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MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat sesiunii de la Cairo a Organizației 
de solidaritate cu popoarele afro-asiatice 
pentru sprijinirea luptei poporului cipriot, 

pentru independență, impotriva 
intervenției străine și pentru sprijinirea 

guvernului legitim
(IN PAGINA A VI-A)

încheierea lucrărilor Plenarei comune a Comitetului Central
al Partidului Comunist Rumân si Consiliului Suprem 

al Dezvoltării Economice si Sociale a României
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceoușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în zilele de 27—29 iu
lie a avut loc Plenara comună a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Suprem ol Dezvoltării 
Economice și Sociale a României.

La lucrările plenarei au paiticipat nu
meroși invitați — primi-secretari ai comi
tetelor județene de partid, membri ai gu
vernului, conducători ai unor instituții 
centrale de stat și obștești, adjuncți ai șe
filor de secții ale Comitetului Contrai, 
cadre de conducere din presă, care nu 
sint membri oi C.C. al P.C.R.

1. — Plenara Comitetului Central și-a 
însușit în unanimitate proiectul progra
mului Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre co
munism.

Plenaro a dat o înaltă apreciere apor
tului nemijlocit al secretarului general al 
partidului la fundamentarea teoretică și 
elaborarea proiectului de program, rele- 
vind carocterul marxist-leninist, profund 
creator și valoarea inestimabilă a contri
buției personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la stabilirea liniei strategice și 
tactice, a direcțiilor principale de acțiune 
în vederea transformării revoluționare a 
societății, a edificării cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
trecerii la construcția comunismului pe 
pâmintul României.

Relevînd însemnătatea deosebită a 
elaborării proiectului de program, ple
nara C.C. al P.C.R. apreciază că acest do
cument de importanță istorică exprimă 
interesele vitale ale întregii noastre na
țiuni, ale dezvoltării societății socialiste 
românești, înfloririi țării, constituie o 
călăuză sigură pentru toți comuniștii, pen- 
' - întregul popor, asigură unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii, sub condu
cerea partidului, pentru înfăptuirea politi
cii sale interne și externe, oferă o per
spectivă și o orientare clară pe o perioadă 
de 20—25 de ani, definind strategia ge
nerală și direcțiile tactice ale Partidului 
Comunist Român — al cărui scop princi
pal este făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și crearea condițiilor 
pentru edificarea comunismului în Româ
nia.

Plenara subliniază că programul parti
dului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism se caracterizează prin 
aceea că aplică în mod creator adevăru
rile generale ale marxism-leninismului Ia 
condițiile concrete ale României, finind 
seama de experiența țării noastre, de ex
periența construcției socialiste în general, 
de legile obiective ale societății.

Plenara apreciază că în program sini 
cuprinse o serie de teze de mare impor
tanță teoretică și practică, atît pentru 
partidul nostru, cît și pentru cauza socia
lismului în general, acestea reprezentînd 
un aport de mare însemnătate al parti
dului nostru, al secretarului general al 
partidului, la îmbogățirea teoriei și prac
ticii revoluționare.

Plenara a hotărît ca proiectul progra
mului partidului să fie dat publicității și 
pus în dezbatere în organizațiile de partid 
și adunările oamenilor muncii, urmînd să 
fie supus spre aprobare Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

2. — In cadrul plenarei comune, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale a României și-au însușit 
în unanimitate proiectul de directive ale 
Congresului al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire Io planul cincinal 
1976__1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a României 
pentru perioada 1981—1990.

Dezbătînd proiectul de directive, ple

nara a apreciat că prevederile planului 
cincinal pe 1976—1980 sînt în concor
danță cu obiectivul fundamental de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, asigurînd în continuare un 
ritm accelerat de creștere a industriei 
și agriculturii, a tuturor ramurilor de acti
vitate, ridicarea la un nivel înalt a în
tregii economii, sporirea venitului națio
nal și, pe această bază, creșterea bună
stării materiale și spirituale a oamenilor 
muncii.

Plenara comună a hotărît ca proiectul 
de directive să fie dat publicității, supus 
dezbaterii largi a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, urmînd să fie adoptat 
de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

3. — Dezbătînd în codrul plenarei co
mune proiectele Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și Bugetului 
de stat ale Republicii Socialiste România, 
pe anul 1975, C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Suprem al Dezvoltării le-au adoptat în 
unanimitate și au hotărît să fie înaintate 
spre legiferare Marii Adunări Naționale.

Plenara consideră că prevederile planu
lui și bugetului de stat pe 1975 corespund 
orientărilor Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale privind dezvoltarea în 
ritm înalt a economiei naționale și creș
terea neîncetată a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Nivelurile, ritmurile și pro
porțiile stabilite pe 1975 asigură noi posi
bilități ca, pe baza sporirii productivității 
muncii, a folosirii intensive a capacităților 
de producție, punerii în funcțiune la timp 
și la parametrii tehnici proiectați a noilor 
obiective, gospodăririi judicioase a tutu
ror mijloacelor materiale și bănești, redu
cerii cheltuielilor de producție și instau
rării unui regim sever de economii, îmbu
nătățirii eficienței economice, angajamen
tul național al întregului popor — reali
zarea cincinalului înainte de termen — să 
fie pe deplin înfăptuit.

4. — Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea privind convocarea celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, ordinea de zi și norme de repre
zentare la congres.

Hotărîrea va fi dată publicității.
5. — Luînd în dezbatere criteriile ce 

trebuie să fie îndeplinite de candidații ce 
urmează a fi propuși pentru orga
nele centrale și locale ale partidu
lui, plenara le-a adoptat în unanimitate, 
exprimîndu-și convingerea că ele vor asi
gura alegerea celor mai buni comuniști 
din rîndul muncitorilor, țăranilor, ingine
rilor, tehnicienilor și altor specialiști, al 
cadrelor din cercetare, din învățămînt, 
artă și cultură, al activiștilor de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masă și ob
ștești, al cadrelor forțelor armate. Spori
rea exigenței față de calitățile moral-po- 
litice și profesionale ale celor care ur
mează să fie propuși pentru a fi aleși în 
organele centrale și locale de partid este 
în strinsă concordanță cu necesitatea 
creșterii competenței acestora în organi
zarea și conducerea întregii activități, in 
vederea soluționării la nivelul cerințelor 
a problemelor complexe pe care le ridică 
etapa actuală, afirmării pe un plan calita
tiv superior a rolului conducător al parti
dului în întreaga viață politico-socialâ, 
în edificarea societății socialiste.

Criteriile ce trebuie să fie îndeplinite de 
candidații ce urmează a fi propuși pen
tru organele centrale și locale ale parti
dului se dau publicității.

★
In cadrul dezbaterilor pe marginea do

cumentelor supuse plenarei au luat cuvin- 
tul tovarășii '■ Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv al 

C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Suceava al P.C.R., Ferdinand 
Nagy, prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R., Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., Iosif Banc, membru supleant ol 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Ion Sîrbu, 
prim-secretar a! Comitetului județean Bu
zău al P.C.R., Cornel Onescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Teleorman al 
P.C.R., Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. ol 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., Ștefan Mo- 
cuța, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Adalbert Crișan, prim-secretar al Comite
tului județean Bistrița-Năsăud di P.C.R., 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., Constan
tin Băbălău, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice, Ștefan Boboș, prim-se
cretar al Comitetului județean Neamț al 
P.C R., Laurean Tulai, prim-secretar al Co
mitetului județean Sălaj al P.C.R., Iosif 
Ugiar, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru problemele 
consiliilor populare, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei chimice, Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guvernului, 
Ion lonifă, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale, Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvin- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea va fi dată publicității.
★

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă convingerea că 
documentele adoptate de plenară vor fi 
primite cu satisfacție și mîndrie de către 
toți comuniștii, de către toți oamenii mun
cii fără deosebire de naționalitate, că în
tregul nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, își va înzeci eforturile pentru a 
asigura îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe anul 1974 și rea
lizarea înainte de termen a actualului 
cincinal, creînd astfel o bază trainică 
pentru înfăptuirea planului pe perioada 
1976—1980.

Plenara consideră că dezbaterea de că
tre întregul popor a acestor documente 
fundamentale pentru viitorul României 
socialiste, însușirea lor de către oamenii 
muncii constituie o premisă a infăptuirii 
cu succes a programului partidului, a 
obiectivelor noii etape de dezvoltare din 
viața țării, care nu poate fi decit rodul 
activității conștiente a națiunii rioastre.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român adresează eroicei clase mun
citoare — clasa conducătoare a societății 
noastre — harnicii țărănimi, intelectualită
ții, tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani, de alte naționalități, 
tineri și vîrstnici, bărbați și femei — che
marea de a intîmpina cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Congresul al 
Xl-lea al partidului cu noi și mari succese 
in toate domeniile de activitate, de a face 
totul ca pe baza dezvoltării economico- 
sociale accelerate a țării, a creșterii veni
tului național, să se asigure un nivel tot 
mai înalt de civilizație materială și spiri
tuală a întregului popor, progresul și 
prosperitatea României socialiste.

HOTĂRÎRE 
privind convocarea 

celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 

ordinea de zi și norme
de reprezentare la congres

Plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român hotărăște următoarele >

I. Convocarea Congresului al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român jsentru data de 
25 noiembrie 1974, cu următoarea ordine 
de zi:

1. — Raportul Comitetului Central cu pri
vire la activitatea desfășurată în perioada 
dintre Congresul al X-lea și Congresul al 
Xl-lea ale partidului.

2. — Raportul Comisiei Centrale de Re
vizie.

3. — Proiectul de Program al Partidului 
Comunist Român.

4. — Proiectul de Directive ale Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1976—1980 și liniile 
directoare ale acestei dezvoltări pe perioada 
1981—1990.

5. — Proiectul de Norme ale eticii și echi
tății socialiste.

6. — Cu privire la modificarea unor preve
deri ale Statutului Partidului Comunist Ro
mân.

7. — Alegerea Comitetului Central al parti

CRITERII CE TREBUIE SĂ FIE 
ÎNDEPLINITE DE CANDIDAȚR PROPUȘI

PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ȘI LOCALE ALE PARTIDULUI

Etapa actuald de dezvoltare a economiei, științei 
și culturii, a întregii vieți sociale, problemele tot mal 
complexe pe care le ridicâ procesul de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate în țara 
noastră determină creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului, al organelor șl organizațiilor 
de partid în mobilizarea tuturor forțelor la înfăptuirea 
cu consecvență a politicii partidului.

