul că ele interesează și 
alte state. Delegația României, ca și 
delegațiile altor state participante, a 
subliniat că stabilirea de relații intre 
două sau mai multe state, încheierea 
de acorduri, dezvoltarea cooperării 
sub toate formele și in toate dome- 
n iie constituie, in mod evident, ele
mente ale suveranității fiecărui stat 
„Orice limitare a conținutului prin
cipiului neamestecului în domeniile 
afacerilor externe ale unui stat — re
leva in cadrul discuțiilor reprezen
tantul țării noastre — ar lăsa cimp 
intervenției împotriva independenței, 
ceea ce ar pune in per.col pacea și 
securitatea".

?4eamestecul în treburile interne 
ale statelor — s-a reliefat in cadrul 
discuțiilor — se referă, deopotrivă, la

dreptul fiecărui stat participant de 
a-și alege și dezvolta in mod liber 
sistemul său politic. Trebuie men
ționat. de asemenea, faptul că de
legațiile tuturor statelor participante 
s-au pronunțat pentru interzicerea 
intervenției in orice domeniu al re
lațiilor dintre state — politic, eco
nomic. cultural etc.

Incadrind principiul neamestecului 
in treburile statelor in contextul ge
neral al principiilor și normelor 
intereuropene, mulți participant la 
discuție au atras atenția asupra le
găturii care există intre principiul 
neamestecului și celelalte principii 
fundamentale ale dreptului interna
țional, precizind că nu este și nu 
poate fi nici o contradicție intre 
dezvoltarea largă a cooperării pe 
diverse planuri dintre statele parti
cipante și respectarea acestui princi
piu. ci, dimpotrivă, extinderea coope
rării nu poate avea drept bază trai
nică decît aplicarea strictă a acestui 
principiu, a tuturor principiilor me
nite să guverneze relațiile dintre 
state.

Apreciind, asemenea multor dele
gații, că este deosebit de important 
ca in definirea acestui principiu să 
se excludă orice formulare ambiguă, 
reprezentanții Ciprului. Maltei și ai 
altor țări au subliniat că este nece
sar ca formularea asupra căreia se 
va conveni — clară și lipsită de orice 
echivoc — să răspundă preocupări
lor țărilor mici de a fi la adăpost 
de orice imixtiune din afară in afa
cerile lor și să excludă orice scuză 
sau justificare posibilă pentru inter
venția in treburile altor state.

Participarea delegației țării noastre 
la dezbaterile consacrate principiului 
neamestecului in treburile altor state 
— participare activă, constructivă, 
bogată in idei și inițiative — după 
cum au relevat, in cadrul lucrări
lor, și cu alte prilejuri, membrii 
delegațiilor diferitelor state prezente 
la conferință, concretizează convin
gerea României socialiste că rapor
turile dintre state in Europa trebuie 
să fie așezate pe principii noi. iar 
aceste principii trebuie să facă obiec
tul unor angajamente ferme din 
partea tuturor statelor participante, 
prin care să se statueze și să se ga
ranteze aplicarea lor.

Corneliu VLA.D
Geneva

MONTEVIDEO 1 (Agerpres). — La 
Montevideo s-a anunțat oficial că 
guvernul Uruguayan a decretat inter
zicerea partidelor comunist și socia
list — relatează agențiile France 
Presse și Reuter. Potrivit aceluiași 
decret, au fost interzise și asocia
țiile studențești și alte organizații 
politice din Uruguay.

„PIONEER-10"
CU 53 000 KM LA ORA

Sonda spațială „Pioneer—10“ 
a confirmat că, așa cum se cre
dea anterior, cimpul magnetic 
al planetei Jupiter este opus 
celui existent pe Pămint — au 
anunțat experții centrului de 
urmărire a zborului navei, si
tuat la Mountain View (Califor
nia). intr-o conferință de presă. 
Oarhenii de știință americani 
au reafirmat că este posi
bil ca sistemele sondei să 
fie scoase din funcțiune de 
centura de radiații a plane
tei, care, potrivit aprecierilor, 
are o intensitate de 1 000 de ori 
mai mare decît cea terestră. 
„Pioneer—10“ va intilni acest 
decisiv obstacol luni, cind va 
atinge și punctul de apropiere 
maximă de suprafața planetei 
— aproximativ 130 000 km. Joi, 
sonda se afla la aproximativ 4 
milioane km de Jupiter, viteza 
sa fiind de 58 000 km la oră (cea 
mai mare atinsă pină in prezent 
de un obiect lansat de om).

