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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R.
COMITETUL CENTRALA RECOMANDAT INSTITUIREA FUNCȚIEI 

DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Dinii expresie voinței si senlimenielor întregului partiil, ale tuturor 

cetățenilor patriei, plenara a propus alegerea in această Înaltă funcție 
a conducătorului iubit al poporului, tovarășul HiCOUIE CEflUSESCil

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al P.C.R. 

privind unele modificări 
ale Statutului

Partidului Comunist Român
în zilele de 25 ți 26 martie 1974, sub președinția 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc Plenara C.G 
al P.C.R.

La lucrările plenarei au participat ca invitați primii 
secretari ai comitetelor județene de partid, membrii 
guvernului, conducători ai unor instituții centrale de 
stat și obștești, adjuncți ai șefilor de secții ale Comi
tetului Central, cadre de conducere din presă — care 
nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

In legătură cu problemele înscrise la ordinea de 
zi, Plenara C.C. al P.C.R. a adoptat hotăriri cores
punzătoare

1. — în vederea aplicării consecvente a Statutului 
î.R., eliminării unor paralelisme între organele de

conducere ale partidului și creșterii operativității și 
coordonării efective a activității de partid și de stat, 
plenara a stabilit unele modificări la Statut.

Hotărîrea în legătură cu aceste modificări se dă 
publicității separat.

2. — în cadrul plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat citire unei scrisori din partea tova
rășului Ion Gheorghe Maurer în care solicită, din 
motive de sănătate și datorită vîrstei, să fie eliberat 
din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri.

In legătură cu această scrisoare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a rostit o scurtă cuvîntare care se publică 
separat.

Exprimîndu-șt deplinul acord cu înaltele aprecieri 
ale secretarului general al partidului la adresa acti
vității tovarășului Ion Gheorghe Maurer, plenara a 
aprobat în unanimitate cererea președintelui Consi
liului de Miniștri de a fi eliberat din această funcție.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a adresat apoi 
plenarei. Cuvîntul său se publică separat.

3. — Plenara C.C. al P.C.R. a recomandat Marii 
AduAări Naționale să aleagă pe tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., în funcția de președinte al Consiliului de Mi
niștri.

în legătură cu aceasta, plenara a recomandat 
Marii Adunări Naționale eliberarea tovarășului 
Manea Mănescu din funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

4. — Plenara a ales pe tovarășul llie Verdeț, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ca 
secretar al Comitetului Central și a recomandat nu
mirea sa ca președinte al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.

în legătură cu aceasta, plenara a recomandat 
Marii Adunări Naționale eliberarea tovarășului llie 

Verdeț din funcția de prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

5. — Plenara a fost de acord tu cererea tovară
șului Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., de a fi eliberat din funcția de pre
ședinte al Marii Adunări Naționale, și de a fi trecut 
în altă muncă. Plenara a recomandat Marii Adunări 
Naționale eliberarea sa din funcția de președinte al 
Marii Adunări Naționale și alegerea sa ca vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

în legătură cu aceasta, plenara a hotărît să pro
pună Marii Adunări Naționale alegerea tovarășului 
Miron Constantinescu, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., ca președinte 
al Marii Adunări Naționale, urmînd să fie eliberat 
din funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și de președinte al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.

6. — Plenara a hotărît să recomande Marii Adu
nări Naționale eliberarea tovarășului Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., din 
funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al comerțului interior, în legătură cu trece
rea sa în munca de partid.

7. — Totodată, Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît să

(Continuare in pag a Il-a)

Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român hotărăște modificarea 
articolului 22 al Statutului 
P.C.R., după cum urmează :

1. Prevederea referitoare la 
alegerea Prezidiului Perma
nent și atribuțiile acestuia se 
elimină.

2. La articolul 22 al Statu
tului P.C.R. se introduce pre
vederea referitoare la ale
gerea Biroultli Permanent al 
Comitetului Executiv.al C.C. 
al P.C.R.

Ca urmare, articolul 22 al 
Statutului P.C.R. va avea ur
mătorul cuprins:

22. ..Comitetul Central alege 
Comitetul Executiv și Secre
tariatul, Comitetul Executiv 
asigură conducerea activității 
partidului între plenare, iar 
Secretariatul organizează și 
controlează îndeplinirea ho- 
tărîrilor partidului și selec
ționarea cadrelor.

Comitetul Executiv șl Se
cretariatul raportează Comite
tului Central despre activita
tea depusă.

Comitetul Executiv alege 
Biroul Permanent alcătuit 
din: secretarul general al 
partidului și secretarii C.C. al 
P.C.R., președintele republicii 
și președinte al Consiliului de

Stat, vicepreședintele Consi
liului de Stat, care asigură ac
tivitatea permanentă la Con
siliul de Stat, președintele 
Consiliului de Miniștri, primul 
vicepreședinte și 1-2 vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, președintele Consi
liului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din 
România.

Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. poate completa com
ponența Biroului Permanent 
și cu alte funcții.

Biroul Permanent asigură 
coordonarea operativă a ac
tivității de partid și de stat și 
adoptă hotărîri în limita com
petențelor stabilite de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R.

Biroul Permanent rapor
tează asupra activității sale 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.*,

★

Modificările aduse articolu
lui 22 din Statut urmează a fi 
supuse ratificării Congresului 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu Cuvîntul tovarășului Nicolae CeaușescuStimați tovarăși,Noi am analizat tn Comitetul Executiv cererea tovarășului Maurer și, finind seama de temeiul ei, am hotărît să o supunem Comitetului Central pentru a fi aprobată.îl cunoașteți pe tovarășul Maurer de mult. Așa cum am subliniat și cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, tovarășul Ion Gheorghe Maurer este un vechi activist al partidului, a îndeplinit munci de răspundere în diferite etape. In ultimii 13 ani el a îndeplinit în mod constant funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, de membru al conducerii partidului, adueîndu-și contribuția la realizarea hotărîrilor congreselor al IX-lea și al X-lea, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului.Tocmai ca o recunoaștere a activității, a meritelor și a devotamentului tovarășului Maurer față de partid, față de cauza socialis
Cuvîntul tovarășului Ion Gheorghe MaurerStimați tovarăși,Cererea aceasta este rezultatul unei adinei confruntări a mea cu mine însumi și cu posibilitățile mele.După o viață pusă tn slujba unei cauze, pe care o voi servi atîta vreme cît voi putea și cît timp voi trăi, am ajuns la concluzia că sarcina ce mi-a fost Încredințată în 

mului, de interesele clasei muncitoare și ale poporului, la a 70-a aniversare i s-a decernat și titlul de „Erou al Republicii Socialiste România". Acest înalt titlu i s-a acordat nu pentru vîrstă, ci, așa cum s-a spus și atunci, tocmai pentru activitatea sa, ca o recunoaștere și o apreciere a acesteia.Desigur, ar fi fost plăcut pentru noi toți ca sănătatea tovarășului Maurer să-i permită să-și continue activitatea, împreună cu noi, de îndeplinire a sarcinilor puse de Congresul al X-lea și de înfăptuire a hotărîrilor acestuia. Dar se pare că legile biologice, naturale, sînt mai puternice și, pînă Ia urmă, își spun cuvîntul — și ele au determinat pe tovarășul Maurer să ceară eliberarea sa din funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, neputînd efectua o activitate permanentă și susținută în îndeplinirea acestor sarcini.Sper însă că hotărîrea plenarei Comitetului Central de a satisface această cerere va fi însoțită încă 
trecut de plenară — de a prezida Consiliul de Miniștri — a devenit prea grea pentru umerii mei.Iată de ce am făcut această scrisoare și sînt recunoscător plenarei pentru că m-a ajutat să închei în timp potrivit acest capitol de viață.Tovarășul Ceaușescu a spus la adresa mea cuvinte frumoase, în legătură cu ceea ce am reușit să 

o dată de aprecierea activității și a meritelor pe care tovarășul Maurer le are față de poporul nostru, față de partid și de cauza socialismului. Sperăm că și în continuare sănătatea îi va permite — și dorim ca ea să se amelioreze — să poată participa, în limitele posibilităților, împreună cu noi toți, cu Comitetul Central, cu Comitetul Executiv, cu clasa noastră muncitoare, cu poporul nostru, la înfăptuirea programelor viitoare de înflorire și dezvoltare a patriei noastre socialiste.Cu aceste gînduri și în acest spirit, propun plenarei Comitetului Central să ia în considerare a- ceastă cerere. Eliberîndu-1 pe tovarășul Maurer din această funcție, să îi urăm sănătate, ca împreună cu noi să poată participa la diferite activități. Sînt destule de făcut și sperăm că el va putea să facă, și în viitor, în condiții bune, acest lucru.Propun plenarei să aprobe a- ceastă cerere a tovarășului Maurer.
fac. îi mulțumesc pentru acest lucru. Am reușit să disting în spusele lui semnele existenței unei afecțiuni prietenești pe care o are față de mine. Acest lucru va ră- mîne în mintea mea și va stărui ecoul acestor cuvinte în sufletul meu.Vă mulțumesc pentru atenție, tovarăși.

Stimați tovarăși,Aș dori, în numele plenarei și al meu, să felicit pe tovarășul Manea Mănescu și pe ceilalți tovarăși și să le urez succes în activitățile de răspundere ce le-au fost încredințate sau pentru care au fost propuși. Desigur, doresc să exprim speranța noastră, a tuturor, că —
Cuvîntul tovarășului Manea MănescuStimați tovarăși,Doresc să mulțumesc Plenarei Comitetului Central, secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru desemnarea mea într-una din principalele funcții ale activității de partid și de stat.Mă simt onorat că urmez în a- ceastă misiune tovarășului Ion Gheorghe Maurer, militant de seamă al partidului și statului nostru, care timp de mai bine de un deceniu a condus activitatea Consiliului de Miniștri al țării noastre. Este firesc, într-un astfel de moment important al vieții mele, să fiu stăpînit de o emoție deosebită, deoarece primesc din partea partidului una din sarcinile grele și de mare răspundere.în decursul anilor, partidul mi-a încredințat sarcini și funcții de răspundere ca activist de partid și pe linia guvernului. De fiecare dată am simțit încrederea partidului, a tovarășilor mei de muncă — 

mai cu seamă tovarășul Manea Mănescu, dar și ceilalți tovarăși, pentru că fiecare are sarcini importante — se vor strădui ca, împreună cu colectivul în care lucrează, să aplice cît mai ferm linia generală a partidului de înfăptuire a programului de dezvoltare economică și socială a țării, de ridicare a nivelului de trai 
și trebuie să vă mărturisesc că a- ceastă încredere a constituit pentru mine un imbold permanent în activitatea pe care am dus-o, stră- duindu-mă să fiu pe măsura posibilităților mele util cauzei clasei muncitoare și poporului din care m-am născut. Bunul cel mai de preț al întregd mele vieți a fost și va fi întotdeauna slujirea cu credință a Partidului Comunist Român, care m-a crescut și educat în spiritul devotamentului nețărmurit față de cauza socialismului și comunismului, care m-a învățat să militez și să lupt pentru o societate mai dreaptă și mai bună.Pe tot parcursul activității mele am primit ajutorul neprecupețit al partidului. Țin să mulțumesc mult conducerii partidului și în mod deosebit tovarășului Nicolae Ceaușescu, care m-a îndrumat cu perseverență, răbdare și exigență, dar și cu bunăvoință tovărășească.în fața acestei no? sarcini, care mi se încredințează, trebuie să vă 

material și spiritual al poporului nostru.Vom aprecia munca fiecăruia după felul în care va ști să lupte și să acționeze pentru a înfăptui linia generală a partidului, fiecare în sectorul său de activitate și toți în comun, ca un organism unic, ce trebuie să funcționeze în strînsă unitate. Cu aceasta, le doresc succes în activitatea lor !
declar deschis că sînt conștient de faptul că în activitatea mea s-au manifestat neajunsuri, pe care mă voi strădui, cu ajutorul tovarășilor mei de muncă, să le elimin în cît mai mare măsură.Stimați tovarăși,Ne aflăm în al 4-lea an al cincinalului. îndeplinirea planului pe acest an este hotărîtoare pentru realizarea înainte de termen a sarcinilor prevăzute pe anii 1971— 1975. Soluționarea cu succes a problemelor ce se pun astăzi în activitatea economico-socială a țării cere din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor eforturi susținute pentru executarea exemplară a sarcinilor de plan. Trebuie să întărim și mai mult, pe toate treptele organizatorice, exigența, disciplina de plan și financiară, disciplina economică. Se impune să acordăm o deosebită a- tenție îndeplinirii sarcinilor de producție stabilite prin plan, in

trării la termen tn funcțiune a noilor obiective, fundamentării temeinice a deciziilor economice în vederea stabilirii celor mai bune soluții, pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității producției, pentru sporirea pe toate căile a eficienței economice.Doresc să-mi exprim convingerea că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vom îndeplini în tot mai bune condiții prevederile planului, asigurînd astfel o trainică temelie progresului economic, și social al României socialiste. In acest cadru, sarcini sporite revin Consiliului de Miniștri. Țin să declar în fața plenarei Comitetului Central că voi depune toate eforturile, întreaga mea capacitate și putere de muncă pentru ca, împreună cu tovarășii vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, cu toți membrii guvernului, să asigurăm rezolvarea operativă a problemelor economice, îndeplinirea cu fermitate a sarcinilor ce revin organelor administrației de stat.Garanția exercitării în cele mal bune condiții a atribuțiilor și răspunderilor ce revin guvernului o constituie conducerea de către partid, în frunte cu secretarul său general, a întregii vieți economice și sociale a țării, aplicarea cu consecvență tn întreaga noastră activitate a Indicațiilor și orientărilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.încă o dată vă rog să-mi îngăduiți, stimați tovarăși, să vă mulțumesc pentru încrederea pe car» mi-o acordați.
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LOCBARIU PLENAREI COMITETULIII CENTRAL fii PftBTIDULIil COMUNIST Ml
(Urmare din pag. I)

recomande Marii Adunări Naționale ur
mătoarele :

— alegerea tovarășului Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ca președinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării și, în legătură cu 
aceasta, eiiberarea sa din funcția de mi
nistru al transporturilor și telecomunica
țiilor ;

— alegerea tovarășului Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ca ministru al comerțului inte
rior |

— alegerea tovarășului Gheorghe 
Oprea, membru al C.C. al P.C.R., în func
ția de vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri }

— alegerea tovarășului Traian Duda; 
ca ministru al transporturilor și telecomu
nicațiilor și, în legătură cu aceasta, elibe
rarea sa din funcția de ministru-secretar 
de stat ;

— eliberarea tovarășului Ion Crăciun 
din funcția de ministru al industriei ușoare, 
din motive de sănătate ;

— alegerea tovarășului Gheorghe Ca
zan ca ministru al industriei ușoare, și, în 
legătură cu aceasta, eliberarea sa din 
funcția de ministru-secretar de stat;

în legătură cu aceste hotărîri, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a felicitat pe tovarășii 
desemnați pentru noile funcții și le-a urat 
succes în activitatea lor. Cuvîntul tovară
șului Nicoiae Ceaușescu se publică se
parat.

Tovarășul Manea Mănescu a mulțumii 
plenarei Comitetului Central, secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, pentru desemnarea sa într-una 
din principalele funcții ale activității de 
partid și de stat. Cuvîntul său se publică 
separat.

8. — Comitetul Executiv a supus plena
rei C.C. al P.C.R. propunerile privind 
unele modificări la Constituția Republicii 
Socialiste România, care să fie înaintate 
apoi spre legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Propunerile au fost prezentate plenareî 
de tovarășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. Cu- 
vîntarea sa se publică separat.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat în una
nimitate propunerile privind instituirea 
funcției de președinte al Republicii Socia
liste România — cu menținerea Consiliu
lui de Stat — și atribuțiile ce-i revin șe
fului statului român pe plan intern și în 
relațiile internaționale ale țării.

Aprobînd propunerile privind unele 
modificări la Constituția Republicii Socia
liste România, Plenara C.C. al P.C.R. a 
hotărit ca ele să fie transformate în 
proiect de lege care să fie supus Marii 
Adunări Naționale.

9. — PLENARA C.C. AL P.C.R. A HO- 
TĂRÎT IN UNANIMITATE SĂ PROPUNĂ 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE ALE
GEREA TOVARĂȘULUI N I C O L A E 
CEAUȘESCU, SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
CA PREȘEDINTE AL REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA.

10. — Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat proiectul legii remunerării după can
titatea și calitatea muncii și a hotărit să 
fie înaintată spre dezbatere și adoptare 
Marii Adunări Naționale.

11. — Totodată, plenara a aprobat 
proiectul Legii privind sistematizarea teri
toriului și a localităților urbane și rurale, 
hotărînd ca ea să fie supusă dezbaterii 
publice.

12. — Plenara Comitetului Central a 
aprobat tezele pentru cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de sub ju

gul fascist și planul de măsuri pentru în- 
timpinarea acestei aniversări.

13. —!■ Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat în unanimitate informările cu privire 
la efectivul, compoziția și structura orga
nizațiilor partidului la 31 decembrie 1973 
și cu privire la activitatea organelor de 
partid și de stat privind înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului.

14. — în unanimitate, plenara a apro
bat propunerile de delegați ai Partidului 
Comunist Român pentru Congresul Fron
tului Unității Socialiste.

La dezbaterile din cadrul Plenarei C.C. 
al P.C.R. au luat cuvîntul tovarășii : Va- 
sile Vîlcu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Constanța al P.C.R.; 
Andrei Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al P.C.R.; Petre 
Dănică, prim-secretar al Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R.; Constantin Pîrvu- 
lescu, membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a partidului; Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R. ; Gheorghe Vasilichi, 
președintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a Marii 
Adunări Naționale ; Vasile Potop, prim- 
secretar al Comitetului județean lași 
al P.C.R.} Eleonora Nilcă, director al 
întreprinderii textile Cisnădie, județul 
Sibiu; George Homoștean, prim-secre
tar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R.; Adalbert Crișan, prim-secretar 
al Comitetului județean Bistrița-Năsăud 
al P.C.R. ; Gheorghe Roșu, prim-se
cretar al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R.,; Angelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și apelor ; 
Mihai Dalea, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Cuvîntul tovarășului Emil Bodnaraș
Stimat! tovarăș!,Pentru a asigura continua exercitare a puterii de stat de către orga- țnul suprem, Constituția a instituit Consiliul de Stat, organ ales de către Marea Adunare Națională dintre membrii ei și subordonat Marii Adunări Naționale. Consiliul de Stat exercită, potrivit Constituției, in mod permanent o serie de atribuții proprii. In același timp, el este învestit, în intervalul dintre sesiunile Marii Adunări Naționale, cu înfăptuirea unora dintre atribuțiile acesteia.Practica dezvoltării vieții de stat, atît pe planul relațiilor interne, cit și pe planul relațiilor internaționale, a demonstrat necesitatea ca o parte din atribuțiile ce revin Consiliului de Stat, în mod permanent, să fie exercitate de președintele său. In condițiile noastre, președintele Consiliului de Stat este secretarul general al partidului.' Pentru a satisface această cerință de îmbunătățire a activității Consiliului de Stat și ținînd seama de experiența dobîndită pînă în prezent în activitatea organelor supreme ale puterii de stat, Comitetul Executiv propune instituirea funcției de președinte al Republicii Socialiste România, cu menținerea Consiliului de Stat în limitele atribuțiilor constituționale și cu modificările pe care le supun Comitetului Central.Președintele Republicii Socialiste România, care păstrează și calitatea de președinte al Consiliului de Stat, urmează să exercite atribuții pentru care nu este necesară întrunirea in plen a Consiliului de Stat. Prin a- ceasta se realizează, pe lingă o articulare mai judicioasă a funcțiilor organelor supreme ale puterii, și o mai eficientă exercitare a acestor funcții, atît în relațiile interne, cit și îndeosebi în relațiile internaționale.în legătură cu determinarea poziției președintelui Republicii Socialiste România în sistemul organelor supreme ale puterii de stat se propun următoarele :— Președintele Republicii Socialiste România este șeful statului și reprezintă puterea de stat în relațiile interne și internaționale ale Republicii Socialiste România ;— Președintele Republicii Socialiste România este comandantul suprem al forțelor armate și președintele Consiliului Apărării al Republicii Socialiste România ;— Președintele Republicii Socialiste România îndeplinește și atribuția de președinte al Consiliului de Stat ;— Președintele Republicii Socialiste România urmează să îndeplinească, în conformitate cu Constituția și cu legile, următoarele atribuții principale :Pe plan intern : prezidează Consiliul de Stat ; prezidează, atunci cînd

apare necesar, ședințele Consiliului de Miniștri. în timpul în care Marea Adunare Națională nu este întrunită in plen, numește și revocă membrii Consiliului de Miniștri la propunerea președintelui acestuia ; numește și revocă pe președintele și membrii Tribunalului Suprem ; numește și revocă pe procurorul general ; numește și revocă pe conducătorii pr- ganelor centrale ale administrației de stat care nu fac parte din Consiliul de Miniștri. în legătură cu această atribuție amintesc că funcțiunile la care ea se referă fac parte din nomenclatura Comitetului Central și intră în ocupațiunea permanentă a Secretariatului Comitetului Central care le rezolvă colectiv, deci nu mai e nevoie să facem o repetare a acestei operațiuni în Consiliul de Stat, ci se oficializează prin semnătura președintelui Republicii Socialiste România în funcțiunea de stat pe care o deține. De asemenea, președintele Republicii Socialiste România acordă gradele de general, amiral și mareșal ; conferă decorațiile și titlurile de onoare : autoriză purtarea decorațiilor oferite de alte state ; acordă grațierea ; acordă cetățenia ; aprobă renunțarea la cetățenia română ; retrage cetățenia română ; aprobă stabilirea domiciliului în România pentru cetățenii altor state ; acordă dreptul de azil ; proclamă în caz de urgență starea de necesitate.Pe planul relațiilor internaționale ! stabilește rangurile misiunilor diplomatice ; acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Republicii Socialiste România ; primește scrisorile de acreditare și de rechemare ale reprezentanților diplomatici ai altor state ; încheie tratate internaționale în numele Republicii Socialiste România ; poate da împuterniciri în acest scop președintelui și unor membri ai Consiliului de Miniștri sau unor reprezentanți diplomatici. Regimul obișnuit prevăzut de Constituție pentru ratificarea tratatelor încheiate în astfel de condiții rămîne cel stabilit.în Îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, președintele Renublicii Socialiste România .emite decrete prezidențiale și hotărîri. Președintele Republicii Socialiste România, avînd și calitatea de președinte al Consiliului de Stat, urmează ca, în conformitate cu actualele prevederi ale Constituției, să semneze legile adoptate de Marea Adunare Națională in vede- ►rea publicării lor în Buletinul Oficial, precum și decretele și hotăririle Consiliului de Stat.în ce privește alegerea președintelui Republicii Socialiste România :Președintele Republicii Socialiste România urmează să fie ales de către Marea Adunare Națională pe durata unei legislaturi, urmînd a funcționa pînă la alegerea președintelui în legislatura următoare.Președintele Republicii Socialiste