I.
Pentru a se asigura creșterea competenței tuturor 

organelor de partid in conducerea întregii activități 
politice, economice și sociale, in vederea înfăptuirii 
in cele mai bune condiții a hotăririlor partidului șl a 
legilor statului, la adunările și conferințele pentru dări 
de seamă și alegeri se va avea in vedere 6ă fie pro
puși pentru a fi aleși în organele de partid comuniști 
din rindul muncitorilor, țăranilor, Inginerilor, tehnicie
nilor șl altor specialiști, cadrelor din cercetare, invă- 
țămînt, artă și cultură, al activiștilor de partid, de stat 
și ai organizațiilor de masă șl obștești, al cadrelor 
forțelor armate, care întrunesc următoarele criterii:

— desfășoară o susținută activitate pentru aplica
rea în viață a liniei politice Interne șl externe a par
tidului, situindu-se în fruntea luptei pentru îndepli
nirea exemplară a hotăririlor partidului șl a legilor 

dului, a secretarului general al Partidului Co
munist Român și a Comisiei Centrale de Re
vizie.

II. Norma de reprezentare la congres să 
fie de 1 delegat la 1 000 de membri de partid, 
luînd ca bază numărul membrilor partidului 
la 1 septembrie 1974.

III. în anul 1974 urmează să aibă loc adu
nări generale și conferințe de dări de seamă 
și alegeri în toate organizațiile partidului, in
clusiv în cele ce urmau să țină adunările sau 
conferințele de dări de seamă și alegeri în 
anul 1976.

IV. în conformitate cu prevederile statutului, 
conferințele județene și a municipiului Bucu
rești urmează să facă propuneri de candidați 
pentru a fi aleși în Comitetul Central de către 
congres.

Plenara a stabilit să se asigure o mai bună 
reprezentare teritorială în Comitetul Central 
al partidului, precum și o reprezentare cores
punzătoare a marilor centre industriale.

De asemenea, plenara a stabilit să reco
mande conferințelor județene și a municipiu
lui București să propună un număr mai mare 
de candidați decît numărul celor care ur
mează să fie aleși în Comitetul Central.

statului, manifestă exigență șl fermitate în realizarea 
•arcinilor ce le sînt încredințate;

— au o temeinică pregătire politică. Ideologică, 
marxist-lenlnlstă, o bună calificare profesională, se 
preocupă permanent de însușirea cunoștințelor înain
tate, de promovarea noului în muncă, de generaliza
rea experienței pozitive din activitatea de partid, de 
stat și economică ;

— manifestă un dezvoltat spirit critic șl autocritic, 
adoptă o poziție Intransigentă impotriva lipsurilor șl 
neajunsurilor, militează în permanență pentru respec
tarea principiilor eticii și echității socialiste ;

— manifestă spirit de dreptate, principialitate și 
receptivitate față de tot ce este nou, față de părerile 
colectivului în care lucrează ;

— dovedesc modestie în relațiile cu oamenii șl au 
o comportare corectă în muncă șl societate, se bu
cură de încredere șl respect din partea comuniștilor 
și a oamenilor muncii, folosesc metode partinice șl 
sint receptivi față de părerile șl sugestiile acestora, 
manifestă inițiativă și operativitate în soluționarea 
problemelor;

— aplică cu fermitate principiul muncii șl condu
cerii colective, normele vieții interne de partid, acțio
nează continuu pentru îmbunătățirea stilului șl mo-
(Contlnuare !n pag. a V-a)
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR LA PLENARA
1

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CIOARĂ

Actuala plenară a Comitetului 
Central se Înscrie, prin proble
mele prezenta)e. ca un eveni
ment important in viata tării si 
a poporului nostru. In numen: 
celor 260 000 de comuniști, al 
tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, doresc să exprim de 
la început acordul deplin cu 
documentele supuse plenare i. 
Exemplu de soluționare marxist- 
l^ninistă creatoare a cerințelor 
p? care le ridică progresul so
cietății românești De drumul so
cialismului și comunismului, a- 

ntc reprezintă Încă

conducerea partidului nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se preocupă de re- 
7 ‘Ivarea emblemelor care pri
vesc dezvoltarea actuală si de 
perspectivă a patriei noastre, 
înflorirea ci necontenită.

Această trăsătură iși găseșl? o 
Iraltă întruchipare in Droiectul 
de proeram al partidului, docu
ment de o inestimabilă însem
nătate teoretică si practică, pre
cum si in celelalte documente 
supuse dezbaterii plenarei. Ela
borat la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu și cu partici
parea sa directă, pe baza con
cepției materialist-dialectice si 
Istorice, a legilor obiective ale 
dezvoltării sociale, a sintetizării 
experienței revoluționare mon
diale. ca si a exoerientei ponoru
lui nostru în lupta de eliberare 
socială $i națională, programul 
partidului cristalizează linia 
strategică generală si orientările 
tactice pentru intreaca perioadă 
a construcției societății socialist? 
multilateral dezvoltate și a 
Înaintării spre comunism.

După ce s-a referit pe larg 
la însemnătatea excepțională a 
prevederilor programului parti
dului. precum și la sarcinile 
care decurg pentru toate orga
nizațiile de partid, din proiectul 
de plan pe anul 1975. vorbitorul 
a arătat că. în ceea ce privește 
Capitala. prevederile de pian pe 
anul 1975 întregesc obiectivei'’ 
preconizate in vederea realizării 
actualului cincinal cu 6 luni mai 
devreme. Realizările obținute in 
primii trei ani și jumătate din 
actualul cincinal corespund ni
velurilor stabilite pentru aceas
tă perioadă. Pină la 1 iulie s-a 
dat peste prevederile inițiale ale 
cincinalului pe această perioa
dă o producție industrială în 
valoare de peste 20 miliarde 
lei. Angaiamentul asumat pe
anul 1974. de a realiza in
cinstea celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei o 
producție suplimentară de un
miliard de lei pină la această 
memorabilă dată, va fi îndepli
nit pină la sfirsitul acestei Iubi. 
Pină la sfirsitul anului, depă
șirea planului anual urmează a 
fi de circa 2 miliarde. In acest 
fel. producția suplimentară pe 
1971—1974 fată de cincinal va fi 
de aproape 30 miliarde lei.

Pe primele 7 luni ale acestui 
an. creșterea producției indus
triale față de perioada cores
punzătoare a anului 1973 este in 
Capitală de aproape 18 la sută. 
Pentru a ne onora integral an
gajamentul asumat, de a realiza 
cincinalul în 4 ani si jumătate, 
urmează ca in anul viitor să 
realizăm o producție industrială 
de circa 100 miliarde lei. din 
care 48 de miliarde in primul 
semestru, ceea ce de altfel co
respunde prevederilor de plan 
pe anul 1975 prezentat plenarei 
în profil teritorial.

Informez plenara că propune
rile de plan pe 1975 au fost de
falcate pe centrale. întreprinderi 
și produse fizice, dezbătute și 
Însușite de organele de partid, 
de oamenii muncii încă in toam
na anului trecut și la începutul 
acestui an. Ca și în anii ante
riori, nivelurile producției si sor
timentele in fiecare întreprin
dere au fost stabilite initial de 
către colectivele de oameni ai 
muncii, cu participarea repre
zentanților centralelor si minis
terelor. pentru a fi corelate cu 
posibilitățile de desfacere si cu 
mijloacele financiare și rr.atc- 
r.ale necesare. în acest mod. 
j-a ajuns la nivelurile care au 
fost votate în adunările gene
rale ale oamenilor muncii, de
venind hotăriri ale acestora.

Comitetul municipal a mobili
zat colectivele întreprinderilor

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
MIU DOBRESCU

Multiplele si profundele sem
nificații politice ale documente
lor aflate ne ordinea de zi con
feră prezentei plenare a C.C. 
valoarea unui eveniment deose
bit In viata partidului si po
norului nostru. Este foarte greu 
să redau intr-o formulare con
centrată o apreciere care să cu
prindă cit mai exact toate sen
surile. toate imensele valențe 
politico-morale ale documente
lor. In documentele plenarei se 
reflectă cu toată claritatea par- 
•iciparea. contribuția hotăritoare 
a secretarului nostru general. 
Regăsim în esență ..doctrina 
Ceausescu*'  — acea politică di
namică. vibrlnd de cea mai 
fierbinte dragoste de glie pe 
care conducătorul partidului si 
poporului nostru o promovează 
n o consecventă neintilnită 
pentru ridicarea României in 
rlndul națiunilor avansate «> 
lumii. Regăsim în documentele 
plenarei pilduitoarea strădanie 
n tovarășului Nicolae Ceausescu. 
H-tivitatea desfășurată cu o eon- 
• r.eere demnă de cel mai ade- 
\ ărat comunist de omenie pen- 
'ru Înfăptuirea neabătută a te
lului suprem ai ooliticii parti
dului nostru — ridicarea nivelu
lui d° trai material si spiritual 
a] ponorului, crearea tuturor 
rn-:diiiilor pentru afirmarea na
rară a personalității umane. 
R-?'-im. în sfirșit. in documrz- 

r>'e>narel o concepție științi
fică de conducere, un stil dn 
^-tivitate comunist. în sen'vl 
rnmpiet al cuvintului. t- model 
derivind din model”' 
pilduitoare a tovarășului Nicolae 

la stabilirea unor sarcini con
crete. pe măsura rezervelor de 
care dispuneau și le-au ajutat 
să găsească soluții pentru valo
rificarea cit mai deplină a aces
tor rezerve. în felul acesta, an
gajamentele asumate la Con
ferința Națională din 1972 și 
care conduceau la realizarea 
cincinalului in patru ani și ju
mătate au fost cuprinse in pla
nurile anuale. Pentru realizarea 
acestor sarcini s-a desfășurat o 
ntensft muncă organizatorica și 

pnlitico-educativă.
Folosirea rațională a capaci

tății de producție existente in 
economia Capitalei, in afară de 
creșterea productivității muncii 
și a introducerii tehnologiilor 
noi. punea ca una din condițiile 
esențiale pentru realizarea cin
cinalului inainte de termen re
crutarea și pregătirea unui nu
măr important de muncitori. 
Informez plenara că. incepind 
din anul 1972 și pină la sfirșitul 
acestui an. au fost si vor fi 
pregătiți in Capitală peste 146 
de mii de noi muncitori. In 
acest fel. aproape toate între
prinderile și-au completat ne
cesarul de forță de muncă. Prin 
acțiunile organizate in cartiere 
pentru depistarea celor ce nu 
munceau s-a realizat o intensă 
muncă educativă, ca urmare a 
căreia aproape 38 de mii de ce
tățeni s-au încadrat și muncesc 
in producție. Vom continua 
insă această acțiune, urmărind 
ca toți cetățenii apți de'muncâ, 
in special tinerii, să muncească, 
aceasta avind nu numai im
portanță economică, ci și o 
profundă semnificație social- 
educativă.