mmm GENERATE DE PENURIA DHWUȘ1I1I
Măsuri ale guvernului francez

Primul ministru al Franței, Pi
erre Messmer, a anunțat, vineri 
seara, că guvernul francez a sta
bilit o serie de măsuri in vederea 
economisirii combustibilului și re
ducerii consumului de energie. 
Printre măsurile preconizate figu
rează limitarea vitezei autovehicu
lelor la 90 kilometri pe șosele obiș
nuite și 120 de kilometri pe auto
străzi. interzicerea curselor auto
mobilistice și a raliurilor, precum

și limitarea numărului zborurilor 
pe principalele rute aeriene inter
ne și internaționale. în scopul e- 
conomisirii electricității s-a ho-tă- 
rit ca emisiunile de televiziune sâ 
ia sfirșit cel mai tirziu la ora 23.00, 
precum și interzicerea intre orele 
22,00 și 7 dimineața a iluminatului 
vitrinelor, monumentelor publice, 
imobilelor și a birourilor neocupa
te, precum și a tuturor reclamelor 
luminoase.

Noi restricții la consumul de energie în Olanda

Primul ministru olandez, Joop 
den Uyl, a anunțat, vineri seara, 
raționalizarea benzinei pentru au
tomobile și motociclete, bonurile 
de benzină puțind fi obținute intre 
10 și 15 decembrie de la oficiile 

0 Ministrul petrolului al Arabici 
Saudlte, Ahmed Zaki Yamani, 

și ministrul algerian al petrolului 
și energiei. Belaid Abdesselam, a- 
flați intr-un turneu prin mai mul
te capitale vest-europene. au avut, 
sîmbătă, la Bruxelles, convorbiri 
cu președintele Comisiei C.E.E., 
Francois Xavier Ortoli. în proble
me legate de exportul de petrol al 
țărilor arabe producătoare către 
țările membre ale Pieței comune.

poștale, iar ministrul cu probleme
le economice, Ruud Lubbers, a so
licitat societăților petroliere să re
ducă cu 20 la sută livrările către 
stațiile de benzină.

Ei au avut, de asemenea, o între
vedere cu ministrul olandez al e- 
conomiei, Ruud Lubbers, sosit 
special in acest scop in capitala 
belgiană.

în pofida crizei mondiale de e- 
nergie, companiile pcțroljere 

nord-americane continuă să expor
te produse petroliere intr-un ritm 
de 50 000 de barili pe zi spre Eu
ropa, Japonia și America Latină.

agențiik ci® presă transmit:
Lfi încheierea viziiei o- 

iiciale în Cuba3 lui st3nk0 To" 
dorov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a fost 
dat publicității un comunicat in care 
se relevă evoluția ascendentă a co
laborării economice, tehnice și știin
țifice și adincirea relațiilor, pe liniex 
de partid și de stat, dintre cele două 
țări. Se scoale, totodată, în evidență 
importanța convocării Conferinței 
pentru securitate șl cooperare in 
Europa, precum și succesele impor
tante obținute în lupta popoarelor 
de pe continentul latino-american îm
potriva imperialismului, pentru in
dependență națională și progres so
cial, cerindu-se încetarea imediată a 
represiunilor din Chile și eliberarea 
secretarului general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan.

întrevedere Gierek - 
BerlSUgUer. Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a pri
mit pe Enrico Berlinguer, secretar 
general al C.C. al Partidului Comu
nist Italian, care sn află intr-o vizită 
in Polonia — transmite agenția 
P.A.P.

La Moscova s_au dest4surat 
lucrările primei ședințe a Comisiei 
de colaborare intre C.A.E.R. și Fin
landa.

de zbor și aerodinamice, pla- 
sindu-se printre aparatele de 
performanță pe plan mondial. In 
prezent. La uzina experimenta
lă a aviației sportive din Uniu
nea Sovietică se construiește o 
primă serie de planoare per
fecționate BK-8, generație des
cendentă din BK-7.