România este răspunzător față da Marea Adunare Națională pentru întreaga sa activitate. El prezintă periodic Marii Adunări Naționale dări de seamă asupra exercitării atribuțiilor sale, cit și asupra dezvoltării statului.Atribuțiile actuale ale Marii Adunări Naționale urmează să fie completate cu atribuția privind alegerea președintelui Republicii Socialista România.Consiliul de Stat urmează să exercite acele atribuții prevăzute de Constituție pentru care este necesară adoptarea unor hotărîri în plenul său. Totodată, se propune ca în cazul In care, în timpul sesiunii deschise a Marii Adunări Naționale, necesități economice și sociale impun adoptarea unor măsuri neîntârziate, iar Marea Adunare Națională nu este întrunită în plenul său. Consiliul de Stat să poată lua aceste măsuri, urmînd ca normele cu putere de lege astfel adoptate să fie supuse forului suprem legiuitor la reluarea lucrărilor sale In plen.în concordantă cu modificarea Constituției în sensul propunerilor de mai sus, urmează implicit să se facă modificarea corespunzătoare a regulamentului de funcționare * Marii Adunări Naționale.Aceste modificări se referă în special la procedura de alegere- a președintelui Republicii Socialiste România, după cum urmează :Propunerea privind alegerea pre- i ședintelui Republicii Socialista ' România se face de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. Alegerea de către Marea Adunare Națională a președintelui Republicii Socialiste România urmează să se facă cu două treimi din numărul total al voturilor deputaților Marii Adunări Naționale.în același timp, se propune ca aceleași foruri, și anume Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, să fie învestite cu capacitatea de a face propuneri și pentru alegerea Consiliului de Stat, cit și a președintelui Consiliului de Miniștri și a Consiliului de Miniștri, la începutul unei noi legislaturi.Totodată, avînd în vedere prevederile proiectului de statut al Frontului Unității Socialiste, se propune menționarea Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste în rîn- dul organelor prevăzute în regulamentul de funcționare al Marii Adunări Naționale cu dreptul de inițiativă legislativă.Aceste propuneri — dacă vor fi »- probate’ —.urmează să fie transformate in proiect de lege, care să fi» supuș Marii Adunări Naționale,A
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE VÎLCUPlenara Comitetului Central analizează astăzi proiectele unor legi de importantă deosebită pentru economia noastră, ia în dezbatere tezele Comitetului Cehtral al partidului nostru pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, sărbătoarea națională a poporului, precum și modul în care comitetele județene, organele și organizațiile de partid S-au preocupat de aplicarea în .viață a hotărîrilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale privind creșterea ți promovarea cadrelor.i Referindu-mă Ia proiectul legii remunerării, doresc să subliniez că aceasta reflectă .grija deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă aplicării cu consecvență a repartiției socialiste după cantitatea și calitatea muncii prestate, promovării cu fermitate a principiului echității socialiste. O deosebită importanță pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan in unitățile economice o reprezintă noua prevedere privind introducerea acordului colectiv la nivelul întreprinderii, potrivit căreia salariații vor beneficia de sporuri de salarii în condițiile în care își depășesc indicatorii de plan.în urma studierii proiectului de lege privind sistematizarea, trebuie să remarc că aceasta va constitui un document de mare însemnătate pentru activitatea noastră în acest domeniu, în- trucît stabilește condiții pentru organizarea și dezvoltarea judicioasă a teritoriului și localităților, în concordantă cu planul de dezvoltare a economiei naționale. restrîngerea perimetrului construibil și folosirea intensivă a suprafețelor ocupate de orașe și sate, realizarea unor densități optime.Vreau să subliniez că, pe baza sarcinilor și directivelor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale, am acordat o atenție mai mare sistematizării teritoriului și localităților. Ca urmare a măsurilor luate, am reușit ca, pînă la sfirșitul anului 1971. să avem pentru toate localitățile județului schițe de sistematizare ce au constituit obiectul dezbaterilor într-un cadru larg cu cetățenii localităților, în comisii de sistematizare, făcîndu-se cu acest prilej numeroase propuneri de îmbunătățire. De asemenea, în anul 1973 am Încheiat acțiunea de elaborare a detaliilor pentru centrele civice ale localităților reședință de comună. Pe baza schițelor de sistematizare, îmbunătățite cu propunerile cetățenilor, au rezultat următoarele concluzii : din cele 213 localități existente în județul nostru 177 se vor dezvolta — 7 din acestea devenind în viitorii ani centre urbane — iar un număr de. 36 se vor dezafecta treptat. O grijă deosebită am acordat-o stabilirii perimetrelor construi- 

bile ale localităților urbane și vetrelor de sat,,în scopul restrîn- gerii acestora, incit să asigurăm densități optime și să redăm agriculturii toate terenurile disponibile. Se creează âstfei posibilitatea să restrîngem suprafața ocupată de localități de la 37 de mii ha la 27 de ,mii ha, urmînd să redăm treptat in circuitul agricol circa 10 mii ha. în plus, prin acțiuni de sistematizare a drumurilor și rețelei comunale, am reușit să redăm agriculturii a- proape 300 ha. în prezent, ne preocupăm și de sistematizarea curților gospodărești ale C.A.P.-urilor, S.M.A.-urilor și I.A.S.-urilor, pentru restrîngerea suprafețelor acestora la strictul necesar.în scopul folosirii intensive a terenurilor din interiorul perimetrelor și vetrelor, al creșterii densității construcțiilor, am urmărit ca principalele construcții social-culturale și comerciale la sate să fie amplasate in zona centrală pentru închegarea unor centre civice, precum și asigurarea unei cooperări cu organizațiile comerciale pentru realizarea spațiilor comerciale la parterul blocurilor de locuit.La orașe s-au luat măsuri pentru sporirea densității construcțiilor în ansambluri de locuit, valorificarea terenurilor libere din zonele centrale. In legătură cu proiectul acestei legi doresc să fac următoarea propunere : la articolul 3, paragraful ultim, se arată că : ,.Se interzice cu desăvirșire amplasarea oricăror construcții, obiective industriale, agrozootehnice, social-culturale, locuințe în afara perimetrelor construibile". Întrucît sînt unele obiective de mare importanță care se impun a fi amplasate la anumite distanțe față de localități, determinate de specificul lor, în scopul evitării poluării zonelor dens construite, este necesar să se definească cadrul legal al amplasării acestor obiective, bineînțeles urmărindu-se utilizarea terenurilor nefertile, necuprinse în producția agricolă. Considerăm că aprobarea legii sistematizării ne va ajuta efectiv să rezolvăm mai bine problemele organizării teritoriului, să schimbăm in viitorii ani fata satelor și orașelor la înălțimea cerințelor societății noastre socialiste, să creăm un grad de confort sporit și condiții de viață tot mai bune tuturor cetățenilor.Tezele Comitetului Central al partidului pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist sintetizează politica partidului nostru, munca entuziastă a întregului popor român. uriașele transformări și progrese înregistrate în dezvoltarea si înflorirea națiunii noastre socialiste în cei 30 de ani de viață liberă. Ele înfățișează drumul luminos |i sarcinile de viitor ale poporu

lui nostru trasate de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Studiind aceste teze, încercăm un sentiment de inaltă mîndrie comunistă. Aprob întru totul a- ceste teze și vom milita pentru traducerea lor în viață.Referindu-mă la materialele prezentate du privire la întărirea rîndurilor partidului și înfăptuirea politicii de cadre, informez plenara că, desfășu- rînd o susținută activitate poli- tico-educativă în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii, organizațiile de partid din județul Constanța au primit, in 1973, în partid 3 400 membri, din care 68,2 la sută sînt muncitori, efectivul organizației noastre județene ajungînd la • 67 730. în munca' de întărire a rîndurilor partidului, am acordat atenție tuturor domeniilor și sectoarelor de activitate, mani- fesțînd totodată exigență sporită față de calitățile politice, morale și profesionale ale celor ce au solicitat primirea în partid. Subliniez faptul că, an de an, a crescut ponderea muncitorilor în compoziția organizației județene, la sfirșitul anului 1973 ei reprezentînd 54,5 la sută, iar împreună cu țăranii — peste 73 la sută din totalul membrilor de partid. Avem organizații de partid puternice, care iși exercită cu competență rolul de conducător politic, exis- tînd astăzi o proporție corespun. zătoare a membrilor de partid in majoritatea domeniilor și sectoarelor de activitate.în ceea ce privește aplicarea în viață a politicii de cadre a partidului, comitetul județean și-a sporit preocupările pentru desfășurarea unei activități de perspectivă in această direcție, precum și de promovare a cadrelor în diferite funcții de partid și de stat, în baza principiilor și criteriilor stabilite de partid. Ca rezultat al activității perseverente desfășurate de organele și organizațiile de partid, de organele de conducere colectivă din întreprinderi și instituții, s-a asigurat într-o mai bună măsură satisfacerea nevoilor de cadre, în consens cu ritmul general al dezvoltării economice și sociale a județului nostru. Numai în 1973, pentru asigurarea necesarului de forță de muncă calificată, in unitățile economice au fost Încadrați în producție aproape 2 500 de absolvenți ai liceelor de specialitate’și școlilor profesionale și peste 1 500 muncitori calificați direct la locul de muncă.Apreciem că avem in toate
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ANDREI CERVENCOVICIPrin măsurile pe care le a- doptă, plen.ara noastră de astăzi — a spus vorbitorul — se va înscrie in loc de frunte in istoria poporului nostru. Votul u- nanim dat secretarului general 

domeniile cadre cu o bună pregătire profesională și politică, cu' o bogată experiență, cu spirit partinic, care și-au adus contribuția la realizarea sarcinilor ce le-au revenit în industrie și agricultură.în activitatea desfășurată pentru întărirea rîndurilor partidului și de selecționare, creștere și promovare a cadrelor s-au manifestat și unele neajunsuri. Cu tot ajutorul acordat organizațiilor de partid, am înregistrat și în 1973 situații cind unele organizații de bază — îndeosebi din agricultură, de pe șantiere de construcții, din întreprinderi 'intrate în exploatare in ultimii ani — au desfășurat o _ slabă muncă politico-educativă în vederea atragerii în partid a celor mai merituoși oameni ai muncii, deși în unitățile respective există oameni buni care puteau fi pregătiți și primiți în partid.în domeniul muncii cu cadrele, nu am reușit întotdeauna să desfășurăm o asemenea activitate incit să avem în permanență un fond de cadre bine pregătite din punct de vedere politic și profesional și să le promovăm în munci de răspundere în raport cu cerințele din diverse sectoare de activitate. în această ordine de idei, apreciem justă și observația critică ce ne-a fost adresată cu privire la faptul că în anul trecut nu am promovat nici o femeie în aparatul de partid. Pe baza hotă- rîrii stabilite de plenara Comitetului Central al partidului din iunie 1973, am întocmit un program concret privind educarea și promovarea femeilor și vom urmări cu mai multă consecvență aplicarea în viață a măsurilor stabilite în acest domeniu. Biroul comitetului județean de partid a analizat, ■ în ianuarie 1974, această problemă deosebit de importantă a activității de partid, iar pe baza concluziilor desDrinse am stabilit măsuri care să ducă la îmbunătățirea muncii.în încheiere, îmi exprim acordul deplin cu reglementările prevăzute în proiectele legilor supuse dezbaterii, cu tezele Comitetului Central al partidului pentru a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist, precum și cu concluziile și ■măsurile privind întărirea rîndurilor partidului și a muncii cu cadrele. Asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate pentru traducerea în viață a tuturor hotărîrilor ce vor fi stabilite de plenara Comitetului Central.

al partidului privind alegerea sa in funcția de președinte al republicii este votul întregului nostru popor, gîndirea și năzuințele lui spre libertate și fericire. De numele secretarului 

general al partidului sînț legate astăzi toate realizările noastre, atit . pe plan intern, cît și pe plan extern. De aceea sînt mîndru că port titlul de membru al partidului, că sînt fiu al poporului român, care are un asemenea conducător ca tovarășul Ceaușescu, care, prin munca sa neobosită, plină de dăruire, a ridicat prestigiul României socialiste în lume.Referindu-se apoi la problemele înscrise la ordinea de zi, vorbitorul a apreciat că acestea reflectă încă o dată preocuparea atentă a conducerii partidului, personal a tovarășului Ceaușescu, pentru a stabili căile cele mai potrivite mersului nostru înainte în etapa actuală, pentru a întări continuu forțele partidului și a forma cadre de nădejde, capabile să înfăptuiască neabătut politica partidului nostru.în continuare, vorbitorul s-a ocupat de problemele privind efectivul și compoziția partidului și de politica de cadre.Se poate aprecia că în anul 1973 organele și organizațiile de partid au desfășurat o mai intensă muncă politico-organiza- torică în vederea întăririi .rîndurilor partidului, pentru asigurarea tuturor sectoarelor de activitate cu cadre temeinic pregătite. Prestigiul de care se bucură partidul în fața întregii națiuni și-a găsit o vie expresie în faptul că un număr dintre cei mai înaintați oameni ai muncii și-au manifestat dorința de a se încadra în puternicul detașament al partidului. In a- ceastă perioadă, ca urmare a faptului că organizațiile de partid au orientat munca de primire în partid, cu prioritate, spre ramurile de bază ale eco- nrtpiei naționale, spre întreprinderile și secțiile noi intrate în producție, șantierele de construcții și spre unitățile socialiste din agricultură a sporit substanțial capacitatea organizațiilor de partid în mobilizarea colectivelor de muncă la înfăptuirea obiectivelor ce le-au stat în- față.Acționînd în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale, ale plenarei Comitetului Central și indicațiilor date de secretarul general al partidului, a sous vorbitorul, organele șl organizațiile de partid din județul Arad au ridicat pe o treaptă mai înaltă munca de întărire a rîndurilor partidului. Sub îndrumarea comitetului județean, care a analizat periodic modul în care se desfășoară activitatea de primire în partid, organele și organizațiile de partid au sporit exigența și răspunderea în acordarea calității de membru al partidului.Ca urmare a preocupărilor manifestate, în anul 1973 au fost primiți în rîndurile partidului peste 1 660 de tovarăși, ceea ce a făcut ca organizația județeană de partid să crească cu 3,1 la sută față de anul 1972. Rezultate bune s-au obținut și în îmbunătățirea compoziției sociale a organizației județene de partid. Astfel, din totalul membrilor de partid, muncitorii 

reprezintă 51 la sută, țăranii 22,6 la sută, intelectualii și funcționarii 19,5 la sută.Cu toate rezultatele bune obținute, doresc să arăt în fața plenarei că și în județul nostru mai există o serie de neajunsuri privind modul în care unele organizații de partid conduc munca de creștere numerică și calitativă a rîndurilor partidului. Insușindu-ne întru totul critica cuprinsă în informare, ne vom preocupa mai mult de primirea în partid a unui număr mai mare de țărani și, îndeosebi, de femei de la sate, care constituie și la noi majoritatea forței de muncă active în cooperativele agricole de producție. Deși apreciem că, în ultima perioadă, organizațiile de partid au sporit exigența și preocupările față de calitățile moral-politice ale celor ce-i primim în partid și educarea tuturor membrilor de partid, consider că munca noastră în acest domeniu nu se ridică încă la înălțimea cerințelor actuale. Trebuie să spunem că mai sint organizații de partid care nu acordă suficientă atenție pregătirii, în prealabil, a celor care solicită primirea în partid, nu desfășoară o activitate educativă diferențiată cu cei recent primiți în rîndurile partidului, pentru a-1 ajuta efectiv să se integreze în atmosfera vieții interne de organizație, în disciplina de partid.Pe deplin conștienți de neajunsurile pe care le mai avem, asigur plenara Comitetului Central că vom face totul pentru a îmbunătăți stilul și metodele noastre de muncă și în a- cest important domeniu de activitate.Exprimîndu-și apoi părerea asupra informării cu privire la politica de cadre a partidului, primul secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R. a spus :Se poate aprecia că, în ultimul timp, ca urmare a aplicării cu mai multă fermitate a hotărîrilor partidului și statului, s-a desfășurat o activitate mai susținută in domeniul muncii politice de cadre, au fost înlăturate o serie de neajunsuri, s-au luat unele măsuri eficiente pentru asigurarea pregătirii cadrelor la nivelul cerut de dezvoltarea economico-socială a țării noastre.Datorită așezării muncii de selecționare, creștere, promovare și educare a cadrelor pe criterii mai științifice, au fost promovați cei mai competent! oameni in diferite sectoare de activitate, s-a dezvoltat simțul de răspundere și al datoriei față de îndeplinirea sarcinilor profesionale. Au crescut combativitatea și intransigența împotriva oricăror abateri de la principiile eticii și echității socialiste. In acest spirit a militat și comitetul nostru județean pentru aplicarea hotărîrilor Comitetului Central și a legilor elaborate în acest sens, precum și a prețioaselor indicații date de tovarășul Ceaușescu ia consfătuirea cu primii secretari și secretarii cu problemele organizatorice.Munca de cadre sub diferite aspecte a constituit obiectul 

unor analize în cadrul plenare-' lor comitetului județean. în ședințele de birou și secretariat,- precum și în organizațiile de partid subordonate. Astfel, plenara comitetului județean de partid din decembrie 1973 a analizat într-un spirit de înaltă exigență modul cum organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice s-au ocupat de pregătirea și asigurarea forței de muncă necesare realizării sarcinilor economice actuale și de perspectivă. Măsurile adoptate vizează intensificarea preocupărilor privind formarea și pregătirea cadrelor necesare obiectivelor industriale noi, atragerea în mai mare măsură a forței de muncă feminine în toate ramurile economiei județului, desfășurarea unei activități sistematice de includere în procesul de producție a tuturor tinerilor apți de muncă. A fost stabilită, de asemenea, structura necesarului de forță de muncă pe meserii, pentru fiecare an și s-au luat măsuri de orientare a pregătirii elevilor în principal pentru meseriile deficitare. O activitate intensă a desfășurat comitetul județean de partid pe linia selecționării și promovării cadrelor în funcții de răspundere, în organele de partid, organizațiile de masă și obștești, în aparatul de stat, în conducerea unităților economice. Am reușit, de asemenea, să asigurăm o stabilitate mai mare cadrelor în comune și orașe, unde ne-am orientat spre promovarea cadrelor din localitățile respective, care manifestă interes pentru dezvoltarea economică și socială a așezărilor lor, grijă față de avutul obștesc și o atitudine plină de solicitudine față de- sesizările, propunerile și inițiativele valoroase ale oamenilor muncii.Conștienți de importanta pe care o are munca de formare și educare a cadrelor, sîntem ho- tărîti să imprimăm acestei munci un caracter tot mai concret, să facem mai mult pe linia antrenării oamenilor cu funcții da
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRE DĂNICĂProblemele supuse atenției plenarei, măsurile de modificare și îmbunătățire a statutului partidului și a Constituției, a spus vorbitorul în cuvîntul său, reflectă preocuparea statornică si multilaterală a conducerii partidului, a tovarășului Nicoiae Ceaușescu pentru perfecționarea neîntreruptă a conducerii întregii noastre vieți sociale și economice, în etapa pe care o parcurgem. O asemenea activitate dinamică și mereu creatoare emană, înainte de toate, din studiul atent și profund al tuturor laturilor vieții noastre sociale, din legătura permanentă cu poporul, cu realitățile.Proiectele de lege pe care le dezbatem astăzi reflectă preocuparea asiduă a partidului nostru pentru înfăptuirea neabătută a documentelor de importantă istorică elaborate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului ; de asemenea, proiectul de lege cu privire la sistematizarea terito

răspundere la activitatea politică și ideologică, de explicare a politicii interne și externe a partidului șl statului nostru, realizînd pe această cale indicațiile prețioase date de tovarășul Nicoiae Ceaușescu. ca fiecare conducător economic să fie și un bun om politic.Aș dori să fac și o propunere. Legea nr. 12 prevede pentru numirea în funcții de ingi- neri-șefi, șefi de servicii tehnice și • economice stagii de vechime între 5 și 12 ani. Din această cauză, o serie de cadre tinere, cu reale calități organizatorice. profesionale și politi- co-ideologice, nu pot fi promovate. Avind in vedere că ungi județe, printre care și al nostru duc încă lipsă de cadre cu stagii mai îndelungate în profesiune. aș propune, dacă este posibil. să se revadă aceste reglementări in sensul reducerii condițiilor de vechime.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Arad, a spus vorbitorul în încheiere, doresc să exprim adeziunea totală la politica externă a partidului și statului nostru, în elaborarea și desfășurarea căreia, dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, aveți un rol hotă- ritor. Rezultatele pozitive și ale recentei vizite pe care ați întreprins-o împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Liberia, Argentina și Guineea, ca înalt mesager al dorinței de pace, prietenie și colaborare internațională a poporului român, exprimă încă o dată clarviziunea politicii interne și externe promovate de partidul nostru pentru prosperitatea și propășirea națiunii noastre socialiste. Urmînd exemplul dumneavoastră luminos, de înaltă dăruire patriotică, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin, pentru a întimpina cu noi realizări glorioasa aniversare a eliberării patriei și cel de-al XI-lea Congres al partidului nostru.