Paralel cu aceasta ne-am pre
ocupat de îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață pen
tru muncitori, in mod deosebit 
pentru cei tineri, nefamiliști. 
Am construit astfel, in anul
1973. 11 600 de locuri in cămine 
muncitoreș'i. iar pină la sfirșitul 
anului 1974 vom realiza incă 
12 700.

în aceeași ordine de idei, 
ținind seama de cerințele atra
gerii in mai mare măsură a fe
meilor la activitatea produc
tivă. ne-am preocupat de con
struirea și darea in folosință a 
unui număr mai mare de locuri 
in creșe și grădinițe. Astfel, 
in cei trei ani și jumătate care 
au trecut din acest cincinal, au 
fost construite și amenajate 
peste 20 000 locuri in creșe. 
grădinițe și case de copii.

In prevederile proiectului de 
directive ale Congresului al XI- 
lea iși găsesc o nouă ilustrare 
justețea politicii economice a 
partidului, preocuparea consîan/- 
tă a conducerii partidului nos
tru pentru accelerarea dezvol
tării bazei tehnico-materiale a 
societății noastre si pentru ridi
carea necontenită a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului. Consider că prevederi
le proiectului de directive ale 
Congresului al Xl-lea asigură 
atit progresul rapid al econo
miei noastre naționale și lichi
darea decalajului ce ne mai des
parte de țările industriale dez
voltate. cit și ridicarea neconte
nită a nivelului de trai al po
porului.

Exprimîndu-m! acordul deplin 
cu proiectul de directive ale 
Congresului al Xl-lea al parti
dului privind planul cincinal pe 
1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociaie 
a României pentru perioada 
1981—1990. doresc să asigur ple
nara că organizația de partid a 
Capitalei va acționa cu toată 
hotărirea pentru realizarea lor 
exemplară. Totodată, in numele 
secțiunii pentru sistematizare și 
dezvoltare economico-socială a 

. teritoriului din Consiliul Suprem 
al Dezvoltării, informez plena
ra că aceasta. în unanimitate, a 
fost de acord cu nivelurile și rit
murile de dezvoltare propuse 
pentru perioada 1976—1980 și a- 
probă cu deosebită satisfacție 
prevederile privind ritmurile 
mai accelerate de dezvoltare a 
industriei in județele mai puțin 
dezvoltate, ceea ce va asigura 
ca toate județele tării să reali
zeze la nivelul anului 1980. in 
conformitate cu sarcina trasată 
de secretarul general al parti
dului. o producție industrială de 
cel puțin 10 miliarde lei.

Ceaușescu. de îngemănare Idea
lă a preocupărilor curente cu 
cele de perspectivă, vizind vii
torul de aur al națiunii noastre 
socialiste.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la politica partidului 
nostru de dezvoltare economică 
echilibrată și armonioasă a tu
turor zonelor țării, arătind. în 
acest sens, că județul Suceava 
a beneficiat din plin de roade
le aplicării acestei politici. Ast
fel, producția industrială a ju
dețului este astăzi de 32 de ori 
mai mare decit cea realizată in 
județ in anul naționalizării, ac
tualul potențial al economiei ju
dețului asigurind realizarea in 
numai 11 zile a producției in
dustriale din anul 1948.

Este plin de semnificație fap
tul că perioada celor mai mari 
împliniri ale județului Suceava, 
ca de altfel in întreaga țară, a 
fost perioada cincinalelor 1966— 
1970 și 1971—1975. De aceea, ml 
se pare că proiectul programu
lui partidului, supus dezbaterii 
pienarei — a spus vorbitorul — 
ar trebui să pună mai bine în 
evidență dinamismul puternic al 
ultimului deceniu.

Fără a avea o vocație Indus
trială prin tradiție, lotuși fon
durile investite pentru dezvol
tarea industrială a județului au 
fructificat din plin Dc meleagu
rile Tării de Sus. O demon
strează cu prisosință faptul că 
in u’timli trei ani. In mod con
secutiv. județul Suceava s-a si
tuat pe locuri dintre cele mai 
d? frunte In întrecerea dintre 
tudeiele țârii- 

în cinstea marii sărbători de
la 23 August și 
Xl-lea Congres 
rezultatele sint.

a celui dc-al 
al partidului 
de asemenea.

promițătoare. Planul producției 
industriale pe 7 luni a fo«t in
el’plinit cu 9 zile mai devreme, 
industria suceveana urmlnd a
î ’aliza în această lună o pro
ducție suplimentară in valoare 
de 2t0 milioane lei. Pe temeiul 
acestor rezultate putem să afir
măm că ne vom onora angaja
mentul luat in fata dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, de a realiza 
sarcinile de plan pe primii 4 ani 
ai cincinalului pină la 23 Au
gust. Prevederile planului cin
cinal următor ale cărui coordo
nate ni se înfățișează in toată 
măreția lor. vor avea asupra 
industriei județului efectul unui 
adevărat salt, potențialul in
dustrial al județului urmlnd să 
depășeiscă de 4 ori pe cel din 
anul 1965. însemnate fonduri 
vor fi alocate in domeniul so
cial-cultural.

Pentru toate acestea, pentru 
grija părintească pe care o pur- 
tati față de continua dezvoltare 
si înflorire a județului nostru, 
vă rog, tovarășe secretar gene
ral. să primiți întreaga noastră 
gratitudine, recunoștința pro
fundă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile sucevene.

Exprimlndu-și deplinul acord 
cu conținutul tuturor documen
telor supuse examinării plena
rei, vorbitorul a făcut, tn con

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
FERDINAND NAGY

Am studiat cu Interes deose
bit documentele supuse dezba
terilor plenarei noastre și tin 
să remarc, de la bun început, e- 
fectele pozitive pe care le va a- 
vea. fără Îndoială, asupra des
tinelor întregului popor mate
rializarea sarcinilor cuprinse in 
documentele ce vor fi adoptate. 
In același timp, vreau să sub
liniez modul profund științific 
de abordare analitică a obiec
tivelor fundamentale ale evolu
ției vieții social-economice si po
litice a tării in perioada făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Proiectul de program al par
tidului Înfățișează lupta ne
curmală desfășurată de-a lun
gul istoriei de forțele progre
siste. de Partidul Comunist Ro
mân. pentru independența na
țională. integritatea și suverani
tatea țării, pentru libertate și 
un trai îmbelșugat și fericit al 
poporului. Document de impor
tantă excepțională. programul 
partidului constituie un adevă
rat ghid, o călăuză a inaintării 
poporului nostru, sub conduce
rea partidului, spre victoria so
cialismului și comunismului.

Directivele Congresului al Xl- 
lea ne înfățișează condițiile ma
teriale, organizatorice, care vor 
asigura, in continuare, dezvolta
rea impetuoasă a bazei tehni- 
co-materiale a societății. Ast
fel se va asigura îmbunătățirea 
in continuare a repartiției teri
toriale a forțelor de producție, 
astfel ca la finele anului 1980 
toate județele să poată realiza 
o producție industrială de mi
nimum 10 miliarde lei. industria 
devenind preponderentă in an
samblul producției materiale a 
fiecărui județ.

Ambele documente atestă cu 
deosebită claritate concepția 
marxist-leninistă a partidului 
nostru, potrivit căreia succesul 
onerei de făurire a societății 
noi. socialiste, depinde in mă
sură hotăritoare de cunoașterea 
precisă a condițiilor șl posibili
tăților concrete ale tării, a le
gilor obiective ale dezvoltării 
sociale in elaborarea liniei ge
nerale a partidului. în spiritul 
unei înalte responsabilități fată 
de interesele vitale ale ponoru
lui român. fată de interesele 
generale ale cauzei socialismu
lui si păcii.

Relevind faptul că politica In
ternă și externă a partidului și 
statului se bucură de adeziunea 
unanimă, fierbinte, a întregului 
popor, vorbitorul a subliniat că 
documentele plenarei, prin îm
binarea rigurozității științifice 
cu o cutezanță a gindirii nova
toare. poartă puternic amprenta 
prodigioasei personalități a to
varășului Nicolae Ceaușescu. a 
rolului său decisiv in funda

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE PALOȘ

Așa cum am văzut, proiectul 
primului program al partidului 
nostru stabilește In modul cel 
mai clar strategia generală, al 
cărei obiectiv fundamental este 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism. 
Proiectul programului este un 
document de o inestimabilă va
loare ideologică, teoretică, po
litică și practică, care va intra, 
cil certitudine, in tezaurul 
marxism-leninismului, in te
zaurul învățăturii despre revo
luția socialistă și construirea 
comunismului. Documentul cla
rifică in mod profund științific 
momentele și etapele esențiale, 
hotăritoare din Istoria Partidu
lui Comunist Român. Intr-ade
văr, așa după cum se arată in 
paginile lui. programul consti
tuie carta fundamentală, ideolo
gică și teoretică a partidului, 
avind la bază concepția mate
rialistă. dialectică și istorică, 
legile obiective ale dezvoltării 
sociale. legitățile revoluției, ex
periența luptelor de clasă și a 
construcției socialismului In ța
ra noastră. Programul înarmea
ză partidul, pe fiecare comunist, 
cu principiile științifice ale co
munismului, arată clar fiecărui 
membru de partid, fiecărui ce
tățean al patriei, direcțiile prin
cipale de acțiune in vederea 
inaintării României spre comu
nism.

Declar cu toată convingerea 
că. împreună cu toți comuniștii, 
c-.i întregul nostru popor, cei ce 
trăiesc și muncesc pe străvechile 
plaiuri ale Gorjului vor primi 
cu o deosebită bucurie, «atis- 

tinuare. unele propuneri legate 
de modalitățile aplicării preve
derilor planului cincinal. A fost 
relevată necesitatea de a se a- 
sigura o mai mare stabilitate 
planului, mal ales in ce priveș
te amplasarea diferitelor obiec
tive industriale, intrucit au e- 
xistat situații, cum ar fi în ca
zul județului Suceava, cind o- 
biective prevăzute in varianta 
inițială a planului cincinal ac
tual nu s-au mai regăsit in pla
nurile anuale. în aceeași ordine 
de idol, ministerele si centralele 
industriale trebuie să acorde o 
mai mare atenție fundamentării 
planurilor anuale pentru a se 
evita frecventele modificări care 
au loc pe parcursul executării 
lor.