• PEDALATUL - UN 
SPORT PLĂCUT Șl UTIL 
Sugerind ‘înființarea unui de
partament al „ideilor inedite", 
menit să colecteze cele mai in
genioase soluții pentru rezolva
rea crizei energetice, ziarul 
„LA LIBRE BELGIQUE" pro
pune, ca o „piesă la dosar", in
stituirea unui „serviciu civic al 
pedalatorilor". Se știe ypă., v.ci- 
cleta este un sport'agreai de 
toate virstele și de foarte multe 
persoane. Dar plăcutul ar putea 
fi imbinat cu utilul dacă ama
torii de ciclism ar pedala timp 
de o oră-două zilnic pe o bi
cicletă specială prevăzută cu 
citeva dinamuri. Curentul produs 
ar servi la acoperirea, in parte, 
a penuriei energelice. Ideea a- 
parține lui Eddy Merckx, cam
pion sportiv care a hotărit să 
inlocbiască antrenamentele sale 
pe străzi cu „prestații electri
ce", cum le numește ziarul 
menționat.

Prințul Suftsnuvong, Pre- 
ședințele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic Laoțian, a primit, 
la sediul C.C. al F.P.L., o delegație 
de prietenie din R.P. Chineză, con
dusă de Șen Kan. A avut loc o con
vorbire prietenească in probleme 
privind prietenia militantă dintre 
popoarele chinez și laoțian — rela
tează agenția China Nouă.

Președintele Bundestagu- 
lui vesf-germtm, Annemarie

Renger, a anunțat, vineri, că la 15 
mai 1974 va convoca Adunarea Fe
derală, care va avea misiunea de a-1 
alege pe viitorul președinte al 
R.F.G.

Guvernul grec 3 hotărit re- 
deschiderea, începind de luni, 3 de
cembrie, a tuturor școlilor superioare 
din țară, anunță un comunicat al 
Ministerului Educației Naționale. 
După cum s-a mai anunțat, univer
sitățile din Grecia au fost închise in 
urma incidentelor care au avut loc, 
la 16 noiembrie a.c., la Atona.

Japonia. Podul Sh.monoseki-Moii, măsurînd 1 063 m, inaugurat de curîna 
la Kitakyushu, prefectura Fukuoka, este cel mai lung pod suspendat din 

Orient. în fotografie : vedere nocturnă a podului

• ALBINE CARE EX
TRAG ULEI. In America La- I 
tină și in Africa de Sud au fost ( 
descoperite aproximativ 1270
de „plante uleioase" din care 
anumite specii de albine extrag 
un ulei de opt ori mai bogat in 
calorii decît nectarul. Aceste 
specii de albine nu trăiesc in 
stupi ; fiecare își hrănește se
parat lai-vele. '

• CEL MAI LUNG TU
NEL DIN EUROPA. Re- 
cordul în lungime al tunelelor 
europene il deține de acum 
înainte Iugoslavia. In muntele 
Besna Kobila a fost ‘săpat un 
tunel lung de 6 821 m, la o alti
tudine de 1 922 m. Este un tunel 
feroviar și va servi la transpor
tul minereului de plumb și zinc 
pe o linie forată cu ecartament 
îngust pină la fabrica de Hota
re a combinatului chimico-me- 
taJuTgic „Trepce" din Kosovska- 
Mitrovița. Grație tunelului, 
drumul minereului s-a scurtat 
cu 15 km..

• TELEVIZIUNEA IN 
SLUJBA AGRICULTURII. 
La Uad Madani, capitala pro
vinciei sudaneze Nilul Albastru, 
va intra peste puțin timp in 
funcțiune o nouă'stație^e tele
viziune pusă la dispoziția h cir
ca 10 000 de spectatori ai regiu
nii Gezireh. Fiind vorba de o 
'regiune bine cunoscută pentru 
producția de bumbac. 70 la sută 
din programele difuzate vor fi 
destinate cursurilor de informa
ție agricolă.
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