riului și a localităților rural» răspunde pe deplin cerințelor progresului economic si social al tării, pe o largă perspectivă de timp, cerințelor moderne al» dezvoltării societăți).Datorită politicii partidului de dezvoltare armonioasă și e- chilibrată a tuturor județelor tării, județul Vilcea a cunoscut în actualul cincinal un ritm intens de dezvoltare. Numai in acest an vom realiza o producție globală industrială cu peste 50 la sută mai mare decit in 1973. Aceasta a dus și duce, se înțelege, la o continuă dezvoltare a vieții noastre sociale și' trebuie să spunem că prevederile actualului proiect de lege permit dezvoltarea armonioasă și unitară a localităților județului nostru, așefcate în zona de deal și munte, pe baza îmbinării organice a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social.
(Continuare în pag. a III-a)
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lUCRARILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a Ii-a)Oprindu-se în cuvintul său asupra proiectului legii remunerării după cantitatea si calitatea muncii, vorbitorul a arătat că, prin modul științific si partinic in care sînt abordate problemele, acest proiect prezintă o deosebită importantă pentru perfectionarea relațiilor sociale <in tara noastră.Prevederile privind introducerea formei de retribuire in acord colectiv, condiționarea retribuției personalului de conducere ți de specialitate din ministere si organele centrale de realizarea unor indicatori ai planului de stat vor contribui la realizarea unei mai complete Îmbinări a celor două laturi ale cointeresării materiale : repartiția după muncă si răspunderea personală. Faptul că retribuțiile prevăzute in proiectul de lege sînt deja majorate față de salariile actuale in medie cu 8 la sută reflectă în mod evident grija partidului si statului nostru pentru îmbunătățirea conți-, nuă a nivelului de trai al celor ce muncesc, aplicarea in viață a botăririi Comitetului Executiv al Comitetului Central din noiembrie 1973 cu privire la majorarea generală a retribuției in anii 1974—1975.în continuare, primul secretar al Comitetului județean Vilcea al P.C.R. s-a referit la cele două informări cu privire la activitatea organelor de partid și de stat pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului și cu privire Ia efectivul, compoziția si structura organizatorică a partidului, subliniind că ele reflectă preocuparea constantă a partidului nostru pentru creșterea rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor sale, cerință fundamentală, obiectivă, în accelerarea progresului multilateral al patriei noastre socialiste.în lumina Indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceausescu, la consfătuirea care a avut loc la Comitetul Central cu primii-secretari șl secretarii cu probleme organizatorice, a spus, vorbitorul. Comitetul județean de partid Vilcea a pus un mai mare accent pe crearea u- nei rezerve reale de cadre în toate domeniile de activitate, care să corespundă prevederilor de perspectivă ale dezvoltării vieții aocial-economice a județului. Am acordat o mai mare atenție pregătirii economice și profesionale a acestora, controlului asupra modului cum iși realizează sarcinile. Au fost organizate cursuri, la niveluri diferite, în cadrul cărora s-a pus un accent deosebit pe probleme legate de creșterea eficienței e- conomice ca obiectiv central, pe însușirea unor procedee de a- nallză, programare, optimizare a producției cu aplicare imediată în județul nostru.Avînd în vedere că între perfecționarea conducerii vieții sociale și creșterea potențialului de pregătire a cadrelor de conducere, a tuturor oamenilor muncii există o relație indisolubilă, ne vom strădui în continuare, mai mult decît pînă acum, să pregătim si să promovăm cadre din rîndul tineretului, să le cunoaștem calitățile în muncă, în lupta pentru învingerea greutăților, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le stau în față.în informarea cu privire Ia efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului se atrage atenția, pe bună dreptate, asupra Îmbunătățirii pregătirii politico-ideologice a membrilor partidului, asupra a- tenției sporite ce trebuie s-o acordăm calităților moral-poli- tice șl profesionale ale celor ce solicită primirea în partid.Analizind cu simț de răspundere problemele puse In dezbaterea plenarei, vorbitorul a spus : în realizarea în bune condiții a acestor sarcini mai avem încă unele lipsuri legate îndeosebi de modul general in care se înfăptuiește munca de educație, de creștere a conștiinței socialiste. într-o recentă plenară a comitetului jude
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN PÎRVULESCUConsider că prevederile proiectului legii remunerării după cantitate* și calitatea muncii reflectă pe deplin principiile socialiste in acest domeniu și că aplicarea lor va contribui la dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, precum și la stimularea strădaniilor muncitorilor și tehnicienilor pentru ridicarea pregătirii lor profesionale.De asemenea. îmi exprim a- oordul cu orientările stabiliteprin proiectul legii privind sistematizarea teritoriului și alocalităților urbane și rurale.Completînd profundele transformări revoluționare realizate în viața satelor noastre, ca urmare a cooperativizării agriculturii, la care s-au adăugat efectele produse de mecanizarea lucrărilor agricole, precum și activitatea desfășurată la sate de un mare contingent de intelectuali, specialiști în diferite domenii, aplicarea prevederilor acestui proiect de lege va contribui la ridicarea nivelului de civilizație al satelor, la apropierea condițiilor de trai de la sate față de cele de la orașe.Referindu-se la concluziile decurgînd din informarea cu privire 1* efectivul, compoziția
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE BLAJPlenara Comitetului Central al partidului dezbate probleme de importanță majoră pentru viața internă de partid și pentru activitatea organelor de stat. Sînt de acord cu toate materialele supuse dezbaterii și cu măsurile cuprinse de acestea și doresc să asigur că organizațiile de partid din județul Maramureș vor face totul pentru cunoașterea și aplicarea întocmai a prevederilor acestor documenta.

țean de partid am analizat aceste gspecte ale muncii educative și, in lumina progra. mului ideologic al partidului, am stabilit măsuri concrete pentru îmbunătățirea muncii de pregătire politico-ideologică a comuniștilor, de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, în scopul participării lor tot mai active la înfăptuirea sarcinilor econo- mico-sociale. De asemenea, sin- tem conștienți că și în ceea ce privește activitatea de selecționare și promovare a cadrelor mai avem multe de făcut pentru înlăturarea lipsurilor existente și pentru îmbunătățirea muncii de partid în acest domeniu. Sîntem hotărîți să ne sporim exigența în se- • lecționarea și promovarea cadrelor, în pregătirea și instruirea lor, în așa fel ca fiecare la locul său de muncă să-și realizeze in cele mai bune condiții sarcinile încredințate.Exprimînd acordul cu proiectul tezelor Comitetului Central al partidului pentru a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist — sărbătoarea națională a poporului român — și cu planul de măsuri privind în- tîmpinarea gloriosului jubileu, vorbitorul a asigurat plenara că va acționa în spiritul lor, va depune toate eforturile pentru îndeplinirea angajamentelor a- sumate. Victoria insurecției naționale antifasciste armate, de la 23 August 1944, a spus el, a confirmat justețea strategiei și tacticii Partidului Comunist Român, modul creator în care a aplicat, in condițiile specifice țării noastre, învățătura mar- xist-leninistă despre rolul clasei muncitoare, al partidului său, în lupta pentru eliberarea socială și națională, în amplul proces revoluționar de construire a societății socialiste.Oamenii muncii din județul Vilcea, alături de întregul popor, iși exprimă totala lor adeziune la politica partidului, și asigură plenara că vor face totul pentru a intîmpina acest măreț eveniment cu noi și importante realizări in toate sferele vieții materiale și spirituale, care să la permită devansarea tuturor sarcinilor ce le revin in actualul cincinal.Noi știm cu toții că la fundamentarea științifică a politicii partidului și statului o contribuție hotărîtoare și-o aduce secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu o neasemuită putere de muncă și creație, este un strălucit exemplu de dăruire și pasiune revoluționară pentru continua dezvoltare a patriei, de afirmare a României în lume, a spus vorbitorul.Recenta dumneavoastră vizită, pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Liberia, Argentina și Guineea, se înscrie, ca și cele anterioare, pe fondul profundului, umanism care caracterizează politica partidului nostru, constituie o reală contribuție la promovarea în viața internațională a unei politici menite să asigure consolidarea cursului pozitiv îndreptat spre destindere și colaborare între națiuni, afirmarea ideilor socialismului în lume, intensificarea luptei antiimperialiste, anticolonialiste, instaurarea unei lumi a păcii și colaborării.Alături de întregul nostru popor; a încheiat vorbitorul, oamenii muncii din județul Vilcea dau o înaltă prețuire activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca sol al prieteniei și solidarității poporului român cu popoarele țărilor vizitate, pentru promovarea politicii internaționale a partidului și statului nostru, pentru promovarea telurilor dezvoltării independente, pentru propășirea economică și socială a tuturor națiunilor.încă o dată, in numele comuniștilor din județul Vilcea, asigur că vom milita neabătut pentru aplicarea măsurilor elaborate de plenară.

și structura organizațiilor interne ale partidului la 31 decembrie 1973, vorbitorul a subliniat necesitatea ca, în condițiile creșterii continue a rolului conducător al partidului în toate compartimentele vieții sociale, să se acționeze cu perseverentă pentru perfecționarea stilului de muncă al tuturor organizațiilor de partid, pentru ridicarea pregătirii politico-ideologice și intensificarea combativității revoluționare a comuniștilor, paralel cu sporirea exigenței față de calitățile politice, morale și profesionale ale celor care so- licită primirea in partid.în continuare, exprimîndu-și acordul față de Proiectul tezelor Comitetului Central al P.C.R. pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și planul de măsuri pentru intimpinarea acestui eveniment, vorbitorul a făcut propuneri privind o mal riguroasă formulare a unor pasaje referitoare la ampla mișcare de masă organizată de Partidul Comunist Român împotriva Dictatului de la Viena. ca și la condițiile istorice in care s-a dezvoltat lupta de eliberare a poporului român de sub jugul fascist

Pe baza hotărîrii Conferinței Naționale a partidului. Ia indicația conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în județul Maramureș s-a desfășurat o activitate amplă în direcția sistematizării teritoriului și a localităților urbane și rurale. Avem schițe de sistematizare elaborate pentru toate orașele și comunele din județ, schițe care, desigur, vor trebui să fie 

revăzute în lumina prevederilor viitoarei legi. Noi ne-am străduit să dăm schițelor aprobate caracter obligatoriu și pot spune că prevederile lor sint respectate în județul nostru. Se impunea însă, ca o necesitate, a- doptarea unei legi care să stabilească cadrul general, preci- zind în același timp sarcinile organelor de stat la diferite niveluri în domeniul sistematizării, dind putere de lege lucrărilor, respectiv schițelor de sistematizare. Vă asigur, tovarășe secretar general, că vom face totul pentru aplicarea întocmai a prevederilor acestei legi.Plenara dezbate activitatea organizațiilor de partid, cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului, Așa cum rezultă de altfel din informarea prezentată plenarei, hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale în această direcție se înfăptuiesc în mod corespunzător. Avem un partid puternic, prin numărul și calitatea membrilor săi, cu o structură organizatorică ce corespunde bine cerințelor în fiecare sector de activitate social-economică. Toate a- cestea fac să se. înfăptuiască și să crească mereu rolul conducător al partidului.Cu privire la primirea în partid, informarea critică pe bună dreptate o seamă de neajunsuri și lipsuri, dînd indicații și o- rientări organizațiilor de partid. Și în județul Maramureș, cu toate realizările bune din ultimii ani, privind primirea în partid, am avut organizații de partid care au primit membri cu o slabă pregătire, oameni cu numai 4 clase elementare. Sînt de acord cu măsurile cuprinse în informare și, îndeosebi, cu necesitatea sporirii exigenței față de calitățile moral- politice și profesionale ale celor ce solicită primirea în partid, acordarea calității de membru al partidului numai celor care corespund cerințelor statutului din toate punctele de vedere. Sîntem chemați — și o vom face — să luăm măsuri deosebite pentru ridicarea nivelului politico-ideologic și de cultură generală al membrilor de partid.în ultimii ani, organizațiile de partid din județul nostru și-au îmbunătățit substanțial munca politică în rîndul femeilor, primind în partid pe cele mai bune dintre ele. Ne simțim însă obligați să dăm atenție și mai mare în viitor antrenării femeilor în viața social, politică și economică, primirii în partid a celor fruntașe în producție și în activitatea obștească.Un loc important In activitatea organizațiilor partidului îl ocupă preocuparea pentru înfăptuirea politicii de cadre. Cu regularitate, Comitetul Central al Partidului Comunist Român analizează în plenare modul în care se înfăptuiesc sarcinile puse de Congresul al X-lea pentru formarea și promovarea cadrelor în toate sectoarele. Cu satisfacție, pot informa plenara Comitetului Central că în județul Maramureș sarcinile în direcția pregătirii cadrelor puse de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se înfăptuiesc în condiții bune. Toate sectoarele economiei județului sînt asigurate cu cadre în mod corespunzător, începînd cu muncitori calificați, maiștri, tehnicieni, cadre cu studii superioare.în mod corespunzător sînt a- coperite nevoile de. cadre și in agricultură, transporturi, învă- țămînt, sănătate, cultură și în alte sectoare. Avem preocupări deosebite pentru a crea condiții de muncă și de viață cadrelor, fiind conștienți de necesitatea stabilității acestora, stabilitate greu de asigurat dacă se neglijează probleme ce condiționează posibilitățile îndeplinirii sarcinilor și condițiile de viață.Preocuparea biroului comitetului județean pentru creșterea și promovarea cadrelor in organele și aparatul de partid, precum și în cele de stat și economice s-a materializat în schimbări calitative privind compoziția socială, pregătirea profesională și politico-ideologică. în aparatul de partid au fost promovați în ultima vreme un număr mare de cadre tinere, activiști formați în organele și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, muncitori, maiștri sau tehnicieni cu stagiu în producție. Totodată, au fost promovați activiști cu studii superioare, proveniți din rîndurile muncitorilor. în 1973 au fost promovate în județ în munci de răspundere un număr însemnat de femei, ca șef de secție la comitetul județean, secretari ai comitetelor municipale și vicepreședinți ai consiliilor populare municipale, precum și secretari și primari ai comunelor, directori și directori adjuncți ai unor unități economice, președinți de cooperative agricole de producție, precum și în alte funcții.Am fost criticați în informare pentru faptul că și în județul nostru unele cadre nu și-au îndeplinit sarcinile în mod corespunzător, au săvîrșit abateri de la disciplina de partid și de stat. Aceasta ne obligă la o muncă mai corespunzătoare, pe linia educării cadrelor, sporirii exigenței organelor și organizațiilor de partid față de activitatea și comportarea acestora.Județul Maramureș are constituit fondul de cadre pe lingă fiecare organ de partid în spiritul sarcinilor ce le-am primit din partea conducerii de partid. Am pus accentul pe îmbunătățirea muncii cu activul, an- trenindu-1 la rezolvarea problemelor și sarcinilor ce le ridică viața, la organizarea muncii și îndeplinirea planului.Am revăzut activitatea noastră cu activul de partid, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul ședințelor de lucru ce le-a avut cu activul de partid din Buzău și Prahova și apoi la Consfătuirea cu primii secretari și cu secretarii cu probleme organizatorice al comitetelor județene de partid. Doresc să asigur plenara Comitetului Central că vom aplica întocmai sarcinile ce ne revin în domeniul politicii de cadre, rezultate din prezenta analiză.Vreau, de asemenea. — deși

am votat împreună cu toți membrii Comitetului Central — să afirm și de la această tribună acordul meu cu modificările propuse și adoptate la statutul partidului, cît și cu propunerile privind modificările pentru Constituție.Cer permisiunea să adresez felicitări tovarășilor pe care plenara i-a recomandat azi pentru înalte responsabilități, asigurîndu-i că vor avea din partea organizației de partid a județului Maramureș și a organelor de stat din județul nostru tot sprijinul in aplicarea politicii partidului și hotărîrilor statului pe teritoriul Maramureșului.Cu privire la candidatura secretarului general al partidului pentru funcția de președinte al republicii consider că este persoana cea mai indicată și susținem cu toată căldura hotărî-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE VASILICHIîn cuvintul rostit tn cadrul lucrărilor plenarei, tovarășul Gheorghe Vasilichi a reliefat însemnătatea legii remunerării muncii după cantitatea și calitatea muncii, referindu-se pe larg Ia implicațiile prevederilor legii asupra ansamblului măsurilor inițiate de partid in vederea accelerării dezvoltării e- conomiei naționale și ridicării nivelului de trai al populației.Subliniind necesitatea accentuării caracterului stimulativ al remunerării, vorbitorul a făcut un șir de propuneri vizînd mai buna corelare a prevederilor legii remunerării muncii cu indicatoarele tarifare de calificare, nomenclatorul de pregătire a cadrelor, categoriile de încadrare ale lucrărilor și de normare a muncii.După ce s-a referit la greutățile create, ca urmare a multitudinii meseriilor, în asigurarea unei corelații corespunzătoare între categoria de încadrare a muncitorilor și a lucrărilor, în condițiile gradului diferit de înzestrare a întreprinderilor cu tehnica modernă, vorbitorul a arătat că sistemul de retribuție va fi cu atît mai stimulativ cu cit trecerea la o categorie superioară de remu
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE POTOPHotărtrea luată de plenara noastră de a institui funcția de președinte al republicii are o importanță covirșitoare pentru politica internă și externă a partidului și statului nostru. Este o mare bucurie pentru noi, cei prezenți aici, ca și pentru întregul popor, că această înaltă funcție va fi Îndeplinită de personalitatea cea mai remarcabilă a patriei noastre, de numele căreia este legat cursul politicii revoluționare a partidului nostru, realizările obținute, prestigiul de care se bucură România pe plan internațional — tovarășul Nicolae Ceaușescu.în personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu noi vedem întruchiparea modelului de conducător de partid și de stat comunist, devotat cu trup și suflet cauzei poporului, a patriotului înflăcărat și internaționalistului consecvent, omul care militează fără preget pentru cauza socialismului, pentru cauza păcii în lume. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al republicii reprezintă pentru noi cea mai sigură garanție că politica internă și externă a partidului noștru va fi înfăptuită cu succes.Am studiat și eu cu toată a- tenția materialele deosebit de importante prezentate plenarei și mă declar de acord cu concluziile și măsurile care sînt preconizate în legătură cu remunerarea muncii, intimpinarea celei de-a XXX-a aniversări a e- liberării patriei, compoziția partidului, realizarea politicii de cadre. Aș dori ca, în cuvintul meu, să mă refer în mod special la proiectul de lege privind sistematizarea teritoriului și localităților, care, după părerea mea, corespunde directivelor Conferinței Naționale și experienței acumulate in acest domeniu. Prin natura lor, prevederile a- cestui proiect au implicații deosebite asupra dezvoltării economice și sociale a țării, asupra îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale întregii populații. Sistematizarea este privită multilateral și concepută ca un complex de activități menite să asigure o mai judicioasă organizare și dezvoltare a teritoriului $i localităților, în con

rea adoptată de plenară In această privință.De la plenara trecută și pînă în prezent, am urmărit cu toții activitatea laborioasă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît pentru aplicarea hotărîrilor de partid și de stat care vizau activitatea pe plan intern, cit și intensa activitate pe planul relațiilor externe. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că și în județul Maramureș, ca de altfel in toată tara, activitatea dumneavoastră este mult apreciată. și pe deplin aprobată. Vom face totul ca și noi să ne îndeplinim tot mai bine sarcinile ce ne revin, să intlmpinăm cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei cu sarcinile și angajamentele realizate, tezele Comitetului Central al parțidu- lui fiindu-ne călăuză în munca și activitatea noastră.

nerare se va face tn primul rînd nu în funcție de vechimea stagiului în producție, ci de gradul de calificare profesională și, ca urmare, de complexitatea lucrărilor executate, de rezultatele obținute efectiv în producție.în aceeași ordine de idei, tovarășul Gheorghe Vasilichi a făcut propuneri privind modul de încadrare a absolvenților școlilor profesionale și ai liceelor de specialitate, a tinerilor care s-au calificat la locul de muncă și a celor care au urmat cursuri de calificare fără scoatere din producție, relevînd necesitatea de a evita tendințele de nivelare a remunerării și de a stimula perseverența tinerilor care nu iși cruță- eforturile sprt a-și însuși tainele meseriei.In continuare, vorbitorul s-a referit la un șir de măsuri menite să înlesnească procesul de policalificare a unor categorii de meseriași, precum și la a- vantajele pe care le-ar aduce stabilirea unei „perioade de acomodare" în producție a tinerilor muncitori, în cadrul căreia, aceștia să îndeplinească o por- mă mai redusă decît muncitorii cu stagiu îndelungat în producție.