Vorbitorul a arătat că. potri
vit Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
punerea in valoare a zăcămin
telor naturale, este oportun să 
se treacă la elaborarea studiilor 
tehnico-economice și aooi la 
exploatarea unor zăcăminte de 
minereu de fier din perimetrul 
județului, avind în vedere sta
diul avansat și. respectiv, rezul- 
ta'ele obținute in prospectare.

în încheiere, tovarășul Miu 
Dobrescu. In numele celor peste 
50 de mii de comuniști din or
ganizația județeană de part d 
Suceava, a exprimat hotărirea 
acestora de a face totul pentru 
traducerea în viață a hotăriri- 
lor plenarei, a Întregii politici 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

mentarea itrategiei șî tacticii 
partidului, a liniei sale gene
rale. Acestea mă fac să mă de
clar Intru totul de acord cu do
cumentele supuse dezbaterii ple
narei.

In continuare, vorbitorul a fă
cut o trecere In revistă a succe
selor înregistrate in ultimii ani 
în dezvoltarea economică și so- 
cial-culturală a județului Co- 
vasna. Ca o ilustrare a efecte
lor politicii înțelepte a partidu
lui de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul tării, de dezvoltare in 
ritm mai rapid a acelor zone pe 
care regimul burghezo-moșie- 
resc le-a menținut in înapoiere 
economică, s-a relevat că pro
ducția industrială a crescut cu 
190.6 la sută față de 1970. volu
mul investițiilor la finele aces
tui cincinal se va dubla fată de 
perioada anterioară. producția 
agricolă a crescut cu 178 la sută.

Munca desfășurată de colecti
vele de muncitori, țărani, inte
lectuali. sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
.'a .asigurat îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor în majoritatea indi
catorilor prevăzuți in plan. Oa
menii muncii din județ, romani 
și maghiari, înfrățiți in muncă. 
In viață. în idealuri, depun 
eforturi stăruitoare pentru a-și 
aduce din plin contribuția la 
înflorirea patriei comune — 
România socialistă.

Hotărirea lor este fermă : să 
realizeze actualul cincinal cu 185 
zile mai devreme. In aceste 
eforturi sint conduși de organi
zația județeană de partid, care 
cuprinde pe fiecare al 9-lea lo
cuitor al județului. Referindu-se 
la sarcinile sporite ce le stau in 
față, vorbitorul a subliniat fap
tul că la mulți indicatori sinte
tici. care reflectă gradul de in
dustrializare și de eficiență, ju
dețul se va situa la un nivel 
ce va reduce considerabil deca
lajul existent față de multe ju
dețe ale țării.

In Încheiere, vorbitorul a 
spus : Stimate tovarășe secretar 
general al partidului, vă rog 
să-mi Îngăduiți ca. In numele 
comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor județului, români șl 
maghiari, să vă mulțumim din 
Inimă, cu stima și respectul pe 
care vi le purtăm, pentru1 grija 
părintească ce ne-o purtați, ală
turi de celelalte județe ale țării. 
Ne angajăm să răspundem grijii 
ce ne-o arată partidul, inzecin- 
du-ne eforturile pentru înfăp
tuirea integrală a tuturor sarci
nilor ce ne vor fi încredințate, 
adueîndu-ne astfel contribuția la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre, România 
socialistă.

facție șl încredere programul 
partidului, că-1 vor aproba fără 
rezerve și vor acționa cu toată 
hotărirea și hărnicia lor pen
tru înfăptuirea acestuia. De a- 
semenea, apreciez că programul 
partidului nostru va avea ecou 
in rindul partidelor comuniste 
și muncitorești, al partidelor so
cialiste și progresiste, al tutu
ror popoarelor care luptă pen
tru independență șl suverani- 
tate națională, pentru progres 
economic-social, pentru socia
lism și pace.

In continuare, vorbitorul a 
sous: Proiectul directivelor
Congresului al Xl-lea este, după 
părerea mea, In deplină concor
danță cu direcțiile stabilite prin 
programul partidului și ele sta
bilesc in mod clar și precis 
sarcinile celui de-al doilea cin
cinal a) etapei strategice in ca
re vom intra in curind — fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și inaintarea 
României 6pre comunism. în le
gătură cu prevederile directive
lor, aș sublinia consecvența 
conducerii partidului și statului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a se stabili sar
cini de plan care să consolideze 
poziția conducătoare a indus
triei in economia națională. Toți 
comuniștii și oamenii muncii 
gorjeni vor retine cu deplină sa
tisfacție că prevederile concrete 
ale planurilor de viitor au in 
vedere in mod deosebit și ju
delui Gorj. că aceste prevederi 
vor determina transformări 
profund? in viața economico- 
socială. In structura populației 
ocupate fi in nivelul de trai 

material al spiritual al oameni
lor muncii din județ.

Relevind sarcinile ce revin 
județului Gorj In anul 1975 ți 
in viitorul cincinal, pentru creș
terea resurselor energetice și 
materii prime ale țării, vorbito
rul a insistat pe larg asupra 
măsurilor ce se vor lua In a- 
ceistă direcție.

In anul 1975 și In cincinalul 
1976—1980. a spus In continuare 
vorbitorul. județului II revin 
sarcini deosebit de importante 
in toate ramurile economiei na
ționale, inclusiv in agricultură. 
In domeniul creșterii nivelului 
de trai, material și spiritual al 
oamenilor muncii, dezvoltării și 
perfecționării Invățămintului. o- 
crotirii sănătății, culturii și a 
vieții sociale în spiritul preve
derilor programului partidului. 
Comitetul județean de partid 
Gorj se angajează in fața ple
narei, a dumneavoastră, perso
nal, tovarășe secretar general, 
să acționeze in așa fol Incit fie
care cetățean al județului nostru 
să-și aducă din plin contribuția 
la realizarea inainte de termen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF BANC

Desfășurlndu-și lucrările In 
perioada unei intense mobilizări 
a forțelor întregului ponor pen
tru indeplinirca cincinalului îna
inte de termen, plenara Co
mitetului nostru Central se 
înscrie ca un moment cu pro
funde semnificații pe drumul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră. Documentele de im
portanță istorică supuse dez
baterii au o deosebită însem
nătate teoretică și practică, 
corespund ne deplin Intereselor 
si năzuințelor vitale ale comu
niștilor. ale tuturor oamenilor 
muncii de la orașe si sate, ne
cesităților mersului nostru mal 
rapid pe calea progresului ți 
civilizației.

Prin conținutul său. Droiectul 
de directive cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 si liniile 
directoare ale dezvoltării econo
mico-sociaie a României pentru 
perioada 1981—1990 exprimă 
consecventa politicii partidului 
nostru, a conducerii sale, in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a promova si a- 
plica in mod creator principiile 
generale ale marxism-leninis
mului. corespunzător condițiilor 
și particularităților tării noas
tre. Ritmurile înalte prevăzute, 
structura și modernizarea prio
ritară a ramurilor strins legate 
de progresul științific și tehnic, 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror județelor tării si in mod 
deosebit a celor mai puțin dez
voltate 'sint coordonate de bază 
ale planului supus azi dezba
terii. prevederi care vor asigu
ra în continuare economiei 
noastre naționale vigoare si di
namism.

Angajați cu întreaga lor ca
pacitate in efortul întregii țări, 
animați de dorința de a contri
bui la progresul general al pa
triei. oamenii muncii din jude
țul Mureș, români, maghiari si 
germani, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
și-au materializat munca lor 
creatoare in depășirea prevede
rilor planului cincinal ne 3 ani 
si jumătate, asigurind astfel un 
avans de 82 zile in îndeplinirea 
cincinalului actual înainte de 
termen : s-a dezvoltat baza 
tehnico-materială a județului 
prin realizarea unuî volum de 
Investiții de aproape 6.5 miliar
de lei. fiind puse oină în pre
zent în funcțiune 22 obiective 
industriale si capacități noi, 
care au asigurat creșterea popu
lației ocupate In industrie cu 16 
mii de persoane.

Informind apoi plenara că zi
lele acestea au început să pro
ducă fabrica de amoniac nr. 3, 
fabrica de uree și fabrica de 
acid azotic, iar peste citeva zile 
va intra în producție fabrica de 
azotat de amoniu, fabrici care, 
împreună, alcătuiesc unitatea 
..Azot 5“, care va avea o pro
ducție globală anuală de pes
te 800 milioane lei, vorbito
rul a exprimat mulțumirile 
comitetului județean de partid 
și profunda recunoștință fa
ță de secretarul general al 
partidului, care a acordat un 
sprijin deosebit de substanțial 
la realizarea si punerea In 
funcțiune în bune condiții a 
acestor obiective. Analiza fă
cută la fața locului și sar
cinile trasate de tovarășul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
JANOS FAZEKAS

Tmi exprim acordul deplin cu 
prevederile planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1975, precum și 
cu proiectul de directive ale 
Congresului al Xl-lea cu pri
vire la planul cincinal pe 1976- 
1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociaie a 
României pen.ru perioada pină 
In anul 1990.

Consider ca avind o însemnă
tate deosebită pentru înfăptui
rea consecventă a politicii par
tidului nostru de dezvoltare 
multilaterală a economiei națio
nale și ridicare continuă a ni
velului de trai al poporului și 
principalii indicatori prevăzuți 
in directive — îndeosebi cei re
feritori la creșterea venitului 
național, la proporția dintre 
fondul de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ si fondul de 
consum. Tin să relev, in 
acest context, aportul hotă- 
ritor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in cadrul dezbateri
lor preliminare privind proble
mele menționate, la găsirea u- 
nor soluții corespunzătoare pen
tru un mare număr de pronu- 
neri făcute in legătură cu dife
rite aspecte concrete ale ridică
rii nivelului de trai material 
și spiritual al populației.

Doresc să subliniez, de ase
menea. marea insemnătate prin
cipială și practică a prevederilor 
din Droiectul de directive ale 
Congresului al Xl-lea referitoa

s actualului cincinal, să pregă
tească condițiile organizatorice 
și tehnico-materiale necesare 
realizării sarcinilor ce le va 
trasa Congresul al XI-lca al 
partidului nostru.

După ce a prezentat un amplu 
tablou al realizărilor din Indus
tria și agricultura județului, 
vorbitorul a spus : sarcinile mari 
ce ne revin In viilor impun co
mitetului județean, tuturor or
ganelor șl organizațiilor de par
tid. de masă și obștești îmbu
nătățirea stilului și metodelor 
lor de muncă în vederea creș
terii rolului conducător al fie
cărei organizații de bază, per
fecționarea și creșterea eficien
ței controlului de partid din 
toate domeniile, creșterea forței 
mobilizatoare a muncii politice 
ți culturale.