formitate cu Întreaga noastră politică de făurire a civilizației socialiste. Aplicarea măsurilor fireconizate va determina, fără ndoială, o mai bună amplasare a obiectivelor economice și utilizare a resurselor locale, re- strîngerea perimetrului construi- bil și eliberarea unor mari suprafețe de teren pentru producția agricolă, realizarea unei rețele de localități viabile, mai bine dotate cu utilități edilitar- gospodărești, social-culturale, cu largi perspective de dezvoltare.Așa cum au arătat tovarășii din alte județe, și în județul Iași, pe baza directivelor partidului, au fost întreprinse o serie de acțiuni pe linia îmbunătățirii sistematizării localităților și s-au obținut unele rezultate, zicem noi, bune. A fost efectuat un studiu larg asupra rețelei localităților din județ și perspectivelor de dezvoltare a acestora, rezultînd că din totalul de 449 de localități existente, 289 au perspective de dezvoltare, intr-un număr de 140 de sate mai mici urmînd ca, tn viitor, să nu se mai construiască locuințe, cele existente fiind mutate treptat în localitățile cu perspective. Totodată, au fost elaborate schițele de sistematizare și delimitate, tn spiritul actualelor reglementări, perimetrele construibile pentru 249 de localități, între care cele patru orașe din județ și 12 localități propuse să devină centre cu caracter urban. în ultimul timp s-a trecut la întocmirea detaliilor de sistematizare pentru centrele civice ale comunelor. Pe baza acestor lucrări s-a stabilit că suprafața destinată construcțiilor poate fi redusă de la 33 641 de ha la 21071 de ha, deci cu 12 570 ha, acestea fiind destinate treptat producției agricole. Aceste lucrări vor fi revăzute în spiritul noilor reglementări și vor apărea noi surse de eliberare ■ unor suprafețe de teren. •în ce privește regimul construcțiilor și densitatea popu. lațlei din mediul urban, situația existentă în municipiul Iași demonstrează actualitatea și realismul prevederilor din proiectul de lege. în actualul perimetru al municipiului Iași, de 
1760 de ha, suprafața locuibilă 

construită pe un ha este de numai 370 mp, iar numărul locuitorilor de numai 55 la ha. Față de această medie insă, în cartierele nou construite situația este mult mai bună, apro- piindu-se de parametrii prevă- zuți în proiectul de lege. Astfel, In cartierul Socola-Nicolina suprafața locuibilă construită pe ha este de 6100 de mp, iar numărul locuitorilor de 610, în cartierul Alexandru cel Bun, mal nou reâlizat, suprafața construită este de 8 215 mp și numărul locuitorilor de 821, pentru ca intr-un alt cartier, denumit de noi Bahlui II, in prezent în proiectare, să se ajungă la o suprafață construibilă de 9 850 mp pe ha și 980 de locuitori. A- ceasta dovedește,. credem, posibilitățile mari de creștere a densității construcțiilor și numărului de locuitori pe unitate de suprafață, concomitent cu reducerea perimetrului construi- bil. Tocmai in acest spirit se elaborează In prezent, pentru municipiul Iași, un studiu comparativ privind regimul construcțiilor și amplasarea locuințelor tn viitorul cincinal, ur- mărindu-se sporirea densității și suprafeței construite, o mai bună echipare edilitară șl încadrarea în costurile planificate.Mi-aș îngădui totuși să propun ca unele probleme caile privesc acest proiect, in perioada cît el va fi publicat și dezbătut, să mai fie poate examinate. Mă, refer, In primul rind, la caracterul gospodăriei țărănești, care cred că ar trebui privită nu numai ca locuință ci, In anumite limite, și ca unitate productivă. Poate greșesc eu, dar am rămas parcă cu impresia că, în anumite paragrafe din proiect, nu se face distincție, s« pune un semn de egalitate intre locuințele care sint sau vor fi destinate diferitelor categorii de specialiști ' care trăiesc la sate — ingineri, profesori, medici — și gospodăriile țăranilor, gospodării care continuă să aibă încă un rol important în creșterea animalelor și asigurarea necesarului de produse agricole. Propun, de aceea, dacă se consideră necesar, să se examineze posibilitatea ca măsurile luate să nu diminueze caracterul productiv, puterea de producție a acestor unități.Consider deosebit de importantă prevederea din proiectul de lege de a se elabora proiec- te-tip lntr-o gamă variată în ceea ce privește funcționalitatea locuințelor ce se vor construi la sate. Este necesar însă ca arhitectura exterioară să fie tratată după specificul zonei, ceea ce, drept să spun, n-am prea văzut in machetele prezentate și să le lase, cred, chiar prin lege, libertatea beneficiarilor de a introduce la exterioare elemente de arhitectură țărănească.în sistematizarea teritoriului și folosirea rațională a terenului o mare importanță are simplificarea și raționalizarea rețelei drumurilor de toate categoriile. în prezent, există numeroase drumuri paralele, cel puțin în zona în care lucrez, supradimensionate și, datorită stării necorespunzătoare a multora dintre ele, in anumite perioade se circulă pe cîmp, aducindu-se mari pagube producției agricole. In județul nostru nu dispunem Încă de studii pentru optimizarea rețelei de drumuri, iar ritmul de modernizare a acestora este încă lent. De aceea, eu aș considera că ar fi poate bine ca în proiectul de lege să fie formulat un articol special cu privire la drumuri și să se oaute posibilități de optimizare și modernizare a acestora intr-un ritm ceva mai rapid în anumite zone grele.De mare importantă pentru activitatea noastră sînt concluziile și orientările cuprinse' în informările care se referă la compoziția partidului și realizarea politicii de cadre. Este adevărat că. in ultimii ani, s-a îmbunătățit activitatea în aceste domenii importante ale muncii de partid și de stat, ceea ce se oglindește și In județul nostru în creșterea forței și capacității de acțiune a organelor și organizațiilor de partid. Fără a nega ceea ce s-a făcut bun, trebuie să arăt că lipsurile criticate în materialele prezentate privesc tn mare măsură și situația din județul Iași. Este necesar, absolut necesar, să muncim mai mult pentru a determina toate organizațiile de partid să se ocupe mai bine de munca de primire in partid, să manifeste mai multă exigentă față de pregătirea șl calitățile moral-politice ale celor ce solicită primirea in partid. O atenție mai mare va trebui să acordăm și noi muncii de selecționare, pregătire și repartizare a cadrelor In toate domeniile de activitate. De altfel, as vrea și eu să informez că biroul comitetului județean de partid a analizat acum două luni aceste probleme și a hotărît să le supunem primei plenare a comitetului județean de partid.

Sarcini da mare răspundere revin și județului nostru din Tezele și planul de măsuri privind intimpinarea aniversării a 30 de ani de la eliberarea patriei. Noi asigurăm plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația jude
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ELEONORA NILCAPlenara Comitetului Central dezbate probleme de o deosebită importantă, cum sînt : sistematizarea teritoriului tării, e- fectivul, compoziția și structura partidului la sfîrșitul anului 1973, Tezele și planul de măsuri ale Comitetului Central cu privire la sărbătorirea a 30 de ani de la eliberarea patriei noastre, proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii — proiect la care vreau să mă refer pe scurt.Trebuie să spun de la început că studiind proiectul Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii am desprins încă o dată grija deosebită pe care o poartă partidul nostru. Comitetul Central, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru prosperitatea economică a patriei noastre, pentru ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, pentru cointeresarea celor ce muncesc la creșterea produsului social și a venitului national, cointeresare care apreciez că o realizează pe deplin legea pe care o dezbatem.în spiritul unor tradiții de muncă de mult Înrădăcinate în viața și practica partidului nostru de a consulta larg masele de oameni ai muncii la adoptarea unor hotărîri și legi de importantă deosebită — și prezentul proiect de lege a fost pus în dezbatere încă de la a- doptarea lui de Conferința Națională a partidului, în 1972, fapt care a dat posibilitatea îmbunătățirii cu propuneri făcute de oamenii muncii din patria noastră.Mă voi referi acum la dteva prevederi ale proiectului care modifică unele din elementele sistemului de retribuire. Așa. de exemplu, consider că prevederea din proiect ca retribuțiile tarifare ale muncitorilor calificați încadrați în rețele tarifare să fie diferențiate în cadrul fiecărei categorii pe trei niveluri — bază și două trepte — si ca retribuția tarifară la nivelul de bază al fiecărei categorii să fie mai mare decît retribuția ultimei trepte din categoria precedentă, va constitui un imbold pentru fiecare muncitor de a-și perfecționa pregătirea profesională. de a-și intensifica eforturile pentru realizarea unor producții sporite și de calitate mai bună în vederea obținerii pe a- ceastă cale a unei categorii superioare de încadrare.O altă prevedere a proiectului este cea care, după părerea mea. aduce o cointeresare mai mare și în rîndurile muncitorilor necaii ficați. In sensul că cei ce vor executa lucrări cuprinse în listele de munci grele sau foarte grele vor primi retribuții majorate cu 7—12 Ia sută pentru munci grele și 14—22 la sută pentru munci foarte grele.Socotesc, de asemenea, că introducerea în proiect a noi forme de retribuire in acord colectiv la nivelul întreprinderii — potrivit căreia depășirea planului la principalii indicatori economico-financiari va permite personalului încadrat pe funcții de conducere să beneficieze de un adaos la retribuție, calculat în raport cu gradul de depășire — va constitui un puternic stimulent pentru inginerii, tehnicienii și economiștii încadrați pe funcții de conducere, la mobilizarea lor pentru folosirea mai deplină a capacităților de producție, a bazei de materii prime, Ia reducerea cheltuielilor de producție și folosirea mai judicioasă a bazei de materii prime în întreprinderile din țara noastră.Desfășurîndu-mi activitatea Intr-o întreprindere mare din Centrala industriei linii a Mi
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GEORGE HOMOȘTEANPrin importanța problemelor supuse dezbaterii și a măsurilor ce le stabilește, actuala plenară a Comitetului Central se înscrie în preocupările constante ale partidului nostru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a analiza sistematic, profund și multilateral toate aspectele vieții politice, economice și sociale, de 

țeană de partid, toți oamenii muncii de la noi sînt hotărîți să muncească cu hărnicie, să nu-și precupețească eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, să întîmpine cu rezultate cît mai bune aniversarea eliberării patriei și congresul partidului nostru.

nisterului Industriei Ușoare, socotesc că pe baza rezultatelor ce le-am obținut pînă în prezent și, în mod deosebit, ca urmare/ a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central din noiembrie 1973, de a economisi în mai mare măsură materia primă de bază — In cazul nostru lina, celofibra, relonul, melana etc., prin întrebuințare de înlocuitori, fără a scădea calitatea produselor — vom putea folosi în acest an cu circa 500 de tone deșeuri textile mai multe decît în anul trecut. A- cest lucru, precum și alte măsuri pe care le-am luat ne dau posibilitatea ca in anul 1974 să reducem cheltuielile de producție cu peste 7 lei la mia de lei producție marfă, față de realizările anului 1973 — cu o creștere corespunzătoare a beneficiului.Conform prevederilor din proiect ca pînă la 20 la sută din beneficiile peste plan să fia alocate fondului de premieri, din care jumătate se va repartiza angajatului în funcție de contribuția sa la reducerea cheltuielilor de producție, am convingerea că aceasta va constitui un nou imbold în rîndul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru creșterea eficienței economice și, pe această cale, a ridicării bunăstării materiale a întregului nostru popor.De asemenea, s-a prevăzut în proiectul de lege posibilitatea premierii colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni in funcție de depășirea planului de export, precum și pentru reducerea importului, prevedere a- plicată cu rezultate bune încă din anul 1973 pe baza aprobării conducerii de partid șl de stat, întreprinderea noastră textilă „Cisnădie" a realizat anul trecut prevederile la export, depășind planul cu un milion lei valută, avînd posibilitatea să beneficieze de acest stimulent, ceea ce ne-a dat un imbold pentru ca în 1974 să crească exportul nostru cu peste 40 la sută.Simt de datoria mea să exprim plenarei mulțumirea textiliștilor pentru aprecierea contribuției aduse la lărgirea continuă a bazei tehnico-materiale. Ia creșterea produsului social și a venitului național, apreciere pe care personal tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o la plenara Comitetului Central din 1973, propunînd trecerea industriei textile intr-o categorie superioară de retribuire.îmi exprim această mulțumire, in primul rind, ca reprezentantă a întreprinderii „Cisnădie", iar în al doilea rînd ca femeie, avînd în vedere ponderea pe care o reprezentăm in industria textilă, pentru numeroasele măsuri luate cu privire la creșterea rolului femeii în societate, îmbunătățirii permanente a condițiilor ei de muncă și de viață, noi fiind și de data aceasta beneficiarele directe ale trecerii industriei textile într-o categorie superioară de retrihuire.Din prevederile proiectului pus In dezbatere rezultă că se va realiza și o creștere a salariilor, în medie cu 8 la sută, creștere de care vor beneficia, alături de întregul popor, și cei peste 170 000 de salariați ai județului Sibiu, din care peste 43 la sută sînt femei. Sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid, ei sint ferm angajați în lupta pentru îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal șl a- sigur plenara că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a tuturor sarcinilor ce ne stau in față, aducîn- du-ne astfel contribuția la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

a găsi cele mai eficiente soluții și mijloace menite să pună in evidență noi și noi resurse și să valorifice cu randament sporit potențialul material și uman de care dispunem. Lucrările prezentei plenare își dovedesc semnificația deosebită șl
(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAI AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a III-a)prin faptul că ele conturează modul in care întregul nostru partid și popor întîmpină cele două mari evenimente, cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului. Documentele plenarei deschid noi orizonturi de a- firmare multilaterală a personalității umane în procesul istoric în care producătorii bunurilor materiale și spirituale, în frunte cu partidul comuniștilor, sînt angajați și ferm hotăriți de a face totul pentru înflorirea avuției naționale, a ridicării pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii.Vă rog să-mi permiteți să mă opresc pe scurt asupra cîtorva probleme privind proiectul de teze ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist. Studiul vastei problematici a tezelor oferă înălțătoare sentimente de justificată mîndrie patriotică. Din cuprinsul lor se desprind ca un fir roșu lupta de veacuri a poporului român împotriva împilării și asupririi, cele mai importante evenimente din istorie, precum și dirzenia și eroismul, activitatea luminaților bărbați care s-au situat în fruntea maselor și au făcut din cauza celor obidiți și exploatați țelul propriei lor vieți, rațiunea de a fi, de a înfrunta riscurile pentru triumful dreptății sociale, a cîștigării unității, independenței și suveranității naționale. Cu deplină fidelitate față de a- devărul istoric, tezele evidențiază preluarea de către comuniști și dezvoltarea pe un plan superior a tradițiilor de luptă pentru o viață mai bună și mai demnă dusă de către popor de-a lungul secolelor, a eroismului clasei muncitoare, clasă care a dat societății românești conducătorul pe deplin identificat cu interesele și năzuințele celor mulți, consecvent revoluționar, înarmat cu cea mai înaintată teorie despre lume și viață, Partidul Comunist Român. Comuniștii, toți oamenii muncii, români, maghiari, germani, din județul Alba desprind din evocarea în teze a trecutului glorios învățăminte necesare vieții noastre de astăzi, necesitatea sporirii responsabilității tuturora față de patrie, întruchiparea în politica partidului comunist ' a celor mai frumoase visuri ale Înaintașilor, datoria sfîntă ce revine fiecăruia de a face totul și a spori contribuția la aplicarea neabătută în viață a acestei politici.Sintetizînd experiența luptei noastre revoluționare, a mărețelor realizări obținute în cei .30 de ani de viață liberă, în teze se insistă cu deplin temei asupra rolului de conducător al Partidului Comunist Român în toate sferele activității sociale, în elaborarea pe baze științifice a politicii interne și externe, in concentrarea tuturor energiilor și posibilităților și în mobilizarea întregului popor la aplicarea ei in practică. Putem afirma cu fermă convingere că este o fericire pentru generația de azi și de mîine că la cîrma partidului și statului nostru, în funcția înaltă și de cea mai mare răspundere pentru destinele țării se află cel mai vrednic și iubit fiu al poporului român, conducător cu strălucite calități, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în proiectul de teze sînt cuprinse, de asemenea, sarcinile ce stau în fața organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești, a întregului nostru popor, în anul jubiliar al celor două mari e- venimente — cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de-al XI-lea Congres al partidului.Doresc să informez plenara, pe dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Alba, toți oamenii muncii din județ, care păstrează vii în memorie prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu ocazia vizitelor făcute în mai multe rînduri în județul nostru sint hotăriți să nu precupețească nici un efort, să facă totul pentru a se achita cu cinste de sarcinile sporite ce le revin din angajamentul pe care și l-au luat de a îndeplini cincinalul înainte de termen. Angajamentelor ce ni le-am asumat le-am pus drept temelie rezultatele obținute. Astfel, pe cei trei ani ai cincinalului producția industrială globală s-a realizat cu 42 de zile înainte de termen, iar sarcinile de export cu 45 de zile mai devreme. Pe primele două luni ale acestui an. planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 102,6 la sută, cel al productivității muncii — 101,8 la sută, iar prevederile exportului — 106 la sută. Conștienți de faptul că în activitatea noastră mai *vem mult de făcut, pen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ADALBERT CRIȘANActuala noastră plenară, prin problematica abordată, ne prilejuiește incă o dată un sentiment de profundă recunoștință și mindrie față de înțelepciunea și fermitatea cu care conducerea de partid, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu transpun în viață hotărîrile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, menite să asigure evoluția accelerată a României pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate.Votul nostru, dat în plenară pentru alegerea tovarășului Ceaușescu in funcția de președinte al republicii, cu toate a- tribuțiile prezentate aici, atît pe plan intern, cit și în relațiile internaționale, vine să așeze pe iubitul conducător al partidului și statului nostru, pe fiul devotat al poporului, care cu atîta măiestrie comunistă conduce destinele poporului nostru. în funcția de înaltă răspundere pe care, de fapt, a indeplinit-o cu atita răspundere și cu atît devotament.Procesul dezvoltării economi

tru a pune pe deplin în valoare resursele materiale și u- mane de care dispunem, pentru a înlătura deficientele și neajunsurile care se mai manifestă in diferite sectoare, sîntem hotăriți să muncim. în așa fel, încit întreaga noastră activitate să devină mai eficientă, să se ridice la nivelul sarcinilor ce ne stau în față. Din proiectul planului de măsuri ce ne-a fost prezentat am reținut îndeosebi sarcinile sporite ce ne revin in direcția mai bunei gospodăriri a materiilor prime și materialelor, economisirii energiei și combustibilului, utilizării judicioase a spațiilor și capacităților de producție. îmbunătățirii calității produselor și întăririi continue a responsabilității și a disciplinei în muncă. Planul de măsuri constituie, de asemenea, un program concret pentru descoperirea de noi resurse și posibilități în producție, cit și pentru îmbunătățirea întregii activități politice și organizatorice in ridicarea nivelului de conștiință a maselor.O semnificație de prim ordin are dezbaterea în plenară a proiectului legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii. Din conținutul acesteia se desprinde, cu o deosebită claritate, atenția pe care o a- cordă conducerea partidului și statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, principiului repartiției după muncă, împletirii tot mai strînse a intereselor individuale cu cele colective, generale ale tuturor membrilor societății.Doresc să subliniez, de asemenea, faptul că prin modul de prezentare, in proiectul de lege și-au găsit rezolvarea. într-un cadru analitic, concis, multiplele probleme pe care le ridică remunerarea muncii, creîndu-se, astfel, posibilitatea de a se renunța la un număr însemnat de documente și acte normative care se foloseau pină în prezent.Exprimîndu-mi acordul față de prevederile proiectului de lege, cer permisiunea să fac următoarele propuneri : avînd în vedere gradul ridicat de dificultate în ce privește condițiile de muncă și de viață în exploatările forestiere, unde lipsa forței de muncă se accentuează an de an, consider că este ne- cesar ca acest important sector de activitate economică să fie trecut într-o grupă superioară de ramuri (în proiect este în grupa V). De asemenea, propun ca prevederile articolului 4 din H.C.M. 914, t referitor la u- nele sporuri, menținute în vigoare de prezenta lege, să se extindă și la personalul din secțiile de sculărie și meca- nico-energetic din unitățile constructoare de mașini, pentru a stimula atragerea, stabilitatea și specializarea cadrelor în aceste compartimente și a elimina pe această cale tendința actuală de a trece în sectoarele producției de serie. Argumentez această propunere prin aceea că aceste sectoare impun o specializare din ce în ce mai înaltă și sînt determinante în asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității în fiecare întreprindere. Consider necesar ca în prevederile legii să-și găsească rezolvarea încadrarea diferențiată ca muncitori a absolvenților liceelor de specialitate față de cei de la școlile profesionale, precum și a acestora față de cei școlarizați prin cursuri de calificare încă de la integrarea lor în producție. Proiectul de lege prevede clar și corect posibilitatea reducerii și chiar anularea diminuării retribuțiilor în cazul neîndeplinirii indicatorilor de plan determinate de cauze independente de unitate. Nu rezultă suficient de clar ce se întîmplă cu unitățile care nu realizează sarcinile din plan din cauza neprimirii în termen a unor materii prime și materiale de la întreprinderile furnizoare care nu și-au putut îndeplini obligațiile contractuale din cauza neasigurării la timp a importurilor. Este vorba de articolul 40. Pentru a stimula stabilitatea în mediul rural a cadrelor didactice, în special în zonele îndepărtate și de munte, propun ca retribuția acestora să fie mai mare cu 1-2 clase, așa cum se prevede și pentru personalul sanitar.In încheiere, făcîndu-mă ecoul și interpretul comuniștilor, al tuturor ’ celor ce muncesc și trăiesc în județul Alba, îmi exprim deplinul acord față de documentele ce ne-au fost prezentate și asigur plenara, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom întîmpină și vom cinsti așa cum se cuvine, cu fapte, cu noi realizări în toate domeniile de activitate, mărețele evenimente din acest an, aducîndu-ne astfel o contribuție mereu sporită Ia înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.

ce și sociale fără precedent a țării noastre face deosebit de necesare organizarea și sistematizarea judicioasă a teritoriului, a orașelor și satelor, care să creeze condiții pentru repartizarea echilibrată a forțelor de producție pe întregul cuprins al patriei, ridicarea nivelului edi- litar-gospodăresc al tuturor localităților. a nivelului de trai material și cultural al populației. Acestui deziderat ii răspunde pe deplin conținutul proiectului legii privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, elaborat in spiritul directivelor date în a- cest sens de Conferința Națională a partidului și care va fi primit, fără îndoială, cu multă satisfacție de întregul popor, întrucît vine să reglementeze pe baze științifice și în conformitate cu interesele generale ale națiunii un domeniu vital al existenței noastre.Ca și alte documente ale partidului și acest proiect de lege are ca trăsături definitorii înalta responsabilitate pentru destinele țării, analiza marxist-Ie- 

ninlstă, realismul și spiritul vizionar cu care sint rezolvate problemele, ținîndu-se seama de faptul că acestea au adinei implicații pentru multe generații care vor urma. Devenit act normativ după aprobarea sa, va constitui unul din elementele esențiale folosite și la nivel de județ în aplicarea în practică a politicii partidului de dezvoltare economică și socială, în fundamentarea programelor de ordin economic și social, în crearea condițiilor pentru stingerea treptată a diferenței dintre sat și oraș. Aplicînd indicațiile conducerii de partid, Comitetul județean de partid Bis- trița-Năsăud a stabilit un amplu program privind sistematizarea teritoriului, a orașelor șl comunelor din județ, program a cărui finalizare va fi mult ușurată de aplicarea prevederilor acestui proiect de lege. Este de la sine înțeles că lucrările pe care le-am elaborat vor fi puse, în toate detaliile lor, în perfectă concordanță cu spiritul și litera acestui important document de partid și de stat.întreaga activitate desfășurată în acest domeniu a urmărit atît crearea unui cadru adecvat pentru realizarea multiplelor sarcini legate de dezvoltarea economică și a bazei materiale a sectoarelor social-cul- turale pentru transformarea localităților urbane și rurale în așezări care să ofere locuitorilor condiții demne de societatea pe care o făurim, după cum a urmărit folosirea cu cea mai mare răspundere a terenurilor existente, conservarea și îmbunătățirea calității lor și a ■mediului ambiant. Astfel, au fost stabilite perimetre pentru 226 de localități din cele 249 existente in prezent, celelalte urmînd a fi dezafectate treptat. Studiul de sistematizare terito. rială a județului a scos în evidență. pe baza perspectivelor de dezvoltare economică și socială, a amplasamentului teritorial, a gradului de dotare social-cultu- rală, a echipării tehnico-edilita- re, faptul că, într-o primă etapă, un număr de 7 comune pot deveni centre cu caracter urban.In urma delimitării precise a perimetrelor construibile ale o- rașelor și ale vetrelor de sat au fost redate agriculturii 3 380 ha. Cu toate acestea, densitatea este încă mică : 32 locuitori la hectar în orașe, fără localități componente, și 26 locuitori în mediul rural. De aceea, în spiritul prevederilor din proiectul de lege privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale, ne propunem să acționăm in continuare cu fermitate în vederea economisirii terenului și încadrării în suprafețele atribuite pentru fiecare construcție, precum și pentru aplicarea regimului de înălțime stabilit. Au fost, de asemenea, Întocmite principalele studii
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GHEORGHE ROȘUDupă ce a exprimat totala adeziune a organizației județene de partid Bacău la conținutul și concluziile documentelor de partid și de stat supuse dezbaterii, vorbitorul a spus: Raportăm plenarei că, aplicînd consecvent in viață indicațiile conducerii partidului, am obținut rezultate pozitive în ce privește creșterea rîndurilor partidului, a compoziției, a structurii sale organizatorice. In anul trecut au fost primiți în partid cu 25 la sută mai mulți membri de partid decît în 1972, din care 56 la sută muncitori, peste 21 la sută țărani, 23 Ia sută intelectuali și funcționari. Din cei primiți, peste 37 la sută sînt femei, iar 54 la .sută au fost primiți din rindul uteciștilor. Subliniez fapul că femeile reprezintă 28,3 la sută din efectivul organizației județene de partid.Referindu-se la deficiențele care s-au manifestat în domeniul întăririi organizațiilor de partid, vorbitorul a relevat faptul că mai sînt comune în care, deși ponderea brațelor de muncă în cooperativele agricole este de 70-80 la sută femei, numărul femeilor în partid reprezintă abia în jur de 10 la sută. Datorită unei slabe exigențe față de calitățile moral-politice ale viitorilor comuniști, în unele organizații au fost primite și elemente care nu întrunesc criteriile cerute unui membru de partid, ceea ce a dus la infirmarea hotărîrilor respective. în unele cazuri se manifestă slăbiciuni in educarea membrilor de partid în spiritul unei înalte exigențe. Aceasta a condus la existența unor fenomene, e drept din ce în ce mai rare, de încălcări ale eticii și echității socialiste, ceea ce a făcut ca anul trecut să existe un număr destul de mare de sancționați. Sîntem conștienți de neajunsurile pe care le mai avem și luptăm pentru lichidarea lor.In ce privește structura, subliniez că în toate domeniile avem organizații de partid puternice, care asigură o conducere competentă. In a- ceastă direcție aș dori să fac cîteva propuneri. Există în județ două întreprinderi agricole de stat cu caracter mixt — zootehnic și vegetal — ale căror ferme au fost amplasate pe întreg cuprinsul județului. Practic, comitetul de partid al întreprinderii de stat nu poate să-și îndeplinească funcția de conducere și control, funcție pe care o fac de fapt comitetele comunale pentru fiecare organizație de bază din ferma de pe raza lor de activitate. _ Noi am propune ca la aceste întreprinderi agricole de stat să nu mai avem un comitet de partid, iar conducerea de partid, controlul asupra activității conducerii întreprinderii să se facă trimestrial sau semestrial de către birourile organizațiilor de bază din fermă, sub conducerea comitetului județean. Același lucru s-ar putea face și în u- nele stațiuni de mecanizare a 

de sistematizare teritorială a județului și schițele de sistematizare pentru toate cele 53 de comune ale județului. în același timp, s-a desfășurat o intensă muncă politico-educativă pentru ca toți cetățenii să participe activ la definitivarea schițelor de sistematizare, să cunoască în profunzime sensul măsurilor stabilite, fapt ce a făcut ca și abaterile de la preve. derile legale, în ceea ce privește disciplina în construcții, să fie tot mai rare.Unele din greutățile întimpi- nate în prezent în respectarea schițelor de sistematizare vor fi înlăturate prin aplicarea prevederilor din proiectul Legii privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale. Astfel, este binevenită, îndeosebi pentru satele din zona necooperativizată, măsura de a se putea expropria terenurile din vatra satului și atribui pentru construcția de locuințe celor care le solicită, precum și faptul că statul va acorda sprijin celor care își mută locuința în perimetrul construibil. Totuși la acest capitol aș dori să fac propunerea de a se mări suprafața de teren prevăzută a se acorda construcțiilor în mediul rural ; eu mă refer mai a- les la zona de munte, avînd in vedere că avem 36 de comune in zona de munte, unde preocuparea de bază este și va ră- mine încă mult tipip — pe baza indicației conducerii de partid— creșterea animalelor. Eu a- preciez că ceea ce este prevăzut in proiectul de lege ar putea— în anumite cazuri, pentru a- numite comune, strict de munte — să se îmbunătățească, bineînțeles cu aprobarea Consiliului de Miniștri.In ceea ce privește sistematizarea teritoriului și a localităților o importanță mare capătă amplasarea judicioasă a o- biectivelor industriale, agrozootehnice. a căilor de comunicații și altele. Proiectul de lege prezentat conține reglementări adecvate și în acest sens, care vor duce la creșterea exigenței în gospodărirea pămîntului, la menținerea suprafețelor productive in patrimoniul agricol, în care sens răspunderi mult sporite revin și organelor locale de partid și de stat.Exprimîndu-mi deplinul acord cu prevederile proiectelor de lege, precum și ale celorlalte documente prezentate, asigur conducerea de partid că, alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din județul Bistrița-Nă- săud, în frunte cu comuniștii, vor munci și în viitor cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru mobilizarea tuturor resurselor de care dispun, astfel încit întregul județ să cunoască o dezvoltare, multilaterală și armonioasă, contribuind în acest mod. Ia înflorirea generală a patriei noastre.

agriculturii cu rază de activitate mai mare. De asemenea, in comunele în care există o singură cooperativă agricolă de producție, conform indicațiilor de a se înființa organizații pe sate, care să cuprindă pe toți membrii de partid, cred că comitetele comunale ar conduce activitatea mai bine, cu mai multă competență.Vorbitorul și-a exprimat a- cordul cu modificările propuse în Statutul partidului, apreciind că propunerile se înscriu pe linia perfecționării continue a muncii de partid.Apreciez și eu munca depusă, îndelunga activitate a tovarășului Maurer, dorindu-i multă sănătate. El va rămîne permanent iubit, stimat de poporul căruia i-a dedicat o mare parte din viața sa.Vorbitorul a relevat apoi munca desfășurată de comitetul județean de partid pentru creșterea și promovarea cadrelor in aparatul de partid, în organizațiile de masă, de stat, din economie, arătînd că în această direcție s-au obținut rezultate bune. Dispunem de cadre devotate, pregătite, capabile să îndeplinească sarcinile ce le stau în față. Avînd în vedere faptul că 43 la sută din aparatul de partid sînt activiști de peste 45 de ani, ne preocupăm de ridicarea unor cadre tinere. Numai în 1973 au fost promovați în a- parat 8 activiști tineri, cu perspective de creștere, în .mare parte muncitori, absolvenți ai academiei „Ștefan Gheorghiu". Ținînd seama de faptul că izvorul de cadre îl reprezintă U- niunea Tineretului Comunist am acționat pentru îmbunătățirea compoziției, pentru întărirea aparatului acesteia, astfel că, în prezent, 83 la sută din activiștii organizației de tineret provin din rindul muncitorilor, maiștrilor, tehnicienilor.în continuare, vorbitorul a informat plenara despre acțiunile întreprinse pentru promovarea femeilor în funcții de conducere, generalizarea cumulului funcției de primar și secretar în comunele județului.în informarea prezentată plenarei sintem criticați că am a- cordat un număr mare de negații pentru cadrele cu studii superioare repartizate în județ. Recunoaștem că am dat negații, deși aveam nevoie de aceste cadre, dar am fost determinați de unele condiții obiective, subordonate necesității ca ambii soți, absolvenți de invăță- mint superior, să lucreze în localități apropiate. Consider de aceea necesar ca la repartizarea absolvenților să se țină mai mult seama de situația lor familială. întrucît. dacă despărțirea fiului de părinți este de multe ori cerută de viată, despărțirea a doi tineri care abia au format o familie înseamnă și duce în cele mai multe cazuri la destrămarea familiei, care e baza societății noastre.Aș mai ridica o problemă le- ga’tă de repartiții. Primim prea 

mulți medici tineri, absolvenți ai Institutului din Tg. Mureș și prea puțini de la Iași, unde sint majoritatea moldoveni. Trebuie să spun că primii vin de Ia început cu ideea că nu vor ră- mîne în județ, decît cel mult perioada de stagiu. Trebuie de aceea să se țină mai mult cont în momentul repartizării de județul natal sau de regiunile învecinate.Aprobînd prevederile proiectului de lege a sistematizării, ‘ vorbitorul a arătat că o serie de aspecte legate de această problemă au fost dezbătute într-o sesiune recentă a consiliului popular județean. Noi ne-am gîndit ca din cele două orașe, Comănești și Moinești, lipite unul de altul, să facem un singur oraș, cu o singură conducere ; același lucru din Tg. Ocna și Slănic. De asemenea, viața a ridicat necesitatea unor mici modificări în structura unor comune.Apreciind deosebita însemnătate a Legii pentru îmbunătățirea sistemului de remunerare a muncii, vorbitorul a formulat unele propuneri. Noi sîntem un județ cu aproape jumătate din suprafață acoperită cu păduri, cu mulți. muncitori forestieri. Deși din județul nostru pleacă anual în alte județe pe șantiere de construcții și in alte munci peste 20 000 de muncitori, în sectorul forestier ducem uneori lipsă de brațe de muncă și avem foarte puțini tineri care se îndreaptă către acest sector. Trebuie spus că nu puțin influențează In această direcție faptul că munca în acest sector nu-i deloc ușoară, an de an exploatările se deplasează pe suprafețe tot mai greu accesibile, mai îndepărtate. Lucrătorul de pădure de azi nu mai e înarmat numai cu toporul și țapina, ci trebuie să mînuiască mijloace mecanice din ce în ce mai complexe și foarte mulți din cei care învață meserie în pădure după o scurtă perioadă pleacă în alte sectoare. Credem că încadrarea în grupa de ramură lingă gospodăria comunală și industria locală, fără a minimaliza aceste sectoare, nu este echitabilă. Ca mod de muncă și condiții, munca forestierilor se apropie mai mult de munca constructorilor' și cred că în afară de încadrare ar trebui să primească și spor de izolare in anumit^ condiții grele de muncă.Susțin ideea prevăzută în lege ca elevii buni din școlile profesionale să poată lua o gradație după trei luni de la intrarea în producție. în plus, ar fi necesară o prevedere care să permită micșorarea stagiului dintre gradații pentru tinerii
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ANGELO MICULESCUPlenara Comitetului Central a pus în fața noastră probleme de o deosebită importanță pentru bunul mers al treburilor țării. De aceea, măsurile luate pentru perfecționarea activității de conducere a partidului și statului nostru, izvorite din experiența și din realitățile politice și sociale din țara noastră, le consider ca fiind pe deplin justificate de cerințele actuale și mă angajez să le susțin întru totul.Sînt, în același timp, ferm convins că prin propunerea plenarei Comitetului Central ca secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie ales președinte al Republicii Socialiste România se dă glas încrederii unanime in capacitatea celui mai bun fiu al patriei de a conduce destinele țării spre realizarea țelurilor partidului și statului nostru în mersul susținut către viitorul comunist.Actuala plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român supune spre dezbatere o serie de proiecte de acte normative care vor contribui la promovarea unor noi măsuri și în sectoarele cheie ale agriculturii și industriei alimentare, vor aduce o îmbunătățire a muncii acestora.Țin să exprim, încă o dată, în fața plenarei Comitetului Central, mulțumirile lucrătorilor din agricultură și industrie alimentară pentru grija și atenția pe care conducerea partidului și statului o acordă acestor sectoare de activitate, să aduc cele mai vii și calde mulțumiri secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care este inițiatorul acestor noi acte normative, de mare însemnătate pentru dezvoltarea pe mai departe a întregii economii.Supunerea spre examinare în fața actualei plenare a Legii remunerării după cantitatea și calitatea muncii, reglementare u- nitară a sistemului de remunerare a tuturor lucrătorilor din economie constituie o nouă dovadă a democratismului socialist. în acest proiect de lege, o parte însemnată o cuprind reglementările cu privire la remunerarea muncii în unitățile agricole de stat și cooperatiste, precum și în industria alimentară. Rog să-mi fie permis să mă refer la unele aspecte ale retribuirii muncii, îndeosebi în cooperativele agricole de producție.Prevederile recentei hotărirl a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind creșterea nivelurilor de retribuire a muncii pe bază de venit garantat în unitățile agricole cooperatiste — la 1300 lei în zootehnie,, 1 000 lei în legumicultura, viticultură și pomicultură, la 35 de lei pe ziua lucrată pentru culturile prăsitoare, plantele tehnice și furajere' — precum și prevederile de a acorda venit garantat de 1 300 lei lunar cooperatorilor din formațiile permanente de udători, niveluri care stau la baza calculării tarifelor de plată pe unitatea de produs obținut în cadrul acordului global, vor asigura, într-o măsură mai mare, cointeresarea cooperatorilor, participarea acestora la executarea în mai bune condiții a lucrărilor, creînd, în a- celași timp, un stimulent deo

deosebit de dotați. Dacă un muncitor poate lua mal repede o categorie va fi un mare stimulent pentru tineret, pentru cei capabili, pentru cei harnici, pentru cei disciplinați.Studiind proiectul Tezelor Comitetului Central pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și planul de măsuri pentru întîmpinarea acestei mari sărbători și a celui de-al XI-lea Congres, teze patriotice, convingătoare, am găsit în ele stilul de comunist, de patriot înflăcărat al secretarului general al partidului, tovarășul Ceaușescu. Pentru noi toți, tovarășul Ceaușescu constituie o pildă a clarviziunii, a consecvenței în acțiune pentru înfăptuirea vastului program de edificare în țara noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate, a deplinei afirmări a României în rindul națiunilor lumii ca o țară a prosperității, a progresului, o țară socialistă independentă și suverană, cu un aport tot mai puternic în statornicirea pe toate meridianele globului a unui climat de destindere, de pace, colaborare și cooperare internațională.Ne umple inimile de bucurie și sîntem convinși că va fi primită cu bucurie de întregul popor hotărârea istorică a plenarei Comitetului Central de astăzi, de a propune modificări în Constituția Republicii Socialiste România și hotărirea de alegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu ca președinte al Republicii Socialiste România. Sîntem mindri, și aceasta este mîndria legitimă a întregii noastre națiuni, că avem în persoana tovarășului Ceaușescu un conducător clarvăzător, neobosit, principial, exigent, înflăcărat, patriot, care acționează cu dinamism și energie pentru înfăptuirea neabătută atît pe plan intern, cît și internațional a politicii statului nostru. Oamenii muncii din județul Bacău vă simt în permanență alături de ei, vă urmează e- xemplul, dăruindu-se cu însuflețire muncii entuziaste de transpunere în fapt a prețioaselor dumneavoastră indicații.în încheiere, vorbitorul a a- sigurat plenara, pe secretarul general al partidului, că, în întreprinderi, în instituții, pe o- goarele județului Bacău, colectivele de oameni ai muncii vor acționa cu hotărîre, cu entuziasm, pentru îndeplinirea în cît mai bune condiții a marilor sarcini ce le revin, întîmpinînd cu noi succese cea de-a XXX-a aniversare și cel de-al XI-lea Congres al partidului.