în încheiere, mă declar de s- 
cord și voi vota cu deplină sa
tisfacție proiectul programului 
partidului, proiectul de direc
tive ale Congresului al Xl-lea ; 
mă declar, de asemenea, de n- 
cord cu planul și bugetul de 
stat pe anul 1975.

Nicolae Ceaușescu în toamna a- 
nului trecut au avut un rol ho- 
târitor.

Vorbitorul a evidențiat. în 
continuare, succesele dobindite 
de numeroase Întreprinderi in 
realizarea planului și sporirea 
contribuției județului la schim
bul de valori materiale pe plan 
extern, mărfurile exportate pes
te prevederile cincinalului — 
Intr-o gamă largă de produse, 
cu un grad superior de prelu
crare — depășind 190 milioana 
lei valută.

In continuare, vorbitorul a re
levat : Expresie elocventă a 
grijii permanente a conducerii 
superioare de partid și de stat, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru înflorirea aces
tor meleaguri ale tării, viitorul 
p'an cincinal deschide județului 
Mureș noi perspective de dez
voltare și afirmare pe toate pla
nurile. Volumul investițiilor cen
tralizate din fondurile statului 
va însuma peste 13 miliarde lei, 
cu peste 40 la sută mai mult de
cit in actualul cincinal. Aloca
rea acestor importante fonduri 
va permite punerea in funcțiune 
a 10 unități industriale noi, mo
dernizarea și reutilarea altor 
19 întreprinderi industriale. Dez
voltarea potențialului economiei 
județului, pe baza capacităților 
ce se vor da în funcțiune in ac
tualul și viitorul cincinal, va 
asigura creșterea producției glo
bale industriale. în 1980. cu a- 
proape 7.5 miliarde Iei față de 
1975. cu un ritm mediu anual 
de 8 la sută, astfel că județul 
Mureș va realiza in 1980 o pro
ducție globală industrială de pes
te 23 miliarde lei. Sarcini impor
tante sint prevăzute și in dome
niul producției agricole, al cărei 
ritm anual de creștere va fi de 3,8 
la sută. Este prevăzută alocarea 
unui volum de investiții de pes
te un miliard lei din fondurile 
statului și credite C.A.P., care 
va asigura consolidarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii 
județului, dezvoltarea continuă 
a producției vegetale șl animale. 
Examinind ritmurile medii a- 
nuale de dezvoltare de 8 la sută, 
prevăzute pentru județ, se poa
te aprecia că. pe parcursul rea
lizării cincinalului, comitetul ju
dețean de partid. Împreună cu 
ministerele de resort vor găsi 
noi căi și soluții care să asigure 
valorificarea mai deplină a re
surselor materiale și umane e- 
xistente. bogata experiență și 
tradiția dobindită. in vederea 
sporirii și mai substanțiale a 
contribuției județului Mureș la 
dezvoltarea economiei naționale.

Exprimindu-și, In încheiere, 
deplina adeziune la toate docu
mentele supuse dezbaterii, vor
bitorul a asigurat plenara, con
ducerea partidului că întregul 
activ de partid, toți comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul 
Mureș vor milita cu fermitate 
pentru a da viață programului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
că nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru ca anul 1974. anul 
celei dc-a XXX-a aniversări a e- 
liberării patriei și al celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, să 
marcheze o contribuție impor
tantă in realizarea angajamen
telor asumate pentru înfăptui
rea înainte de termen a preve
derilor cincinalului.

re la o cît mai judicioasă re
partizare a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, 
astfel incit să nu existe județ 
care să obțină o producție glo
bală mai mică de 10 miliarde 
lei. Este limpede că realizarea 
acestei cerințe va avea efecte 
din cele mai importante nu nu
mai asupra vieții economice și 
a creșterii bunăstării popu
lației din toate județele țării, 
dar și asupra vieții social-poli- 
tice. Am în vedere dezvoltarea 
unor noi detașamente ale mun
citorimii in fiecare județ, ceea 
ce va contribui la creșterea 
rindurilor clasei noastre munci
toare. care si-a îndeplinit si isi 
îndeplinește cu cinste rolul de 
clasă conducătoare a societății 
noastre socialiste.

Dintre prevederile proiectului 
de directive referitoare la mă
surile concrete vizind ridicarea 
nivelului de trai al poporului, 
țin să remarc, totodată, necesi
tatea de a se asigura respecta
rea riguroasă a prevederilor 
referitoare la structura fondului 
de marfă stabilit, Intrucit a- 
ceasta reprezintă o condiție de 
bază pentru buna aprovizionare 
a DODulației. pentru satisface
rea in condiții superioare a ce
rințelor ei dp consum.

Tot in legătură cu proiectul 
d° directive ale Congresului al 
XI-lca doresc să subliniez, de 
asemenea, importanța majoră a 
prevederilor privind comerțul 

exterior. Aceste prevederi ma
terializează concepția principia
lă a conducerii partidului nos
tru privind rolul comerțului ex
terior in creșterea venitului na
tional. Intr-adevăr, experiența 
ilustrează pozitiv că dacă nu ac
ționează consecvent pentru rea
lizarea unul export masiv o 
țară mică miu mijlocie ajunge 
să-și frineze dezvoltarea eco
nomică. Tocmai ținind seama 
do influența directă, nemijlo
cită, a activității de comerț ex
terior asupra dezvoltării In ritm 
rapid a economiei noastre na
ționale. ca și înfăptuirii con
secvente a politicii partidului 
de ridicare continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
populației, țin să relev însem
nătatea contribuției personale 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in îmbunătățirea calitativă a 
activității de comerț exterior, 
siiuind-o In centrul preocupă
rilor majore ale conducerii de 
partid și de stat.

Consider, tovarăși, că proiec
tul programului Partidului Co
munist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism constituie 
un document de excepțională 
"aloare teoretică, reflectind in 
mod strălucit maturitatea po- 
lilico-ideologică a partidului 
nostru, capacitatea sa de a a- 
plica creator principiile gene
rale ale materialismului dia
lectic și istoric la condițiile 
concrete și particularitățile ță
rii noastre. Tin să relev in mod 
deosebit rolul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca inițiator 
al elaborării programului parti
dului. precum șl marea valoare 
a contribuției sale efective la

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION SÎRBU

Exprlmlnd deplinul acord cu 
conținutul documentelor de înal
tă ținută teoretică și practică 
ce urmează să facă parte din 
ordinea de zi a celui de-al Xl- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român, vorbitorul a 
subliniat : Atit proiectul de 
program al partidului — cartă 
fundamentală, ideologică si teo
retică — cit și proiectul de di
rective ale Congresului al Xl-lea 
cu privire la planul cincinal pe 
anii 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociaie ale României pentru 
perioada anilor 1981—1990. prin 
direcțiile si sarcinile ce le sta
bilesc. prin Întreaga viziune in 
care au fost concepute, prefi
gurează o grandioasă perspecti
vă pentru poporul nostru. Ele 
reprezintă o valoroasă operă 
teoretică de sinteză.

Proiectul de program al parti
dului jalonează cu claritate 
pentru toti cetățenii patriei 
noastre un amplu program de 
urmat in perspectiva făuririi 
societății comuniste, orândui
rea cea mai avansată si mai 
umană din istoria omenirii, 
în acest document progra
matic, rezultat al unei profun
de și laborioase gindiri a con
ducerii noastre superioare de 
partid, descifrăm fără greutate 
amprenta personalității distincte 
a secretarului general al parti
dului, mult stimatul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aici, ca peste tot si 
întotdeauna, este prezentă gin- 
direa creatoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inițiativa, 
căutările asidue ale noului, 
scrutarea fără odihnă a unui 
viitor mai bun. stil constant de 
muncă cu care am fost familia
rizați incă de la Congresele al
IX-lea  si al X-lea ale partidu
lui. stil care ne Îndeamnă si ne 
obligă si pe noi să ne Însușim 
acest mod de muncă creator.

Am ferma convingere că în
tregul nostru popor va Îmbră
țișa cu entuziasm șl deplină 
încredere aceste prețioase docu
mente. deoarece ele conturează 
perspectiva luminoasă a unei 
Românii Înfloritoare, asa cum 
o dorim cu toții.

Prin tot ce a realizat pentru 
poporul nostru, in cei 30 de ani 
de la eliberarea de sub domina
ția fascistă, prin acest măreț 
program care pornește de la 
realitățile istorice, economice și 
sociale ale tării, ale poporului 
nostru. Partidul Comunist Ro
mân demonstrează cu prisosință 
puternica sa legătură cu masele, 
cu realitățile concrete ale tării 
noastre. In ajcelași timp, docu
mentul constituie o contribuție 
prețioasă la Îmbogățirea tezau
rului Învățăturii marxist-leni- 
niste.

Referitor la proiectele planu
lui de stat pe anul 1975 si al 
cincinalului 1976—1980. vorbi
torul a relevat preocuparea pen
tru asigurarea unei reparti
ții echitabile a forțelor de pro
ducție pe teritoriul tării, pentru 
dezvoltarea în ritmuri înalte a 
județelor cu un potential indus
trial mai slab. Studiind modul 
cum va evolua în anul 1975 și 
in cincinalul viitor economia 
județului Buzău, doresc si cu 
acest prilej să vă transmit, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din partea comuniș

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CORNEL ONESCU

Actuala plenară a Comitetului 
Central — a spus vorbitorul — 
se inscrie. prin problematica 
abordată, ca un moment de mare 
insemnătate in viața partidului 
și statului nostru.

Studiind proiectul de program 
al partidului și proiectul de 
directive ale Congresului aJ 
Xl-lea cu privire la planul 
cincinal pe perioada 1976—1980 
și liniile directoare ale dezvol
tării economico-sociaie 8 Româ
niei pină in anul 1990 avem 
imaginea unei lumi noi, In plină 
transformare și progres pe pă- 
mintul patriei noastre.

Definind cu claritate obiecti
vele ce urmează a se înfăptui 
de partid și popor In următorii 
25 de ani — a spus vorbitorul — 
proiectele de program și direc
tive pun pe prim plan dezvol

întocmirea acestuia, la Îmbo
gățirea teoriei socialismului 
științific, faptul că prin întrea
ga sa activitate de înflăcărat 
patriot și internaționalist in
suflă activiștilor partidului, tu
turor comuniștilor, sentimentul 
dăruirii pentru cauza socialis
mului. a fericirii patriei și po
porului. De altfel, caracterul de
mocratic al dezbaterilor desfă
șurate In cadrul comisiei de 
redactare, prezidată de secreta
rul general al partidului, recep
tivitatea față de propunerile șl 
observațiile tovarășilor ilus
trează spiritul profund demo
cratic statornicit în colectivul 
de conducere a partidului ca șl 
pe toate verigile Partidului 
Comunist Român.