sebit pentru creșterea producției, a productivității muncii și constituind, prin obligațiile de producție stabilite, un mijloc de întărire a disciplinei in .muncă, de creștere a răspunderii fiecărui cooperator în procesul de producție, de răsplătire a fiecăruia după rezultatele muncii sale.Trebuie subliniat că, prin creșterea venitului garantat la nivelurile arătate se creează posibilitatea ca venitul mediu lunar care se poate realiza de un cooperator pe această bază să se apropie de Cîștigul minim pe economie de 1 000 lei.Stabilirea, pentru prima dată, a unui nivel de venit garantat de la care să plece retribuirea cadrelor de conducere din cooperativă, precum și a personalului tehnic, economic, administrativ din aceste unități, la care se adaugă corelarea mai bună a cîștigului pe care aceștia îl pot realiza cu cel acordat cadrelor cu funcții similare din întreprinderile agricole de stat — de aceeași mărime și complexitate — va conduce la o mai mare permanentizare a cadrelor din cooperativele agricole de producție. Obligațiile stabilite pentru acordarea acestor drepturi vor contribui la creșterea răspunderii, întărirea disciplinei în muncă și la o mai mare preocupare a cadrelor din C.A.P.-uri pentru realizarea unor producții din ce în ce mai mari și în condiții de eficiență economică îmbunătățită, la sporirea aportului unităților agricole cooperatiste, la formarea fondului central de produse agricole și, pe această cale, la realizarea unor venituri însemnate pentru cooperative, pentru toți cei ce lucrează în acestea.Este de subliniat, totodată, câ toți cooperatorii care lucrează în acord global și obțin producții superioare celor angajați vor primi pentru întreaga depășire același tarif de plată a muncii pe unitatea de produs fără nici o plafonare.De asemenea, se cuvine evidențiată măsura deosebită de sprijinire a cooperativelor prin asigurarea de către stat a unor credite speciale, fără dobindă, care să completeze fondurile proprii ale cooperativelor pină la nivelul venitului garantat, ceea ce va da siguranță respectării tarifelor de plată a muncii pe unitatea de produs sau lw000 de Iei producție pentru toți cooperatorii ce angajează activitățile de producție în a- cord global, efectuează la timp și în bune condiții lucrările și obțin producțiile stabilite în angajamentele încheiate.Totodată, prin măsurile propuse se va da posibilitate de retribuire a mecanizatorilor a- gricoli la nivelul activității industriale in care se cer un efort și o răspundere similare. Lucrătorii din ministerul nostru, din organele agricole județene și din unități se angajează să realizeze măsurile prevăzute pentru creșterea producției și îmbunătățirea productivității, pentru susținerea eco- nomico-financiară a noilor prevederi de remunerare.Știm cu toții că sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale se înfăptuiește în țara noastră pe1 baza politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste in care se asigură o 

viață mal bună, modernă, civilizată, pentru toți cei ce trăiesc și muncesc în patria noastră. In acest fel se transpun în viață sarcinile trasate de Congresul al X-lea al partidului, în domeniul sistematizării. Directivele Conferinței Naționale a P.C.R. din iulie 1972.Legea privind sistematizarea teritoriului și localităților constituie o măsură organizatorică și economică de o deosebită importanță pentru agricultură. Prin prevederea în lege a modului de stabilire a perimetrelor construibile ale localității ce au o perspectivă de dezvoltare se asigură un cadru concret și rațional pentru amplasarea noilor obiective, pentru folosirea cit mai economică a suprafețelor construibile, ceea ce va duce la reducerea scoaterilor da teren din producția agricolă, precum și la o folosire mai rațională a fondurilor de investiții.Potrivit prevederilor proiectului de lege se impune folosirea cu maximă eficiență a terenului, prin restrîngerea perimetrelor localităților urbane și rurale la strictul necesar, asi- gurîndu-se astfel o densitate sporită a locuitorilor pe unitatea de suprafață, avînd ca efect recuperarea unor terenuri și redarea lor în producția agricolă.Ministerul nostru, toți lucrătorii din agricultură se angajează să realizeze cu fermitate măsurile ce le revin pe linia a- plicării Legii sistematizării teritoriului și localităților, in vederea obținerii rezultatelor urmărite în folosirea cît mai rațională a pămîntului țării.De asemenea, vreau să afirm, In fata plenarei Comitetului Central, hotărârea lucrătorilor din minister, din agricultură și industria alimentară de a traduce in viată tezele și programul de măsuri privind cea de-a
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MIHAIDezbaterea în plenara Comitetului Central a Tezelor pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei noastre, a proiectelor de lege privind remunerarea după calitatea și cantitatea muncii, sistematizarea teritoriului și celorlalte documente se încadrează organic în ansamblul preocupărilor consecvente ale conducerii partidului nostru pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței N.aționale ale partidului privind perfecționarea organizării și conducerii diferitelor sectoare ale activității economice și sociale.Mă asociez în întregime cu tovarășii care au luat cuvîntul pină acum pentru a sublinia meritele deosebite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, contribuția /sa hotărîtoare la elaborarea șl aplicarea cu consecvență în viață a tuturor deciziilor ce angajează prezentul și viitorul României socialiste, participarea sa la soluționarea problemelor fundamentale ale dezvoltării economiei patriei noastre și ridicării, pe această bază, a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Declarîndu-se întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii plenarei, vorbitorul s-a oprit în continuare la proiectul legii remunerării muncii, subliniindu-i marea însemnătate pentru perfecționarea continuă a relațiilor sociale din țara noastră, precum și faptul că el este rodul unei vaste și laborioase activități, desfășurate sub conducerea nemijlocită a tovarășului Ceaușescu, de către toți conducătorii ministerelor, ai organelor centrale, cu participarea largă a conducătorilor de unități, a oamenilor muncii din toate ramurile economiei naționale. La desfășurarea acestei vaste acțiuni au participat în mod activ și sindicatele, care, sub conducerea organelor de partid, au organizat dezbaterea proiectului de lega cu întregul personal din unitățile de producție, pină la fiecare loc de muncă. Oamenii muncii și-au manifestat acordul deplin cu principiile sistemului de remunerare, recunoștința față de partidul și statul nostru, care se preocupă în mod consecvent de aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, de ridicarea bunăstării celor ce muncesc, hotărirea lor fermă de a-și spori eforturile pentru creșterea puterii economice a țării.Ca urmare a măsurilor ce se vor lua, retribuția medie lunară se va ridica, încă din acest an, la circa 1 700 de lei, urmînd ca la finele anului 1975 să ajungă la 1975 lei lunar, cu mult superioară față de prevederile inițiale ale planului cincinal. în continuare, tovarășul Mihai Dalea a subliniat faptul că proiectul ține seama de posibilitățile reale de care dispune în prezent economia națională, asigură o corelare corespunzătoare a nivelurilor de retribuire intre ramuri, subramuri și categorii de personal, ține seama de gradul de .complexitate al activității, de calificarea și importanța socială a muncii desfășurate. Proiectul legii prevede ca retribuția tarifară să reprezinte 90 la sută din retribuția totală. Aceasta prezintă avantajul unui nivel stabil mai ridicat al retribuției din totalul cîștigului, în condițiile, bineînțeles, ale realizării sarcinilor cantitative și calitative cuprinse în plan.Experiența de pină acum arată însă necesitatea ca ministerele, centralele, conducerile întreprinderilor și, fără îndoială, și sindicatele să acționeze cu mai multă fermitate pentru asigurarea tuturor condițiilor teh- nico-materiale și de organizare a producției, încit sarcinile de plan să fie realizate în totalitate, pentru a se preveni diminuarea retribuției din cauza ne- 

XXX-a aniversare a eliberării patriei.în aceste zile, in toate județele tării se desfășoară cu intensitate lucrările primei campanii agricole a acestui an. Informez plenara că — răspunzînd îndemnului secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat la Consfătuirea cu cadrele de conducere din agricultură — lucrătorii de pe ogoare, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, vor încheia, în perioada imediat următoare, lucrările din urgența a II-a, pregătind concomitent terenul pentru însă- mîntarea ultimei grupe de culturi, a porumbului, soiei, fasolei. a legumelor de vară și celorlalte culturi tîrzii.Ținindu-se seama de condițiile specifice ale acestei primăveri, s-au luat măsuri ca lucrarea terenului să se facă cu grijă pentru a se reduce cît mai mult pierderile de apă din sol ; concomitent au fost luate măsuri de începere a udărilor la culturile de toamnă și perene, a irigatului de aprovizionare pentru culturile de primăvară.In numele lucrătorilor din a- gricultură și industrie alimentară, raportez plenarei Comitetului Central, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom îndeplini și depăși prevederile planului de producție industrială pe primul trimestru, că vom livra produse, în plus, la export in valoare de peste 40 milioane lei-valută, iar la fondul pieței produse suplimentare in valoare de peste 300 de milioane lei. Toate acestea, în condițiile realizării prevederilor de productivitate și ale respectării consumurilor specifice.Ne angajăm să obținem în continuare rezultate superioare celorlalți ani, să îndeplinim sarcinile ce revin agriculturii și industriei alimentare.

DALEArealizării unor indicatori de plan.Proiectul de lege conține prevederi care duc la simplificarea rețelelor tarifare prin reducerea treptelor, ceea ce va scurta în total timpul necesar promovării și va cointeresa în mai mare măsură oamenii muncii la ridicarea continuă a calificării profesionale. Introducerea premierii în cursul anului pentru realizări deosebite dintr-o cotă de 1 la sută asupra fondului de retribuție și completarea fondului de «premiere la finele anului cu o parte de pînă la 20 la sută din beneficiile realizate peste plan vor permite o stimulare mai puternică a oamenilor muncii pentru obținerea de realizări deosebite și creșterea eficienței întregii activități economice, iar prevederea prin care fruntașii în întrecerea socialistă vor beneficia de gratificațiile de sfîrșit de an majorate cu pînă la 20 Ia sută față de ceilalți oameni ai muncii va da un nou imbold dezvoltării spiritului de inițiativă și dăruire profesională în realizarea sarcinilor de plan înainte de termen.Referindu-se la acordul global, vorbitorul a relevat că din experiența de pînă acum rezultă că această formă este deosebit de stimulativă, contribuie la creșterea producției, a productivității muncii și, în mod corespunzător, a cîștigurilor oa- ( menilor muncii, dar că nu peste tot se acționează cu consecventă pentru extinderea sferei de aplicare a acordului global, în special în întreprinderi din industria republicană. Consider că o preocupare mai mare pentru extinderea acordului global nu trebuie să ducă, așa cum se mai întîmplă, la neglijarea felului cum se aplică acordul individual, cum se realizează normele, in special de către tineretul recent calificat sau cu o calificare mai redusă.Uniunea Generală a Sindicatelor a luat o serie de măsuri împreună cu conducerile întreprinderilor pentru a analiza cauzele nerealizării normelor de muncă, în special de către tineri și pentru a veni în ajutorul acestora. Considerăm că va trebui procedat astfel incit muncitorii cu cea mai înaltă calificare să vină în mod nemijlocit in ajutorul tinerilor pentru a-i sprijini în îndeplinirea normelor, iar conducătorii unităților să ia toate măsurile pentru dezvoltarea normală și în . condiții cît mai bune a procesului de producție.Vorbitorul a subliniat, de a- semenea, necesitatea unei preocupări mai mari din partea organelor de conducere colectivă pentru precizarea mai temeinică a sarcinilor muncitorilor ca lucrează în regie, pentru normarea muncii personalului tehnic. economie și administrativ.Este cunoscut că aplicarea legii pe care o discutăm, corectarea și majorarea salariilor care se preconizează necesită a- locarea unor fonduri suplimentare destul de mari. împreună cu ministerele, centralele industriale și conducerile întreprinderilor, sindicatele vor trebui să acționeze mai hotărit pentru întărirea disciplinei in producție, mobilizarea oamenilor muncii in vederea descoperirilor de noi rezerve care să asigure creșterea productivității, a producției, astfel ca fondurile suplimentare alocate să fie acoperite cu producție suplimentară.După ce s-a referit Ia informarea prezentată cu privire la activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru întărirea rîndurilor partidului, la a- firmarea puternică a rolului său de forță politică conducătoare în societate, vorbitorul s-a oprit pe larg la activitatea desfășurată de Uniunea Generală
(Continuare în pag. a V-a)
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LUMILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAI Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI

(Urmare din pag. a IV-a)a Sindicatelor pentru dezvoltarea democrației muncitorești și sindicale, pentru îmbunătățirea structurii și a compoziției organelor de conducere ale sindicatelor. Astfel, în organele executive ale sindicatelor au fost aleși în proporție de 70 la sută oameni ai muncii care lucrează nemijlocit în producție. De asemenea, cu prilejul ultimelor alegeri sindicale, s-a asigurat ca circa 33 la sută din totalul celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor să fie femei.în informarea cu privire la activitatea organelor de partid și de stat pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, sindicatele sînt critica
te pentru faptul că numai trei la sută din aparatul lor salariat are virsta sub 30 de ani, și pentru că avem în acest aparat numai 200 de femei. Critica este foarte întemeiată, foarte îndreptățită. Pe lingă activiștii din aparatul salariat al sindicatelor, cu vechime mare în producție și cu multă experiență, va trebui să promovăm cu mai multă consecvență și hotărîre cadre tinere pentru a împleti experiența cu elanul tineresc în munca sindicatelor.Recent, Comitetul Executiv al U.G.S.R. a analizat contribuția sindicatelor la asigurarea cadrelor necesare ramurilor economice și a stabilit măsuri pentru participarea mal activă a sindicatelor la realizarea planului de recrutare și pregătire a c 1

încadrați și In special din rîndul tineretului și al femeilor. De asemenea, vom urmări cu mai multa hotărîre și consecventă realizarea o- biectivelor școlare, a căminelor de nefamiliști, îmbunătățirea practicii in producție, desfășurarea activității politice și cultural-educative în rîndul celor care urmează diferite forme de pregătire profesională.Exprimindu-și acordul cu proiectul tezelor pentru cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei, tovarășul Mihai Dalea, referindu-se la perioada din jurul lui 23 August 1944, a arătat că atunci cînd se vorbește de activitatea partidului nostru, în cial pentru asigurarea unității sei muncitoare, ar trebui să se bească și de unitatea sindicală, a fost asigurată imediat dupăAugust prin crearea Confederației Generale a Muncii.Doresc, de asemenea, să relev șl eu importanța măsurilor organizatorice care au fost adoptate de plenara noastră și consider că acestea se înscriu în preocupările permanente ale conducerii partidului pentru perfectionarea șt simplificarea conducerii de partid și vor influența in bine activitatea noastră de viitor. Crearea funcției de președinte al republicii și alegerea în această funcție a celui mai indicat, mai stimat și mai iubit tovarăș al nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va permite, după părerea mea, desfășurarea cu și mai mult succes a activității, în special pe plan internațional.Politica externă principială și con-
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■elor pe ramuri și întreprinderi, atragerea în producție a celor ne-

structivă a partidului nostru, inițiată și promovată cu consecvență, fermitate și iscusință de secretarul nostru general, are drept j fundamental prietenia și alianța frățească internaționalistă cu toate țările socialiste, factor determinant pentru progresul fiecărei țări în parte, pentru afirmarea puternică a ideilor socialismului în lume. în același timp se are in vedere dezvoltarea largă a relațiilor și a colaborării cu toate statele care înaintează pe calea dezvoltării economico-sociale independente, cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, în spiritul coexistenței pașnice. O contribuție de însemnătate capitală la înfăptuirea acestei politici au adus-o vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în numeroase state din Europa, Africa, Asia și America Latină, soldate cu rezultate deosebite atît pe planul relațiilor cu fiecare din țările vizitate, cît și planul vieții internaționale în samblu.Aprobînd în întregime politica ternă și externă, vă asigurăm, mâți tovarăși, și cu acest prilej, că sindicatele din țara noastră nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a acestei politici, pentru extinderea legăturilor și contactelor cu toate organizațiile sindicale, în vederea întăririi unității de acțiune a clasei muncitoare de pretutindeni, pentru promovarea fermă a principiilor umanitare și democratice în relațiile sindicale internaționale, pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate popoarele, pentru pace și progres social.

jalon

Pe an-in- sti-

u V

pentru grăbirea insămînțărilor!CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
CARAȘ- 

SEVERIN

cartofi. Ritmul de lucru va spori și mai mult, în așa fel incit întreaga suprafață prevăzută cu culturi din epoca a doua să fie însămîntată cît mai repede.
S-a încheiat semănatul 

culturilor din prima epocă

Nicolae CATANA

VASLUI

martie, s-au stabilit și măsurile politice și organizatorice ce se impun pentru folosirea cu maximum de randament a mașinilor și tractoarelor. Ziua de lucru este considerată „ziua-lumină“. La fiecare secție de mecanizare, seara se face bilanțul o- perativ al lucrărilor executate și se . stabilește concret ce se va face doua zi.
Vaslle IANCU

a

Ministrul afacerilor externe al României
Stimate domnule președinte,Vă transmitem cele mai sincere mulțumiri dumneavoastră șl Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România pentru foarte amabilul mesaj pe care ni l-ați adresat cu ocazia obținerii independenței Grenadei.Permiteți-mi să vă transmit, în numele meu, al guvernului și poporului din Grenada, salutul nostru și cele mai bune urări de pace și bunăstare pentru țara dumneavoastră.Al dumneavoastră sincer,

LEO DE GALE
Guvernator general

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm onoarea de a mă adresa Excelenței Voastre pentru a vă exprima, în numele guvernului și poporului Venezuelei, precum și în al meu personal, cele mai sincere cuvinte de recunoștință pentru gestul prietenesc pe care l-a constituit trimiterea misiunii speciale care a reprezentat cu demnitate și înaltă ținută guvernul dumneavoastră la festivitățile prilejuite de instalarea în funcție a președintelui Republicii Venezuela.Folosesc ace.vtft ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre sentimentele celei mai înalte considerații și stime.
CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului ENDAKATCHEW MAKKONNEN

Prim-ministru al Etiopiei ADDIS ABEBACu prilejul numirii în funcția de prim-ministru al Etiopiei am deosebita plăcere să vă adresez, Excelență, felicitări cordiale, urări de sănătate și fericire personală, de succese în înalta funcție cu care ați fost investit.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între România și Etiopia se vor dezvolta în continuare, spre binele popoarelor român și etiopian, al păcii și colaborării internaționale.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare dr. Haile Menassie, cu o- cazia numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al E- tiopiei.
cinema

va face o vizită oficială de prietenie
Ministru! afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, va efectua, in următoarele zile, o vizită oficială de priete-

nie în Republica Socialistă Cehoslovacă, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Bohuslav Chnoupek.
Vizitele delegației oamenilor de afaceri

din JaponiaDelegația oamenilor de afaceri din Japonia, condusă de Hisashi Murata, vicepreședintele firmei „Mitsui", a vizitat, în cursul zilei de marți, o serie de obiective economice din București, Ploiești și Valea Călugărească. Oaspeții au luat cunoștință cu acest prilej de o serie de realizări din industriile chimică și petrochimică, ușoară, din domeniul electrotehnicii.Membrii delegației au vizitat, de

asemenea, expozițiile de artizanat șl covoare aparținînd de comerț ILEXIM.In aceeașiau urmărit ode Ministerul Industriei Ușoare,Seara, prof. dr. Roman Moldovan, președintele Camerei Industrie, a oferit o

întreprinderilorexterior ICECOOP *1zi, membrii delegației paradă a model, oferită
de Comerț șl recepție.(Agerpres)

Sărbătorirea unor personalități 
ale științei și culturii româneștiAcademia România va proeminente personalități ale științei și culturii românești.Vor fi omagiați, șstfel, în cadrul unor adunări și sesiuni festive, renumitul cărturar român Dosoftei — 350 de ani de la naștere, poetul Ienăchi- ță Văcărescu — 175 de ani de la moarte. O largă suită de manifestări vor fi dedicate, de asemenea, de înaltul for științific omagierii vieții și operei lui C. I. Parhon, eminent savant, întemeietorul școlii româ-

Republicii Socialiste sărbători în acest an nești de endocrinologie, Fr. Rainer, profesor, medic și anatomist de renume, Ștefan Gh. Nicolau, cunoscut dermatolog, autor a numeroase lucrări de valoare, de la a căror naștere se împlinesc 100 de ani.Consemnăm, totodată, prezența pa această <listă a unor prestigioase nume ale culturii universale : Immanuel Kant, reprezentant de seamă al filozofiei clasice germane, Guglielmo Marconi, fizician șl inventator italian.(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 28, 29 și 30 

martie. In țară : Vreme rece, îndeosebi 
noaptea, la începutul intervalului, apoi

ln curs de încălzire. Ceru! va « va
riabil. mal mult noros In jumătatea 
de sud a țării. Vor cădea ploi slabe. 
Izolate. Vlnt moderat. Minimele vor II 
cuprinse între minus 5 șl plus 5 grade, 
Iar maximele între 10 și 20 grade. In 
București : Cerul va fl temporar noros. 
Vînt în general slab. Temperatura sta
ționară la început, apoi In creștere 
ușoară.

Lucrătorii de pe ogoarele județului Caraș-Severin au încheiat luni, 25 martie, semănatul culturilor din prima epocă, depășind suprafața planificată cu peste 500 de hectare. Acest succes vine să ateste hotărîrea mecanizatorilor, cooperatorilor, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și a specialiștilor din această parte a țării de a răspunde prin fapte chemării conferinței pe țară a cadrelor de conducere din agricultură de a obține în acest an recolte mari. Tot de ieri s-a trecut în multe unități la însămînțatul florii-soare- lui și la plantarea cartofilor. In scurt timp, cooperativele agricole Iarfl, Ciortea, Mercina, Vrăniuț și Măvreni au însămînțat intre 20 și I de hectare floarea-soarelui, iar cei. din Ciclova, Vrani, Prisaca, Projejena au plantat între 10 și 25 ha cartofi. Acum, specialiștii identifică suprafețele care pot fi însămînțate cu alte culturi din epoca a doua, în așa fel ca să nu se piardă apa din sol, una din problemele principale ale agriculturii județului. Tov. ing. Francisc Berwenger, director adjunct la direcția județeană a agriculturii, ne-a precizat că, pînă la 25 martie, 700 de hectare au fost însămînțate cu floarea-soarelui și plantate cu

Mecanizaîorii lucrează 
din zori și pînă searaPînă acum, în cooperativele agricole din județul Vaslui au fost arate 12 900 ha — îndeosebi pe terenuri situate în pante — și s-au însămînțat 22 300 ha cu diferite culturi. Pentru reținerea apei în sol se efectuează cite 2-3 și chiar 4 discuiri. anoi terenul se nivelează foarte bine. în general, întregul parc de tractoare destinat campaniei agricole de primăvară este utilizat rațional. Pentru intensificarea ritmului de lucru s-au întreprins cîteva acțiuni, potrivit unui elaborat sub directa biroului comitetului partid. Intre acestea lăsarea tractoarelor și locul de muncă, acolo unde tarlalele . sint situate la distanțe relativ mari de sediul secțiilor de mecanizare, prezența unui delegat de la trust sau de la stațiune în fiecare secție, pentru soluționarea operativă a problemelor legate de Carburanți, respectarea a calității la plenara partid, ce

MEHEDINȚI
Pe prim plan — calitatea 

lucrărilor

plan concret îndrumare a județean de menționăm : utilajelor la

asigurarea cu semințe, îngrășăminte, programului de lucru, lucrărilor etc. De altfel, comitatului județean de a avut loc sîmbătă, 23

Pretutindeni, pe ogoarele mehedin- țene, mii de cooperatori și mecanizatori folosesc din plin fiecare oră bună de lucru în cîmp, iar specialiștii urmăresc efectuarea unor lucrări de bună calitate. în prima zi a acestei ‘săptămîni ne-am oprit în cîteva unități de pe raza consiliului inter- cooperatist Obîrșia de Cîmp. Aci, pentru a scurta cît mai mult perioada de semănat, pe un număr de 65 de tractoare s-a organizat lucrul în două schimburi. Ca urmare, culturile din prima epocă, pe mai bine de 900 ha, au fost însămînțate în mai puțin de 4 zile. Luni, mecanizatorii au însămînțat sfecla de zahăr pe ultimele 10 ha din cele 1 015 ha planificate. Pînă seara s-a încheiat și semănatul florii-soarelui. în aceste zile se lucrează intens în toate unitățile agricole din județ, ceea ce constituie o garanție că însămințările vor fi încheiate în timpul optim.
Virgil TATARU

♦Cu prilejul Zilei naționale a Greciei, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a organizat marți, la „Casa filmului“ din Capitală o gală de filme documentare realizate de studiourile cinematografice grecești.
♦Marți s-au încheiat în Capitală lucrările seminarului organizat de M.A.E., M.C.E. și A.S.E. pe tema „Probleme comerciale ționale".în cadrul un fructuos unele aspecte specifice ale participării României la actuala rundă de negocieri comerciale multilaterale din cadrul G.A.T.T. și la consultările privind reforma sistemului monetar internațional.

pe actuale ale negocierilor și monetare interna-seminarului a avut loc schimb de vederi privind

LOTO

(Agerpres)
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
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HOCHEI VOLEI: Ieri, la Constanța

CAMPIONATUL MONDIAL PENTRU ECHIPELE DIN GRUPA BCampionatul mondial de hochei pe gheață (grupa B) a continuat marți la Liubliana. Echipa Japoniei a învins cu scorul de 4-3 (1-1, 1-2, 2-0) selecționata Austriei. în continuare s-a disputat partida dintre selecționatele României și R. F. Germania. Victoria a revenit vest-germanilor : 6—3 (2—0, 1—1, 3—2). Hocheiștii noș-

tri, remarca in transmisia sa crainicul Radiodifuziunii române, au ratat foarte mult, din situații extrem de clare. Astăzi, hocheiștii noștri întîl- neșc echipa Norvegiei.La Liubliana, în ultimul meci de luni seara, selecționatele Iugoslaviei și Norvegiei au terminat la egalitate : 4—4 (0—1, 2—2, 2—1).
ACTUALITATEA LA FOTBALCampionatul diviziei A la fotbal se reia astăzi cu disputarea partidelor din etapa a 21-a. Cele două jocuri din Capitală se vor desfășura astfel : Dinamo — U.T. Arad, pe stadionul Dinamo, de la ora 16 ; Steaua — A.S.A. Tg. Mureș, pe stadionul „23 August", de la ora 19.în țară : C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj, Universitatea Cluj — Rapid, F.C. Argeș — Steagul roșu, Sport Club Bacău — Sportul studențesc, Politehnica Iași — Universitatea Craiova, F.C. Constanța — Politehnica Timișoara, Jiul — F.C. Petrolul.

sîn ședința sa de aseară, biroul Federației române de fotbal a ascultat o informare, prezentată de tehnicienii lotului reprezentativ, pe marginea comportării echipei naționale în partida de sîmbătă, de la Paris, cu selecționata Franței. S-a stabilit ca pînă vineri seara antrenorii lotului și colegiul central de antrenori al F.R.F. să prezinte un lot definitiv, Ia alcătuirea căruia să se aibă în vedere și eventuala includere a unora dintre jucătorii cu mai multă experiență, aflați în formă la această oră, aceasta întrucit apropiatul turneu în Brazilia și Argentina — unde vom întîlni selecționatele țărilor respective — se anunță deosebit

de dificil. După cum se știe, meciul cu Brazilia va avea loc la 17 aprilie, la Sao Paulo, iar cel cu Argentina la 22 aprilie, la Buenos Aires.între altele, biroul F.R.F. a mai stabilit : • să răspundă afirmativ la invitația făcută de forul de specialitate al Republicii Zair ca o echipă de tineret a țării noastre sâ susțină două meciuri (la 20 și 22 aprilie) cu reprezentativa Zair, calificată: se știe, în turneul final al C.M. • să ridice suspendarea pe o etapă (pentru trei cartonașe galbene) lui Ior- dănescu, dată fiind comportarea lui generală în fotbal • să convoace plenara comitetului federal pentru marți, 2 aprilie a.c„ ora 9.
ÎN CÎTEVAîn semifinalele „Cupei campionilor europeni" la handbal ^masculin, la Bratislava (primul meci), V.F.L. Gummersbach — Ruda Hvezda 16—15 (8—6).FOTBAL. — La Ujgorod, în preliminariile turneului U.E.F.A., s-au întîlnit selecționatele de juniori ale U.R.S.S. și Poloniei. Meciul s-a încheiat la egalitate : 0—0.• Cu trei runde înainte de încheiere, în turneul internațional de șah de la Olot (Spania), conduc Pedrag

In derbiul zilei: Dinamo - Penicilina 3-1Ieri, la Constanța, a continuat turneul final al campionatului feminin de volei. Interesul în jurul acestui turneu se menține în continuare ridicat, sala sporturilor din localitate fiind din nou plină. Echipele Dinamo București și Penicilina Iași (învingătoare în prima zi : bucureștencele 3—0 cu Constructorul, iar ieșencele 3—1 cu C.S.M. Sibiu) au susținut derbiul zilei. Jocul celor două fruntașe ale voleiului nostru, influențat în- trucîtva de miză, a avut. în general, o frumoasă desfășurare. Dinamovis- tele au cîștigat partida, la capătul unor eforturi poate nu întratît de

mari precum era de așteptat. Scor final : 3—1 (15—13, 11—15, 15—5,17—15). De remarcat că voleibalistele de la Penicilina au pierdut primul set după ce au condus cu 13—5. Cu această victorie, Dinamo rămîne în cursa directă pentru titlu, cîștigarea acestuia urmînd să fie decisă de o eventuală victorie și în fața actualelor campioane, sportivele de la Rapid. Acest meci decisiv va avea Ioc sîmbătă.Surpriza zilei, poate chiar a campionatului, avea s-o furnizeze echipa C.S.M. Sibiu ;.victorie cu 3—1 in fața formației Rapid.
BOX: La Galați începe

„CRITERIUL TINERETULUI" — 
verificare pentru campionatele europene„Sala sporturilor" din Galați găzduiește, începind de astăzi, cea de-a 5-a ediție a competiției de box „Cri-
RÎNDURIOstoici (Iugoslavia) și Andras Ador- jan (Ungaria) cu cite 6 puncte. Maestrul internațional român Theodor Ghițescu ocupă locul trei cu 5.5 puncte, fiind urmat de Quinteros (Argentina) și Lombardy (S.U.A.) — 5 puncte etc. în runda a 8-a. Ghițescu (cu piesele albe) l-a învins în 28 de mutări pe spaniolul Martin.HOCHEI. în campionatul european al juniorilor (grupa A) : U.R.S.S. — Finlanda 12—3, Suedia — Cehoslovacia 11—2.

teriul tineretului", organizată de ziarul „Munca", în colaborare cu federația română de specialitate, C.J.E.F.S. și consiliul județean al sindicatelor.Fe lista participanților se remarcă numeroși boxeri tineri talentați, cum sint Ghiță Robu, Constantin Buzdu- ceanu, Paul Dragu, Carol Hajnal, Damian Cimpoieșu. Costache Ciochină, Gheorghe Bucur, Constantin Dafinoiu și Mircea Simon.„Criteriul tineretului" din acest an va fi urmărit cu interes și a- tenție de specialiștii noștri, întrucit el constituie un prilej de verificare a pregătirii tinerilor boxeri care candidează la un loc în echipa reprezentativă pentru campionatele europene, programate în luna iunie la Kiev.

• Porțile albastre ale orașului :
PATRIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 20, 
GR1VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, CASA FILMULUI — 
1'5; 17,30 ; 20.
• Păcală ; EXCELSIOR — 9; 12,30; 
16; 19,30, CAPITOL — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, MELODIA — 8,45; 
11.30; 14,15; 17; 20, GLORIA — 9; 
11,45: 14.30; 17,15; 20.
• Rlo Lobo : SALA PALATULUI
— 17,15 (seria de bilete — 5000); 
20,15 (seria de bilete — 5010), LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 18; 
18,30; 21.
• Le Mans : BUCUREȘTI — 8,30; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:-----
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 
15,45: 18; 20,15.
• Ciclul : SCALA — 9; 12,45;
20,15, FESTIVAL — 9; 12,45; 
20,15, FAVORIT — 9; 12,30: 
20, MODERN — 9: 12,30: ‘
• Proprietarii : LIRA —
20,15, POPULAR — 15,30: 18: 20,15.
• Cea mai frumoasă seară din 
viața mea : VICTORIA — 9; 11,15: 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Ceața : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45.
• Fantastica aventură a lui „Nep- 
tun" ; buzești — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Nunta : VIITORUL — 16; 18: 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11,15.
• Marele vals : DOINA — 12,20; 
16; 19,30.
• In drum spre Maroc — 14,30, 
Nu-i timp de glumit — 16.30, Or
goliul Ambersonilor — 18,45, înge
rul — 20,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Chemarea străbunilor : BU-
CEGI — 15,30; 18; 20,15, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16;
20.30.
• întoarcerea lui Magellan : CO- 
TROCENI — 14: 16; 18: 20.
• Misterioasa prăbușire : UNI
REA — 15,30: 18: 20.15.
• Trecătoarele iubiri : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
• Omul cu creierul transplantat t 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18: 20.15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
CIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

• Capcana : PACEA — 15,30:
17,45; 20.
• Călărețul fără cap : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
FLACARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15.
• Prințul Bob : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Insula misterioasă : CRÎNGAȘI
— 16: 18,15.
• Dacii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Cintecul Norvegiei t ARTA — 
10,30; 14; 16,45; 20.
• Simon Templar intervine t 
COSMOS — 15,30.
• Dosare de mult uitate : COS
MOS — 18; 20,15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
VITAN — 15,30; 18; 20.15.
• Dincolo de nisipuri s RAHOVA
— 15.30; 18; 20,15.
• Vară tirzie : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 16; 18; 20.

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Siciliana — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
romAnfi" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
• Circul „București" : Intllnlre la 
circ — 19,30.

tv
PROGRAMUL I

20,30,
18,15;
13,30;

16,30;
16.30;
16,15; 

16: 19,45. 
15,30: 18;

teatre
• rilarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital extraordinar susținut de pia
nistul Harry Datyner (Elveția) 
— 20.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bAlan" — 19,30.
• Teatrul National (sala mare) : 
Becket — 19,30, (sala Comedia) ; 
Cui 1-e frică de Virginia Woolf ? 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Pygmalion — 20, (sala 
din str, Alex. Sahia) : A două
sprezecea noapte — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giuleștl t Clubul epi- 
gramiștilor „Cincinat Pavelescu” 
(sala Studio ’74) — 17, ...Eseu — 
19,30.

? Teatrul „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) : Șoricelul și pă

pușa — 15, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 17. 
• Teatrul evreiesc de stat : Seară 
literară — 19,30.
• Teatrul Mic ; După cădera — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar 1“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi deseară — 19,30.

Teleșcoală.
9.00 Album școlar.
9,15 Biologie (anul HI). Fiziolo

gia respirației.
9,35 Electrotehnică. (Pregătiră 

tehnică productivă) : Relee.
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția 82.
10,30 Curs de limba rusă. Lec

ția 83.
11,00 Film pentru copil : „Cenușă

reasa" — producție a studiou
rilor cinematografice ceho
slovace.

16,00 Fotbal : Politehnica Iași — 
Universitatea Craiova (divi
zia A) Transmisiune directă 
de la lași.
Curs de limba franceză. Lec
ția 86.
Micii meșteri mart 
Intîlnire la Drăguș. 
Atenție la... neatenție I 
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri : Calimero.

17,45

18.15
18,40
18.50
19.10
19.20
19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economica T.V.
20.20 Telecinemateca. Vedete de 

neuitat : Gregory Peck In 
„Scurta fericire a lui Fran
cis Macomber". In alte ro
luri : Joan Bennett și Robert 
Preston. Ecranizare dupA o 
povestire de E. Hemingway. 
Regla : Zoltan Korda.

21,55 Surprize pe micul ecran.
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : „Ce vrSji 
a mal făcut nevasta mea''.

20.25 Dans șl muzică de pretutin
deni.

20,45 Telex.
20,50 Universitatea TV.
21.25 Pagini din opere.
21,55 Meridiane literare.

„OPTIONS"

Fabuloasele energii din adincuri
Sub titlul „Marmitele adîncurilor", revista franceză „OPTIONS" 

publică un articol dedicat energiei geotermice și perspectivelor de 
utilizare a acesteia.

„Interiorul Terrei este un prodi
gios laborator, insă omul nu-i cu
noaște decit manifestările exterioare. 
Cea mai impresionantă din acestea 
este vulcanismul. Numărul vulcani
lor activi sau identificați a fi fost 
activi, potrivit mărturiilor istorice, 
este de aproape 500.

Energia degajată prin erupții a- 
tinge adesea proporții fantastice. 
Puterea exploziei vulcanului Per- 
buatan din Krakatoa (mică insulă 
indoneziană, situată intre Sumatra și 
Java — n.r.) care a volatilizat în 
1883 o parte a insulei este evaluată 
la 5 000 megatone. In Kamciatka, 
Bezimianii, considerat pină atunci 
stins, erupe intre 1955—1956 cu o 
extremă violență. Masa expulzată 
din adincuri a fost de ordinul a 2,4 
milioane tone, viteza de propulsare 
— 2 000 km pe oră, iar coloana e- 
rupției s-a ridicat pină la 30 km inăl- 
țime. Energia, degajată in ziua de 
30 mdrtie 1956, a fost evaluată la 
40 000 miliarde kWh.

Ceea ce se petrece in inima glo
bului, in măruntaiele sale este pu
țin cunoscut. Sintem mult mai bine 
informați despre lumea galaxiilor 
decit despre procesele din străfun
durile Terrei, la cîțiva kilometri sub 
picioarele noastre. Puțurile petrolie
re depășesc rareori 5 km in adinci- 
me, nici unul nu a aține S km, în

timp ce de centrul Pămintului ne se-. 
pară 6 400 km.

Grosimea medie a scoarței teres
tre este de circa 20 km sub conti
nente. In fundul oceanelor ea atin
ge aproximativ 5 km. Dincolo de 
scoarță se găsește o masă mult mai 
densă, care se întinde pînă la 2 900 
km adincime, mantaua sau înveli
șul Pămintului. Temperatura lui se 
ridică pină la 2 000 grade C, iar pre
siunea îl face mai rigid decit oțelul. 
Învelișul este separat de scoarță 
printr-o zonă de discontinuitate, de
numită Moho (după numele lui Mo- 
horovic, geolog iugoslav care a evi
dențiat această discontinuitate). in 
vecinătatea zonei Moho iau naștere 
fenomenele vulcanice și tectonice. 
Mecanismul lor este foarte puțin cu
noscut. Pentru a pătrunde în tainele 
lui, vulcanolggii ar avea nevoie să 
trimită instrumente pină in zona 
Moho, cu ajutorul cărora să extragă 
mostre.

Forajul pină la Moho, deocamdată 
de domeniul visului, ar permite o- 
menirii să pătrundă pină in inima 
unei surse de energie practic neli
mitată. Masa de apă aruncată anual 
de vulcani este evaluată la 3 000 mi
liarde tone. Dacă s-ar putea săpa 
pînă la Moho, am dispune de apă 
inepuizabilă la temperaturi înalte, 
astfel că problema penuriei energe
tice ar dispărea.

In așteptarea acestui moment, o- 
menirea trebuie să se mulțumească 
cu utilizarea surselor geotermice li
mitate, situate la mică adincime.

La Larderello, în Italia, vaporii 
uscați ce ies din puțuri, avînd cîteva 
sute de metri adincime, sînt folo
siți pentru producerea electricității. 
Puterea obținută in prezent este de 
370 MW. In Noua Zeelandă, la Wai- 
rakei, o centrală similară funcțio
nează din 1958 și furnizează 290 MW. 
In 1960 au fost puse in valoare și 
vestitele gaizere din California, unde 
țîșnesc din timpuri imemorabile va
luri de apă fierbinte și vapori. Pu
terea lor de producție se apropie in 
prezent de 400 MW. O stație experi
mentală a fost construită de U.R.S.S. 
în Kamciatka. In acele regiuni, unde 
solul este în permanență înghețat, 
folosirea directă a apei calde care 
se găsește la mică adincime contri
buie la modificarea condițiilor de 
vmță. In Islanda, teritoriu esențial- 
mente vulcanic, energia geotermică 
asigură necesitățile casnice și înles
nește practicarea unor culturi, de 
neconceput, pentru condițiile de cli
mă de acolo.

Vulcanismul a furnizat dintotdea- 
una proba tangibilă că omul are sub 
picioarele sale o sursă de energie 
gigantică. Pînă in prezent, el nu s-a 
gindit insă s-o utilizeze. El a făcut 
mult mai mari eforturi pentru eli
berarea energiei atomice care nu-i 
era tocmai la indemină. Dezvoltarea 
energiei geotermice este o certitudi
ne pentru viitor".



viața internațională
Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa
• .^cor.^ privind stabilirea unor măsuri de creștere a încrederii 
și întărire a stabilității pe continentul nostru • Propunerile țării 

noastreGENEVA 26 (Agerpres). — în urma dezbaterilor aprofundate care au avut loc pină în prezent asupra aspectelor militare ale securității europene, definite de mandatul adoptat la Helsinki ca elemente esențiale ale procesului de edificare a unor relații noi pe continent, participanta la Conferința pentru securitate si cooperare in Europa au ajuns Ia un acord in ceea ce privește stabilirea unor măsuri de creștere a încrederii Si Întărire a stabilității pe continentul nostru. Acest acord a fost realizat pe baza unor propuneri concrete prezentate de România, U.R.S.S.. Anglia, Spania și șase țări coautoare ale unui document de lucru comun : Austria, Cipru, Elveția, Finlanda, Iugoslavia și Suedia.Prezentînd propunerile române, reprezentantul tării noastre. Romulus Neagu, a argumentat necesitatea includerii in documentele finale ale conferinței a unor prevederi clare și precise pentru notificarea prealabilă 
a manevrelor și mișcărilor militare de anvergură, schimbul de observatori la manevre militare șl abținerea de la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state.Astfel, s-a convenit ca, în documentele finale ale conferinței, să se includă prevederi ca statele participante să notifice în prealabil mane-
,,FORȚELE LIBERE
DIN VIETNAM'* 
sprijină propunerile 

Guvernului Revoluționar 
ProvizoriuPARIS 26 (Agerpres), —. „Forțele libere din Vietnam” — organizație neutralistă a unor militanți politici din Vietnamul de sud aflați în emigrație in Franța — au dat publicității, la Paris, un comunicat In care 

exprimă sprijinul deplin al acestei 
organizații față de conținutul recen
telor propuneri de reglementare a 
situației din Vietnamul de sud avan
sate de reprezentanții Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud Ia convorbirile 
consultative din suburbia pariziană 
La Celle-Saint-Cloud.Considerîndu-se reprezentant. al celei de-a treia forțe politice din Vietnamul de sud, organizația „For-: tele libere din Vietnam" constată, de asemenea, cu satisfacție că, în propunerile avansate, G.R.P. relevă rolul gi locul acestei a treia forte in perspectiva evoluției situației din Vietnam, Comunicatul atrage atenția a- supra gravității acțiunilor forțelor sai- goneze care continuă să întreprindă operațiuni Împotriva zonelor controlate de G.R.P. și încearcă să organizeze o blocadă economică a a- cestor zone.

RECONSTRUCȚIA 
DRUMURILOR 

IN ZONELE ELIBERATEVIETNAMUL DE SUD 26 (Agerpres). — Autoritățile din regiunile eliberate ale Vietnamului de sud a- cordă o deosebită atenție refacerii drumurilor și șoselelor distruse de război, întrucît personalul echipelor permanente este insuficient, la asemenea lucrări participă, voluntar, și populația locală din zonele eliberate. Comitetele populare revoluționare locale și-au luat angajamentul de a răspunde de repararea porțiunii de șosea din regiunea lor. în acest fel. pină în prezent, au fost complet refăcute toate podurile de pe șoselele nr. 1 și 9.

vrele militare de. anvergură șl să facă schimb de observatori la asemenea manevre. De asemenea, acordul prevede prezentarea detaliată a parametrilor care să definească noțiunea de manevre de anvergură (nivelul forțelor si mijloacelor militare participante la acestea), aria geografică supusă notificării, termenul de notificare prealabilă, calea de comunicare a notificărilor, statele care ar urma să fie notificate, precum și conținutul invitației ce s-ar trimite pentru participarea de observatori la manevre militare de anvergură. Toți participanții au fost de acord ca manevrele militare de anvergură, cu participarea de forțe armate ale mai multor state, să fie notificate tuturor celorlalte state participante la conferință. De asemenea, s-a căzut de acord ca notificarea să se facă pe cale diplomatică.Se poartă încă negocieri intense pentru găsirea de formulări acceptabile tuturor cu privire la : nivelul minim al forțelor armate participante la manevrele ce trebuie notificate : statele care ar urma să primească notificarea despre manevrele naționale de anvergură : dacă vor fi notificate manevrele desfășurate în zonele de frontieră șl. în acest caz, adîncimea acestor zone ; dacă notificarea va cuprinde manevrele de anvergură desfășurate ne întregul teritoriu al statelor din Europa. Totodată. o serie de state insistă ca notificarea manevrelor militare de anvergură să se facă cu 60 sau 30 de zile înainte, iar altele cu numai S zile înainte de începerea lor.