De 30 de ani de etnd sint ac
tivist al Partidului Comunist 
Român am luDtat pentru frăția 
si prietenia dintre ooporul ro
mân și naționalitățile conlocui
toare. am luptat pentru înfăp
tuirea politicii naționale a Parti
dului Comunist Român, pe care 
o consider o politică marxist- 
lenini«tă : am luptat Împotriva 
șovinismului, naționalismului șl 
a revizionismului de orice fel.

Tn ceea ce privește proiectul 
programului partidului. 61nt de 
acord cu prevederile sale, sint 
de acord și cu partea din pro
gram privind politica partidului 
In problema națională. socia
lismul și națiunea. problema ( 
naționalității in socialism.

Mă angajez in fața plenarei 
să militez cu toată fermitatea 
pentru înfăptuirea neabătută a 
programului partidului, să con
tribui cu toate forțele mele la 
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate tn țara noas
tră.

tilor. a tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru cele mal 
calde mulțumiri pen.tru grija si 
atenția neslăbite de care s-a 
bucurat din partea dumneavoas
tră. a conducerii de partid. 1u- 
dețul nostru. In acest context, 
el a exprimat profunda recunoș
tință a oamenilor muncii bu- 
zoieni secretarului general al 
partidului care, cu prilejul vi
zitei efectuate in acest județ, a 
recomandat construirea baraju
lui de la Siriu care asigură ne
cesitățile de apă ale județului, 
precum și irigarea unor întins» 
suorafețe arabile.

Prezentind citeva din obiecti
vele economice ce vor fi reali
zate in județ, vorbitorul a 
spus : faptul că In cincinalul In 
curs ritmul mediu anual de 
creștere a producției globale in
dustriale este de 21.7 la sută, 
superior celui"pe ansamblul e- 
conomiei este suficient de grăi
tor. Proiectul de directive pre
vede in continuare un ritm 
mediu anual, de asemenea 
crescut, care va situa județul 
nostru în grupa celor 21 de 
județe cu o producție industrială 
de peste 10 miliarde lei.

In continuare, vorbitorul a 
prezentat o parte din realiză
rile economiei județului, suc
cesele înregistrate in îndeplini
rea planului. în adest an au 
fost puse in funcțiune. Înainte 
de termen, unele capacități la 
întreprinderea de sirmă, între
prinderea de prelucrare a ma
selor plastice și s-au creat toate 
condițiile să intre in producție, 
inainte de termen, filatura de 
lină pieptănată din municipiul 
Buzău și noua capacitate de 
8 000 tone electrozi. Insușin- 
du-ne temeinic critica justifi
cată cu privire la folosirea pă- 
mintului arabil, a spus vorbi
torul, noile obiective eu fu»A 
amplasate numai pe terenuri 
neproductive. îndeosebi tere
nuri degradate din perimetrul 
orașului.

După cum se subliniază în 
proiectul de directive ale Con
gresului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire 
la planul cincinal 1976—1980, 
care are In atenție ridicarea 
continuă a eficienței economice, 
este necesar să reconsiderăm 
stilul și metodele de muncă 
ale organului nostru județean 
de partid, ale organelor și or
ganizațiilor de partid, care vor 
trebui să găsească căile pentru 
a asigura o sporire substan
țială a eficienței producției șl 
ridicarea rapidă la un nivel su
perior a întregii activități eco
nomico-sociaie. Tn acest sens, 
vorbitorul a trecut in revistă 
citeva din lipsurile din acest 
domeniu ce se cer grabnic li
chidate. In acest context, el a 
solicitat ca Ministerul Econo
miei Forestiere să pună in va
loare conform prevederilor din 
directive studiul întocmit de 
specialiștii buzoieni de valorifi
care a deșeurilor din lemn, din 
care s-ar putea realiza circa 
30 000 tone plăci aglomerate 
pe an.

Tn încheiere, subliniez încă 
o dată că aprob din toată Inima 
documentele supuse azi dez
baterii plenarei Comitetului 
nostru Central, convins fiind 
că ele corespund pe deplin nă*  
zuințelor poporului român. .

tarea puternică a forțelor d» 
producție și amplasarea rațio
nală a forțelor de producție pe 
ir.tregul teritoriu al țării. 
Această politică înțeleaptă pro
movată de partidul nostru a dat 
roade minunate și in județul 
Teleorman. înainte de 1965 în 
județ aproape nu aveam indus
trie. In ultimele două cincinal» 
s-au construit : combinatul chi
mic. fabrica de panouri electrice. 
Fabrica de textile Roșiori, Fa
brica de reoarat material rulant 
Roșiori. Fabrica de conserva 
Tr. Măgurele și allele care dau 
anul acesta o producție indus
trială globală de aproape cinci 
miliarde lei. Folosesc acest pri
lej pentru a exprima mulțumi
rile și recunoștința teleormăne-
(Continuare in pag. ■ IlI-a)
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n.lor pentru «rij*  manifest* ’! de 
conducerea partidului. personal 
d° tovarășul Nicolae Ceavșcscu. 
pentru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor județelor târiu inclusiv a 
județului Teleorman.

însuflețiți de obiectivele puse 
de partid in fata întregului po
por. comuniștii. toti oamenii 
muncii din județul Teleorman, 
mobilizați de organele si orga
nizațiile de partid, sini angajați 
cu toate forțele pentru îndepli
nire*  |i depășirea sarcinilor de 
pian pe anul 1974 la toți indica
torii. Producția globală in
dustrială ne iudet a fost în
deplinii h In primul semestru in 
proporție de 101.4 la suta, s-au 
dat peste prevederile olanului 
produce fizice în valoare de 
aoroepe 60 de milioane lei. 
De asemenea, am livrat supli
mentar la export In aceasta pe 
noadă mărfun în valoare de 40 
milioane lei valută. Au intrat 
în circuitul productiv unități e- 
cnnomice importante. printre 
rare întreprinderea de rulmenți 
st Fabrica de nutrețuri combi
nate din Alexandria, au fost 
date în folo^n’ă obiective so- 
r>al-culturale «si edilitar-gospo- 
dâresti. Avem create toate con
dițiile «ă punem in funcțiane in 
•cost *n.  cu trei luni mai de- 
v'-eme. Filatura de bumbac de 
13 Alexandria, cu o capacitate 
anuală de 4 MO tone fire.

In agricultură, cu toate con
dițiile climaterice nefavorabile, 
au fost create posibilități certe 
pentru obținerea unor reco’te 
bune. Datorită snriiinului ce 
l-am primit in acest an orin

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
TRAIAN DUDAȘ

Tjt tn-eoutul cuvlntăni «ale. 
vorbitorul a spus : Elaborarea 
documentelor supuse dezbaterii 
plenarei, cu participarea si con
sultarea largă a oamenilor mun
ci.. * activiștilor de partid și de 
stat, a oamenilor de știință, a 
specialiștilor și a reprezentan
ților organizațiilor de masă , și 
obștești constituie o nouă do
vadă a modului consecvent in 
care conducerea partidului, per
gonal secretarul nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
promovează neabătut principiile 
democratice ale intensificării 
contribuției maselor largi la ela
borarea politicii partidului și 
statului, la conducerea societății-

După oe s-a referit la preve
derile de ansamblu ale proiec
tului de directive, vorbitorul 
«-a oprit pe larg asupra proble
melor dezvoltării transporturi
lor ii telecomunicațiilor. Co
respunzător ritmurilor Înalte de 
creștere a potențialului econo
mic al tării în anul 1975. în 
c.nrinalul 1976—1980 si în stu
diile de prognoză se prevăd 
dezvoltări li modernizări si în 
transporturi ii telecomunicații 
care să asigure desfășurarea 
normală a producției materiale, 
»ă tatixfacă nevoile de transport 
ii telecomunicații «le popu
lației.

Aplicînd în practică Indica
țiile dat» de conducerea parti
dului si statului cu privire la 
perfecționarea activității în 
transporturi. In proiectele de 
olan se prevăd ritmuri diferen- 
tiate de dezvoltare. dindu-se 
prioritate mijloacelor care so
licită cheltuieli de exploatare și 
consumuri de combustibil mai 
mici. Dotările cu mijloace de 
transport prevăzute vor conduce 
la situați*  ca. in anul 1980. să 
nu mai fie utilizate locomotivele 
cu aburi, care au un randament 
scăzut, iar ponderea tracțiunii 
electrice să sporească la circa 
41 la sută. De asemenea, parcul 
de autovehicule de marfă și de 
autobuze va fi format, practic, 
din mijloace de transport echi
pate cu motoare Diesel. Pro
iectele de plan prevăd aloca
rea unor importante fonduri 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
transporturilor și telecomunica

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VIRGIL TROFIN

îmi exprim deplinul acord cu 
proiectul de program al parti
dului. document de excepțională 
importanță teoretică și practică, 
care demonstrează elocvent jus
tele*  politicii partidului nos
tru. consecventa cu care sint 
■ plicate la specificul dezvoltării 
«ocietății și țării noastre adevă
rurile universale ale marxism- 
leninismului si care, stabilind 
liniile directoare ale politicii in
terne ți internaționale, perspec
tivele dezvoltării României, co
respunde nu numai intereselor 
poporului nostru, dar si intere
selor întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, cauzei menținerii |i 
«parării păcii in lume.

Consider un lucru deosebit 
de important că in partea din 
program care se referă la po
litica națională a partidului 
nostru se evidențiază modul in 
care partidul f-a ocupat de »o- 
lutionarea problemei naționale 
Încă din momentul in care și-a 
■tabilit primul său program, 
după cum mi se pare foarte im
portant că se schițează cu cla
ritate cum anume concepe par
tidul să întărească națiunea 
noastră socialistă. în perspec
tiva creării poporului unic mun
citor al locietații socialiste.

Insist ind in continuare asupra 
importanței ce va trebui acor
date dezbaterii în toate orga
nizațiile de partid, cu toti co
muniștii și oamenii muncii, a 
acestui document, vorbitorul a 
■ubliniat că el va trebui să stea 
la baza Învățământului de par
tid. a invătămintului politic de 
masă, a educării si formării ti
nerei generații. Comitetul ju
dețean de partid Brașov va ac
ționa in așa fel ca dezbaterea 
proiectului de program al parti
dului in toate organizațiile de 
partid și cu masa largă a oame- 
n.lor muncii să ducă la întări
rea tuturor organizațiilor de 
partid. 1*  creșterea rolului lor 
conducător In Întreaga activi
tate economică fi politică. 

dotarea agriculturii județului cu 
1 (HX) de tractoare si peste 200 
combine ..Gloria", recoltatul oă- 
ioașelor s-a efectuat in timp 
optim, fără pierderi, obtinin- 
du-se la gnu fată de anul tre
cut producții mai mari cu circa 
300 de kg la hectar. Avem per
spectiva s& obținem producții 
mal bune la porumb, floarea- 
soarelui. sfeclă de zahăr, ricin 
si legume.

In centrul activității organelor 
Bi organizațiilor de partid din 
unitățile agricole ale județului 
se află redresarea zootehnici, 
creșterea efectivelor si a pro
ducțiilor animaliere.

Dună cc s-a referit la unele 
lipsuri si rămlneri în urmă in 
realizarea producției la Îngră
șăminte fosfatice. gaze de son
dă. tc’ături de bumbac, carne 
si preparate din carne, la unele 
neajunsuri in organizarea mun
cii îndeosebi in unitățile de 
construcții locale, tovarășul Cor
nel Onescu a sous cft au fost 
luate măsuri pentru înlăturarea 
acestor neajunsuri »i rămlneri 
în urmă.

în încheiere — a spus vorbi
torul — imi exnrim adeziunea 
totală la documentele discutate 
si asigur plenara Comitetului 
Central. pe dumneavoastră, 
iubite tovarășe Ceausescu, că 
organizația de partid din jude
țul Teleorman, va face totul 
centru a dezvolta succesele do- 
bindite oină acum. întîmpinlnd 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei si Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român cu noi si importante 
realizări in toate domeniile de 
activitate.

țiilor și modernizarea drumuri
lor. Se prevăd măsuri pentru 
îmbunătățirea condițiilor de si
guranță pe căile ferate. prin 
introducerea in continuare b 
mecanizării și automatizării.

Corespunzător sporirii volu
mului schimburilor comerciale 
externe ale țării, se prevede 
dezvoltarea flotei maritime la 
1 330 000 tdw in 1975 și la 
3 175 000 tdw în 1980, precum și 
sporirea capacității porturilor 
maritime.

în sectorul de poștă și tele
comunicații. prestațiile vor creș
te cu un ritm mediu anual de 
7.2 la sută. Se va continua au
tomatizarea rețelei interurbane, 
astfel incit la finele anului 1976 
torte localitățile reședință de 
județ să fie automatizate. Rea
lizarea dezvoltării și moderniză
rii transporturilor și telecomu
nicațiilor impune orientarea 
cercetării științifice spre proble
mele majore ale progresului 
tehnic, micșorarea duratei cer
cetării și valorificarea operativă 
a rezultatelor.

în continuare, vorbitorul * 
arătat . proiectul Programului 
Partidului Comunist Român — 
sinteză strălucită a aplicării 
creatoare a teoriei și practicii 
revoluționare, a experienței ge
nerale a construcției socialiste, 
a contribuției proprii in dezvol
tarea tezaurului învățăturii 
marxist-leniniste — va călăuzi 
înfăptuirea misiunii istorice a 
partidului de conducător al po
porului român pe calea făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate si a comunis
mului in România.

însuflețiți de amplul program 
de dezvoltare economico-socială 
a României, constienti de sar
cinile ce le revin, lucrătorii din 
transporturi si telecomunicații 
asigură plenara si ne dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vor de
pune toate eforturile, isi vor 
consacra întreaga lor energie si 
pricepere pentru satisfacerea 
integrală a cerințelor de trans
porturi și telecomunicații, cin
stind astfel cu un bogat bilanț 
de realizări cea de-a XXX-a 
anțversare a eliberării patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Declarîndu-se. de asemenea, 
de acord cu proiectul planului 
de stat pe anul 1975. cu proiec
tul de directive privind planul 
cincinal pe perioada anilor 
1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-socia- 
le a României pe perioada 1981 — 
1990. vorbitorul a apreciat o- 
biectivele și sarcinile cuprinse 
în aceste documente ca realiste.

Realizarea viitorului plan cin
cinal este condiționată in mare 
măsură de modul cum vom în
făptui sarcinile actualului plan 
cincinal — a spus apoi vorbi
torul — informind plenara că și 
oamenii muncii din județul Bra
șov au realizat pe primul se
mestru al acestui an planul pro
ducției globale cu o depășire de 
60 milioane de lei, iar cel al 
producției-marfă cu un plus de 
produse de 275 milioane iei. In- 
sumînd aceste rezultate la reali
zările din cei trei ani ai actua
lului cincinal, rezultă că in pe
rioada anilor 1971—1975 oame
nii muncii din județ vor da, 
pină la sfirșitul anului 1374. o 
producție suplimentară de circa 
5,5 miliarde lei.

Vorbitorul s-a oprit. în conti
nuare. la creșterea rolului orga
nizațiilor de partid, al comu
niștilor, în ceea ce privește e- 
ducarea maselor de oameni ai 
muncii în spiritul unei înalte 
răspunderi muncitorești față de 
bunul mers al producției și dez
voltarea avuției obștești. Comi
tetul județean de partid a sta
bilit, intr-o plenară lărgită cu 
activul, o seamă de măsuri con
crete pentru întărirea ordinii ii 
disciplinei tehnologice și de pro
ducție. Totodată, au fost luate 
măsuri pentru rezolvarea unor 
probleme de ordin social. între 
care cazarea tinerilor necâsă- 
turiți in cămine etc.

In legătură cu realizarea pla
nului de stat pe acest an și pre
gătirea realizării planului pe 
anul 1975, trebuie să arăt că. in 
pofida succeselor obținute, nu 
am reușit ii determinăm toata 

întreprinderile ii »• încadrat» 
in indicatorii productivității 
muncii, ai cheltuielilor materia
le. după cum «înt râmineri în 
urmă $i în realizarea planului 
la export. Comitetul județean 
de partid, conducerile centrale
lor el întreprinderilor, organ'- 
zațtțle de partid se preocupă, 
pe baza unor programe concre
te. de soluționarea acestor pro
bleme. în continuare, vorbitorul 
s-a referit Ia necesitatea înlătu
rării unor neA.iunsuri în aprovi
zionarea Ichnico-mAteriAlâ si s 
subliniat importanța realizării 
cit mai urgente a sarcinii sta
bilite de conducerea partidului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN MOCUțA

De la început, doresc să îmi 
exprim adeziunea totală față de 
documentele supuse dezbaterii, 
convins fiind că adoptarea lor 
d< către Congresul al XI-lea și 
aplicarea acestora in viată vor 
ridica România pe culmi mai 
Înalte do progres și civilizație. 
Proiectul programului partidu
lui. elaborat din inițiativa $1 sub 
directa conducere r tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oglindește 
unitatea și legătura indisolubilă 
dintre teoria marxist-leninistă si 
practica edificării socialismului, 
sintetizează bogata și complexa 
experiență revoluționară a con
strucției noii societăți, stabilește 
eu deosebită claritate programul 
strategic al dezvoltării economi- 
co-sociale a țării, obiectivei» 
construirii socialismului multila
teral dezvoltat in România și 
s e înaintării țării spre comu
nism.

Orientind eforturile națiunii 
noastre in concordanță cu acțiu
nea legilor obiective, cu cerin
țele actuale ale revoluției știin
țifice si tehnice, prevederile ce
lor două documente reflectă în
făptuirea consecventă a politicii 
partidului de optimizare a pro
porțiilor între ramurile »și sub- 
ramurile economiei naționale și 
in Drofil teritorial, orin așe
zarea rațională a forțelor de 
producție pe Întregul teritoriu 
ai patriei, prin dezvoltarea com
plexă a fiecărui județ. Obiecti
vele stabilite, indicatorii de
terminați cu rigurozitate pun 
pregnant în lumină că întreaga 
dezvoltare economico-socială a 
țârii este subordonată înfăptui
rii cit mai depline a țelului fun
damental al politicii partidului 
nostru — ridicarea standardu
lui de viață materială și ipin- 
tuală a tuturor cetățenilor.

Evidențiind apoi faptul că oa
menii muncii din județul Cluj 
— români, maghiari, germani — 
la fel ca întregul popor, consi
deră îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan ca una din 
cele mai înalte îndatoriri pa
triotice, vorbitorul a raportat 
plenarei că lucrătorii din in
dustria județului au depășit 
planul producției globale in
dustriale pe primele 6 luni 
ale acestui an cu 218 mili
oane lei. Indeplinindu-și ast
fel angajamentul asumat pe 
Întregul an. Reanalizindu-se po
sibilitățile. există condiții pentru 
a se da pină la sfirșitul anului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
I0AN FORIȘ

Relevlnd realizările remar
cabile obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului, 
ca urmare a înfăptuirii istori
celor hotărîri ale Congresului al
X-lea  și ale Conferinței Na
ționale a partidului din 1972, 
vorbitorul a arătat că dezvol
tarea economico-socială a în
tregii țâri a cunoscut un curs 
fără precedent prin declanșarea 
întrecerii socialiste atotcuprin
zătoare, inițiată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea 
realizării înainte de termen a 
prevederilor actualului cincinal.

In acest sens, referindu-se la 
județul Satu-Mare, vorbitorul a 
spus : înfăptuind cu abnegație 
politica profund științifică a 
partidului, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, 
înfăptuind propriile angajamen
te, oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri — români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități — au făcut ca, in 
prezent, județul Satu-Mare să 
se situeze in rindul județelor 
cu o economie in plin avint. 
început in cincinalul trecut, 
procesul racordării străvechii 
țări a Oașului la circuitul in
dustrial național a fost con
tinuat cu succes in ultimii 
ani, printre altele, prin tre
cerea la exploatarea zăcămin
telor de minereuri neferoase, 
inaugurindu-se totodată o nouă 
ramură economică in județ, 
aceea a mineritului, cu implica
ții sociale dintre cele mai po
zitive.

Actualul cincinal a accentuat 
simțitor ponderea industriei 
prin măsurile de extindere a 
capacităților existente și de mo
dernizare a lor, precum și prin 
noile investiții realizate. Ana- 
lizind mersul îndeplinirii sarci
nilor de plan pe anul 1974 și pe 
întregul cincinal, constatăm 
ritmul susținut al creșterii eco
nomice a județului nostru care, 
in ultimul timp, a fost in medie 
de 13,9 la sută anual, față de 
11,1 la sută planificat. Ca ur
mare, în primii trei ani și ju
mătate ai actualului cincinal, 
producția industrială globală a 
județului Satu-Mare a fost rea
lizată cu o depășire de peste 
1.5 miliarde lei. Prin aceasta 
s-a asigurat, pină in prezent, 
un avans de 105 zile în contul 
angajamentului nostru de a 
înfăptui cincinalul cu șase luni 
mai devreme.