Șeful statului Bahrein a primit 
delegația economică românăMANAMA 26 (Agerpres). — Delegația economică română, condusă de Ion M. Nicolae. adjunct al ministrului industriei chimice, a sosit în statul Bahrein. Conducătorul delegației române a fost primit de către emirul Issa Bin Salman al Khalifa, șeful statului Bahrein, căruia i-a remis un mesaj de prietenie din partea președintelui Nicolae Ceaușescu. Emirul Bahreinului a mulțumit pentru mesaj și a rugat, la rîndul său,

să se transmită șefului statului român sentimentele sale de stimă și prietenie, dorința de a avea cu conducătorul român o întîlnire amicală, iar poporului român — urări de fericire și prosperitate.în aceeași zi. Ion M. Nicolae a avut întrevederi cu ministrul industriei și problemelor municipalității, șeicul Abdallah Bin Khaled Al Khalifa, pe tema dezvoltării cooperării economice între cele două țări. ♦
In favoarea extinderii cooperării 

dintre țările in curs de dezvoltareVIENA 26 (Corespondență de la C. Vlad). Trecînd în revistă diferitele activități desfășurate în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), directorul executiv al organizației, Ibrahim Abdul Rahman, Subliniază, într-o notă adresată Consiliului dezvoltării industriale, ce urmează să se întrunească în luna aprilie, importanța deosebită acor
dată de O.N.U.D.I. intensificării 
cooperării intre țările în curs de dez
voltare, în domeniile industrializării, 
sprijinirii eforturilor de emancipare 
economică și socială a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate și pregătirii in 
vederea celei de-a doua Conferințe 
generale a organizației.Referindu-se la cooperarea între țările în curs de dezvoltare pe tă- rîmul industrializării, directorul e- xecutiv al O.N.U.D.I. relevă că planul pe 1974 al organizației conține cel puțin zece activități specifice în acest domeniu.

„Un Ioc proeminent Intre aceste 
activități — subliniază documentul 
O.N.U.D.I. — il ocupă diferitele 
proiecte inițiate in 1974, sub auspi
ciile „Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România" pentru cooperare interna
țională in domeniul industriilor chi
mică și petrochimică pentru țările 
In curs de dezvoltare".Documentul menționează, de asemenea, că problemele crizei de e- nergie și eventualele implicații ale acesteia asupra industriei țărilor în curs de dezvoltare vor trebui urmărite îndeaproape de O.N.U.D.I. Prin programele sale de lucru, organizația va trebui, totodată, să continue acordarea de ajutor statelor africane din zona saheliană, a- supra căreia s-a abătut seceta, in vederea reconstrucției economice a acestor țări.

ORIENTUL APROPIAT
• întrunirea miniștrilor arabi de externe de la Tunis

• Activitate diplomaticăTUNIS 26 (Agerpres). — Miniștrii arabi de externe, întruniți la Tunis, au adoptat, marți, ordinea de Zi a celei de-a 61-a sesiuni a Consiliului Ligii Arabe și au hotărît, totodată, constituirea a cinci comisii de lucru — politică, economică, juridică, ad- ministrativ-financiară și social-cul- turală. Prima comisie — pentru problemele politice — este alcătuită din miniștrii de externe prezenți la actuala sesiune, iar celelalte din membrii delegațiilor țărilor arabe.Principalele probleme înscrise pe ordinea de zi a lucrărilor se referă la coordonarea acțiunilor arabe pentru etapa următoare și la situația din Orientul Apropiat, la amînarea conferinței arabe la nivel înalt programate pentru luna aprilie la Cairo, la dezvoltarea cooperării arabo-afri- cane și la apropiata sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. asupra energiei, materiilor prime și dezvoltării, precum și la propunerea privind ținerea unei conferințe asupra cooperării economice, tehnice și financiare dintre țările membre ale Ligii Arabe și țările C.E.E.CAIRO 26 (Agerpres). — Președintele Anwar Sadat l-a primit, marți, pe ministrul de externe al Perului, Miguel Angel de la Flor Valle, aflat intr-o vizită oficială în Egipt.AMMAN 28 (Agerpres). — într-o declarație a șefului Cabinetului regal de la Amman, Bahjat El Tal-

houny, difuzată de postul de radio din capitala iordaniană, se arată că Iordania și Tunisia au convenit să restabilească relațiile diplomatice rupte în iulie 1973 — transmite agenția M.E.N.DAMASC 26 (Agerpres). — Un comunicat militar sirian anunță că, marți dimineața, un nou incident a avut loc pe linia siriano-israeliană de încetare a focului de pe înălțimile Golan.Potrivit comunicatului, artileria siriană a deschis focul asupra trupelor israeliene care au Încercat din nou să-și Îmbunătățească pozițiile lor avansate din zonă.TEL AVIV 28 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt israelian a declarat că unități siriene de artilerie și tancuri au deschis focul, • marți dimineața, asupra pozițiilor israeliene de pe înălțimile Golan. Partea is- raeliană — a spus el — nu a ripostat.BEIRUT 28 — (Corespondență de Ia C. Ionescu). Primul ministru libanez, Takieddine Solh, a afirmat, într-o declarație în care evoca actuala conjunctură din lumea arabă, că Libanul urmărește îndeaproape evoluția situației pe frontul de pe înălțimile Golan. Guvernul libanez — a arătat el — se află în contact permanent cu celelalte țări arabe privind eforturile ce se depun pentru realizarea unei dezangajări pe frontul sirian. Takieddine Solh șl-a exprimat speranța că rezultatele ■- cestor eforturi vor fi pozitive.
Q H ■ H B ■
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• VA FI DEFINITIV 
ÎNVINS BACILUL HO
LEREI ? Virulent și agresiv este bacilul holerei I, De aproape o sută de ani, de cînd a fost identificat de savantul german Robert Koch, el sfidează știința medicală. In fiecare an face mii de victime, lovind peste tot unde domnește mizeria. Echipa doctorului Allan Walker, de la Spitalul general din Massachussetts (S.U.A.), consideră că a descoperit mijlocul de a-1 jugula definitiv. Holera fiind 
o afecțiune a intestinului, dr. Walker și-a propus să observe cum se dezvoltă boala în sistemul digestiv al cobailor. Și pentru a o învinge, el a căutat să stimuleze formațiunile anticorpilor ei specifici. Acest experiment a reușit pe deplin — a- i nunță revista „L’Express". Tratamentul poate fi aplicat acum la om. Vaccinul respectiv tre- , buie consumat pe cale bucală. Urmează doar punerea la punct 
a producției. pe scară industrială și distribuirea noului vaccin antiholeric. *

■a a

Republica Gulneea-Bissau. Una din școlile în aer liber recent create 
pe teritoriul eliberat

agențiile de presă transmit:

După revolta din garnizoana de la Caldas de Rainha 

UN MANIFEST AL CERCURIIOR MILITARE DENUNIÂ 
TEROAREA INSTITUITĂ DE AUTORITĂȚILE PORTUGHEZE
LISABONA 26 (Agerpres). — în- tr-un manifest difuzat zilele acestea In Portugalia de cercurile militare și reluat de agenția France Presse se arată că circa 200 de militari au fost 

arestați in urma revoltei din garni
zoana de la Caldas de Rainha. Unii dintre ei sînt deținuți pe insulele Azore și Madeira — se arată în manifestul publicat de grupul de conducere al mișcării militarilor care își exprimă solidaritatea cu ofițerii prizonieri. De asemenea, manifestul ex
primă necesitatea de „a se trage 
concluziile care se impun" din re
centele evenimente și adaugă că au
toritățile au trecut „la folosirea din 
plin a metodelor terorismului admi-

nistrativ, utilizate de mal mult timp 
de pseudo-șefii militari, total străini 
de adevăratele probleme ale forțelor 
armate, interesați numai de apăra
rea privilegiilor".

★Un nou proces eu caracter politic, îndreptat împotriva adversarilor regimului, a fost inițiat, la Lisabona, de autoritățile portugheze — informează agenția France Presse. Cele șapte persoane inculpate sint Învinuite de participare la „acțiuni teroriste" și de apartenență la organizația progresistă Acțiunea Armată Revoluționară (A.R.A.).

Delegația U.N.C.A.P.nlunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție), condusă de Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R., președintele U.N.C.A.P., și-a încheiat vizita făcută în R. A. Egipt. Delegația a avut convorbiri cu Ahmed Younes, membru al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole din R.A.E. La încheierea acestora a fost semnat un protocol de cooperare între U.N.C.A.P. și U.C.C.A. pen- trul anul 1974. Marți, delegația UJ4.C.A.P. a plecat spre patrie.
La Phenian ®'au lncheiat lu* crările celei de-a 3-a sesiuni a Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene. în ultima zi a sesiunii, deputății au adoptat o hotărîre de aprobare a rezultatelor îndeplinirii bugetului de stat pe anul 1973 și a legii privind bugetul de Stat pe anul 1974.
Guvernul argentinean a 

hotărît expropierea, totală sau parțială, a șapte bănci — filiale ale unor instituții financiare și de credit străine. Decretul prevede indemnizațiile corespunzătoare foștilor proprietari.
Convorbiri chino-tanza- 

niene» La Pekin au continuat, marți, convorbirile oficiale dintre Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Julius Nye- rere, președintele Tanzaniei, aflat în vizită oficială. Convorbirile — menționează agenția China Nouă — s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Guvernul Islandei intenționează să ceară S.U.A. ca, pînă la jumătatea anului 1978, să-și retragă toate trupele americane de la baza aeriană din Keflavik — a declarat, luni, primul ministru al acestei țări,

Olafur Johannesson, în cadrul dezbaterilor din Althing (parlament). Premierul islandez a subliniat că plecarea trupelor americane de la Keflavik a devenit, în prezent, o linie politică a guvernului islandez.
Ministrul francez de ex- 

teme7 Jobert, aflat într-ovizită oficială la Caracas — unde a prezidat lucrările reuniunii celor 22 de ambasadori ai Franței în America Latină și în țările din zona Caraibilor — a fost primit de președintele țării gazdă, Carlos Andres Perez, cu care a examinat o serie de probleme de interes comun, privind posibilitățile de extindere a Cooperării bilaterale. De asemenea, șeful diplomației franceze a conferit cu omologul său venezuelean, Efrain Schacht Aristl- guieta.
Președintele IL F. Germa* 

jljjj Gustav Heinemann, a sosit la Bruxelles. într-o vizită oficială, la invitația regelui Baudouin al Belgiei.
Sesiunea conferinței mi

niștrilor muncii din țările 
africane,la care au particlPat re_ prezentanți din 39 state de pe continent, s-a încheiat la Conakry. Par- ticipanții au adoptat rezoluții privind strîngerea relațiilor între țările participante, între care și un document privind cooperarea dintre țările arabe și cele africane.

Tratative ’n^re conducători ai comitetelor de colaborare economică sovietic și japonez au avut loc la Moscova. Cu acest prilej, părțile și-au exprimat dorința de a realiza cit mai grabnic un acord privind valorificarea resurselor naturale ale Siberiei pe baze reciproc avantajoase.

0 delegație de partid și 
guvernamentală condusă 
de Hafez Assad, plantele Siriei, secretar general al Comandamentului regional al Partidului Baas din Siria, va face, în prima jumătate a lunii aprilie, o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la invitația Prezidiului Sovietului Suprem și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ministrul comerțului al 
R. P. Albania, Kico Ngjela> 3 efectuat, între 21 șl 23 .martie, o vizită în Suedia, la invitația ministrului suedez al comerțului. Potrivit a- genției A.T.A., între cei doi miniștri au avut loc o serie de convorbiri.

AMPLE ACȚIUNI 
GREVISTE IN JAPONIATOKIO 26. (Corespondentă de la P. Diaconu). în întreaga Japonie s-au desfășurat, marți, acțiuni greviste concertate, la care au participat 2 430 000 de oameni ai muncii, reprfezentînd 63 de uniuni sindicale ale lucrătorilor de la căile ferate publice și particulare, transporturile urbane, serviciile de poștă si telecomunicații și din alte sectoare de activitate.Acesta este cel de-al doilea val de greve organizate de Comitetul de acțiune unită în cadrul actualei campanii de primăvară a sindicatelor japoneze, in sprijinul revendicărilor privind adoptarea de măsuri eficiente pentru combaterea spiralei preturilor, a speculei, pentru îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale și recunoașterea dreptului la grevă al salariaților din serviciile publice.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:, ,

ROMA

Dedarația-program a noului 
guvern—în dezbaterea 

parlamentuluiNoul guvern Italian (al cincilea prezidat de Mariano Rumor) a fost format intr-un timp apreciat de cercurile politice din Roma ca un adevărat record. Premierului desemnat l-au fost necesare nu mal mult de două săptămîni să alcătuiască echipa guvernamentală și să obțină Învestitura din partea celor două camere ale parlamentului. Majoritatea confortabilă de care actuala coaliție dispune, atît în Camera deputat
ion cit și in Senat, a fost de natură să faciliteze depășirea acestui prim obstacol.Ampla declarațle- program prezentată la mijlocul săptăminii trecute, ca și dezbaterile care au avut loc pe marginea acesteia au pus în lumină a- cuitatea unui șir de probleme — pe primul loc aflindu-se cele economice, față

de care fostul guvern, după cum remarca ziarul „IL MESSAG- GERO", a avut o atitudine contradictorie. Aceste probleme vor constitui, de aceea, piatra de încercare a noului cabinet.Pornind de la această realitate, expunerea făcută în parlament de Mariano Rumor lasă să se întrevadă că guvernul își propune să adopte o serie de măsuri destinate să frineze tendințele inflaționiste, să apere valoarea lirei, să asigure ocuparea forței de muncă și satisfacerea consumurilor sociale. Au fost primite favorabil, în acest context, hotărîrile guvernului legate de ridicarea taxei de scont de la 6,5 la sută la 9 la sută și de desființarea dublei piețe a lirei — ambele fiind măsuri de natură să se o- pună inflației și să întărească poziția mo

nedei italiene pe plan internațional.Printre obiectivele economice de mare importanță ce vor sta în atenția guvernului se află Înfăptuirea de investiții productive cu caracter prioritar lntr-o serie de zone și sectoare, cum ar' fi : regiunile din Mezzo- giorno, agricultura, transporturile publice, construcțiile de locuințe, construcția de școli și universități. Se remarcă, de asemenea, măsurile de ordin intern și extern pe care guvernul intenționează să le a- dopte pentru depășirea actualelor dificultăți create de criza energetică, cît și ho- tărîrea acestuia de a acționa în mod ferm pentru apărarea instituțiilor democratice împotriva uneltirilor grupărilor fasciste.în ce privește politica externă, a reținut atenția observatorilor

îndeosebi intenția guvernului de a acționa în vederea succesului conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, aprofundării și consolidării continue a procesului de destindere și cooperare de pe continent.în cadrul dezbaterilor din parlament, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea ca programul și acțiunile viitoare ale guvernului să țină mai mult seamă de aștep

tările și interesele maselor populare.Explicind atitudinea Partidului Comunist Italian față de programul noului guvern, secretarul general al partidului, Enrico Ber- linguer, a declarat că P.C.I. va acționa cu fermitate pentru apărarea intereselor maselor populare, pentru o schimbare de orientare și de climat politic, care să deschidă calea procesului de convergențe și de în

țelegeri între toate forțele populare și democratice, singurele care pot să permită depășirea dificultăților în care se află țara.Odată cu încheierea, dezbaterilor parlamentare pe marginea declarației-pro- gram, noul guvern urmează să înceapă ceea ce presa italiană numește „faza confruntării cu faptele".
Radu BOGDAN

asupra politicii internaționale, în care Partidul socialist se pronunță pentru independenta și securitatea Franței.într-un amplu discurs rostit în fața congresului. Francois Mitterrand, primul secretar al Partidului socialist, a analizat situația actuală a societății, subliniind

faptul că inegalitățile sociale constituie un factor de inflație, a- rătînd că „numai socialismul poate oferi o ieșire pentru a edifica o societate, umană".Comentînd lucrările congresului, ziarul ,L’HUMANITE“, de luni, scrie : „Congre
sul socialist de Ia Su
resnes reafirmă stra
tegia Uniunii Stîngii,

concretizată In pro
gramul comun de gu- 
vernămint". Ziarul subliniază ca un fapt pozitiv apelul la unitate adresat de Francois Mitterrand mili- tantilor partidului și tuturor forțelor democratice din Franța.

Paul 
DIACONESCU

PARIS

Congresul extraordinar al P. S. F.

0 reafirmare a imperativului
unitățiiLa Suresnes. lingă Paris, și-a încheiat lucrările congresul extraordinar al Partidului Socialist Francez. Congresul a adoptat o rezoluție menită. în esență, să întărească omogenitatea conducerii partidului și să acorde un rol mai important în organele sale tineretului și fe-

forțelor ameilor. Totodată, congresul a elaborat și a- probat o serie de documente de interes general, printre care o rezoluție asupra situației economice, politice și sociale din Franța, în care Partidul socialist își reafirmă sprijinul acordat programului comun de guvernămînt al Uniu-

• stinge
nil Stîngii. Rezoluția 
apreciază că „Uniunea 
Stingi) poate antrena 
o largă majoritate 
dacă se va identifica 
cu voința poporului 
de a construi în liber
tate socialismul, scri
ind astfel o nouă pa* 
tină in istoria Fran
ței".De asemenea, a fost adoptată o declarație

HAGA

Consultare electorulă 
cu valoare de testAstăzi, în Olanda au loc alegeri provinciale. în mod oficial, alegerile pentru reînnoirea parlamentelor din cele unsprezece provincii ale țării nu influențează decît parțial și indirect orien-. țările de ansamblu ale politicii statului. De astă-dată însă, ele prezintă un interes particular. Este pentru prima dată cînd echipa guvernamentală de centru-stînga. condusă de premierul Joop den Uyl. se confruntă cu corpul electoral.Formația actuală de

guvernămînt a fost instalată la conducerea țării in luna mai anul trecut, punind capăt unei crize politica care a durat 165 de zile. Guvernul este reprezentat de o coaliție care grupează, alături de partidul muncii, din care face parte și primul ministru, reprezentanți ai partidelor catolic, radical și calvinist, „democrația 66“ și „partidul antirevoluționar". Această coaliție, care dispune de 97 de locuri din cele 150 pe care le nu

mără parlamentul, a acordat primului ministru, în decembrie anul trecut, depline puteri pentru a putea face față crizei generate de penuria de petrol.Astăzi se vor prezenta în fața urnelor a- proximativ 9 800 000 de alegători. Potrivit ultimelor pronosticuri. 51 la sută din olandezi doresc ca actualul premier să rămînă la conducerea guvernului
N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

• OBIECT DE CERCE* 
TARE: ROLUL ȚĂRILOR 
MICI. în Elveția s-a hotărît înființarea unul institut propriu de polemologie, cu sediul la Geneva. (Polemologia studiază probleme privind războiul, conflictele interstatale, securitatea internațională). Ținînd seama că instituții analoage funcționează și în alte țări, autoritățile elvețiene și-au pus problema determinării unor sarcini specifice pentru activitatea științifică a noului institut genevez. „Consiliul pentru știință — scrie in legătură cu aceasta „Tribune de Genâve" — este de părere că noul centru de cercetări va fi cu atît mai util pentru o (ară ca Elveția cu cit s-ar ocupa de probleme care interesează in mod deosebit statele mici".Nu se poate să nu se vadă șl în această măsură o expresie a afirmării vocației pașnice și creșterii rolului țărilor mici și mijlocii In lumea contemporană.

• UN DINTE DE 12 
MILIOANE ANI. Sint deja 15 ani de cînd profesorul Ivan Kadiev (R. P. Bulgaria) colecționează fosile. Colecția sa numără în prezent peste 7 000 de exponate, reprezentînd aproximativ 2 000 de categorii, colectate In zona Pleven, care a fost cindva fund de mare. Printre exponatele cele mai valoroase se află un dinte de rechin, al cărui email a rămas intact după 12 milioane de ani.

• UN FENOMEN ME
DICAL. Wilhelm Klein, in vîrstă de 73 de ani, avînd 1,68 m înălțime, căsătorit de patru decenii, deține recordul mondial al donatorilor de singe. în 35 de ani, el a contribuit la peste 2 000 de transfuzii, donînd 870 litri din sîngele său, ceea ce echivalează cu 43 de canistre de cîte 20 de litri ! Medicii apreciază că, potrivit datelor clasice ale medicinii, Wilhelm Klein ar fi trebuit să moară... de două sute de orL

Planeta Mercur, fotografiată zilele acestea de nava spațială „Mariner-10“, de la distanța de 2,7 milioane de mile
• MINCÂTORII DE 

BOMBOANE. Englezii —■ relatează revista londoneză „Mintel" — sînt cel mai mari mîncători de bomboane din lume, cantitățile consumate de ei (fără a se include diferitele soiuri de ciocolată) Insumînd nu mai puțin de 300 000 tone pe an. După britanici, alți mari consumatori de dulciuri din Europa occidentală sînt, în ordine : danezii, vest-germanii, francezii, italienii. Ca urmare, conchide publicația amintită. Anglia are bune perspective de a exporta masiv dulciuri în țările Pieței comune.
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