S-a «ubliniat, de asemenea, 
că. în ciuda condițiilor clima
terice nefavorabile, și în agri
cultură ae depun eforturi stă
ruitoare pentru înfăptuirea o- 
bligațillor ce revin oamenilor 
muncii din acest sector.

Desigur. • sous vorbitorul. 
«Intern conștienți că avem si 
tinsuri In munca noastră. N-am 
reușit să asigurăm în măsură 
suficientă folosirea eficientă a 
canacităților de producție exis
tente, realizare*  in termen si 
1*  un nivel calitativ corespun

d*  » st revedea cu atenție nor
mele existente pentru consumul 
de materii prime si materiale. 
Este, de asemenea, necesar cr 
ministerele să ajute mai concret 
centralele și întreprinderile In 
nominalizarea și realizarea pro
ducției anului 1975.

în încheiere — a spus vorbi
torul — asigur că oamenii mun
cii, comuniștii din județul Bra
șov vor face totul pentru înfăp
tuirea politicii interne si exter
ne a partidului, pentru reali
zarea sarcinilor care vor rezul
ta și din această plenară de im
portanță deosebită a Comitetu
lui Central al partidului nostru.

o producție suplimentară de a- 
proximativ 400 milioane lei.

Rezultatele puteau fi însă și 
mai bune — n arătat vorbitorul 
— dacă in activitatea noastră, 
în munca unor organe și orga
nizații de partid, ca și in ac
tivitatea unor comitete Rle oa
menilor muncii nu s-ar fi ma
nifestat unele neajunsuri. Nu 
am reușit să ne încadrăm in 
nivelul stabilit la cheltuielile de 
producție, In special la costu
rile de materiale, au rămas ne
fructificate unele rezerve in 
utilizarea capacităților de pro
ducție și n forței de muncă, au 
persistat neajunsuri în realiza
rea sarcinilor de punere in 
funcțiune a unor noi capacități, 
ca șl in atingerea parametrilor 
proiectați la unele obiective. 
Iată de ce pentru Înfăptuirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
de dezvoltare economico-socială 
a județului in 1975 acordăm o 
atenție sporită creșterii compe
tenței oganizațiilor de partid din 
unitățile economice, îmbunătă
țirii stilului lor de muncă, per
fecționării organizării produc
ției și a muncii, orientind cu 
prioritate eforturile spre folo
sirea cu randamente superioare 
a potențialului uman și mate
rial.

Accentuind' asupra importan
telor schimbări calitative ce vor 
marca economia județului Cluj, 
vorbitorul a făcut, între altele, 
unele propuneri privind de
vansarea intrării în funcțiune a 
capacităților de producție la ni
sipurile spălate pentru turnăto
rii. a insistat asupra eforturilor 
ce se vor face in județ pentru a 
se elabora și înfăptui, in co
laborare cu ministerele econo
mice și centralele interesate, un 
program cuprinzător de pregă
tire profesională a forței d« 
muncă.

Dind o înaltă apreciere re
centei hotăriri a Comitetului 
Executiv, decretelor Consiliului 
de Stat privind majorarea eșa
lonată. incepind cu luna august, 
a retribuției, conștienți de marea 
lor răspundere pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce 
le sint stabilite prin programele 
prezente și viitoare de dezvol
tare a României socialiste, vor
bitorul a subliniat in încheiere 
că oamenii muncii din județul 
Cluj, strins uniți in jurul parti
dului. vor munci cu pricepere 
și abnegație pentru progresul 
general al patriei.

zător a utilajelor ce le fabri
căm. noile obiective n-au atins 
Darametrii proiectați. Mai avem 
greutăți in nroblema cheltuieli
lor de producție. Toate acestea 
stau insă in fata noastră in 
continuare : ne preocupăm de 
îmbunătățirea stilului de mun
că al organizației județene de 
partid, al organizațiilor de 
partid municipale-orășenesti 
pentru a putea astfel să acțio
năm mai bine in această direc
ție.

Apreciez că lucrările pregăti
toare pentru fundamentarea 
noului plan cincinal de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pină in anul 1980 si a li
niilor directoare de mai largă 
perspectivă vădesc pregnant 
spiritul realist al concepției con
secvente a partidului, precum 
si rezultatul participării demo
cratice a celor ce muncesc la 
ridicarea pe o treaptă superioa
ră a procesului de creație isto
rică început in urmă cu trei 
decenii. în acest context, do
resc să remarc cu deosebire 
grija și atenția cu care au fost 
materializate în profilul terito
rial al județului Satu-Mare in
dicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in acest sens.

Potrivit proiectului de plan. 
In 1980 județul Satu-Mare va da 
o producție industrială globală 
de 11 miliarde lei. ceea ce va 
reflecta mai realist potențialul 
său productiv. Este o mare sa
tisfacție pentru noi faptul că 
s-a inscris în proiect, printre 
altele, sarcina ce ni se încre
dințează ca în anii viitori să 
răspundem de realizarea unui 
important combinat de îngră
șăminte chimice — investiție 
care creează noi premise dez
voltării producției agricole.

Alăturlndu-se înaltelor apre
cieri făcute la adresa conținu
tului programului partidului co
munist de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te. de înaintare a României spre 
comunism — vorbitorul a sub
liniat contribuția deosebit de 
importantă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu atit sub raportul 
obiectivelor și orientărilor sta
bilite, cit și al fundamentării 
tezelor teoretice, contribuție ca
re marchează ca o coloană ver
tebrală acest document de o ex
cepțională Însemnătate in via
ța partidului și a țării.

Datorită modului in care pro
iectul de program este conceput, 
întemeiat pe aplicarea creatoare 
a adevărurilor generale ale 
marxism-leninismului, sintem 
convinși că acest program va 
însufleți intr-un grad și mai 
înalt partidul, clasa muncitoare, 
întregul nostru popor, in proce
sul istoric conștient care se în
făptuiește zi de zi intr-o strinsă 
unitate de voință și acțiune in 
jurul Comitetului Central, al în
cercatului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU

Plenara actual! a Comitetului 
Central are semnificații cu to
iul deosebite lntrucit sintem 
chemați să dezbatem documente 
de importanță Istorică In viata 
partidului și a întregului nostru 
popor. Deschizător de largi per
spective pentru evoluția prezen
tă și viitoare a României, pro
iectul de program supus dezba- 
t.rli noastre poartă în întregul 
său conținut amprenta persona
lității comuniștilor români, a 
celui care conduce destinele 
partidului si ale poporului nos
tru pe calea socialismului și 
comunismului, tovarășul Nicolae 
Coăușescu. Inițiatorul de fapt al 
programului, secretarul general 
al partidului a condus și îndru
mat nemijlocit comisia de re
dactare aleasă la Conferința Na
țională din 1972, ■ lucrat efectiv 
Ir redactarea acestui document 
care, pe drept cuvint. este denu
mit Carta ideologică a parti
dului nostru comunist. Si cu *-  
cest prilej s-au manifestat in 
laborioasa activitate de elabora
re a programului înaltele însu
șiri ce sint proprii conducătoru
lui partidului si stalului nostru 
— clarviziunea politică, realis
mul și cutezanța în gindire. ca
pacitatea de a analiza profund. 
In spirit științific, problemele 
vieții economice si sociale, per
spectiva socialismului si comu
nismului in România.

Elaborat pe baza concepției 
științifice despre lume — mate
rialismul dialectic și istoric — 
aplicată creator la realitățile 
și particularitățile economice, 
politice, sociale concrete ale 
României, programul oglindește 
veridic luptele purtate in de
cursul vremurilor de poporul 
nostru pentru eliberarea socială 
și națională, experiența bogată 
acumulată de Partidul Comunist 
Român in opera de transformare 
a societății, de edificare a noii 
orinduiri sociale. înalta lui va
loare rezidă în faptul că. por
nind de la legile obiective ale 
dezvoltării sociale și de la ce
rințele de progres ale societății 
noastre socialiste, proiectează 
intr-o viziune pe deplin clară 
evoluția viitoare pentru Întrea
ga perioadă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a înaintării spre comunism. 
In același timp, programul sta
bilește orientări precise asupra 
căilor de acțiune, asupra ceea 
ce trebuie întreprins în fiecare 
domeniu spre a transpune efec
tiv în viata întregii noastre so
cietăți trăsăturile socialismului 
și comunismului.

în mod firesc, o asemenea 
imagine a societății pe care o 
făurim ca cea conturată de pro
gram va avea darul să amplific» 
energiile și forța de creație al» 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, ale întregii noastr» 
națiuni socialiste pentru a apro
pia și mai mult realizare*  mă
rețelor obiective propuse. Pro
gramul partidului va dobindl 
astfel atributele nu numai ale 
unei călăuze in acțiune, dar și 
ale unui puternic factor de ac
celerare a înaintării societății 
noastre pe calea progresuhii și 
civilizației socialiste.

In programul partidului, etap*  
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate este caracte
rizată ca un proces care se v*  
desfășura in cursul citorva 
cincinale. Un prim pas către 
acest tel \-p constituit elabo
rarea. pe baza directivelor Con
gresului al X-lea, a planului 
cincinal actual care se înfăp- 
tuieșie cu deplin succes. între
gul nostru popor consacrîndu-sl 
eforturile, talentul și capacita
tea de muncă îndeplinirii Iui 
înainte de termen. Preve
derile planului pe anul 1975 
creează condiții bune pentru « 
realiza acest obiectiv politic și 
social. Directivele Congresului 
al XI-lea cu privire la cincina
lul 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pentru pe
rioada 1981—1990 vor orienta 
continuarea acestui proces în 
deplină concordanță cu ideile și 
obiectivele stabilite in progra
mul partidului. Putem, așadar, 
aprecia proiectul de directive ce 
va fi supus dezbaterii congre
sului ca parte integrantă a pro
gramului partidului, o compo
nentă organică a acestuia. Dintre 
principalele trăsături ale viito
rului cincinal se distinge în mod 
deosebit dimensiunea venitului 
național, ca indicatorul cel mai 
sintetic al eficienței muncii so
ciale. Raportul preconizat între 
fondul de consum si fondul de 
dezvoltare asigură condițiile 
creșterii și modernizării rapide a 
economiei și. totodată, ale spo
ririi continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
nostru popor.

In perioada care urmează, re
sursele țării, eforturile celor ce 
muncesc vor fi îndreptate cu 
precădere spre continuarea fer
mă a politicii de industrializare, 
factorul propulsor al dezvoltării 
întregii economii, modernizarea 
și intensificarea producției agri
cole, creșterea fondurilor fixe 
productive, amplasarea rațională 
a forțelor de producție pe teri
toriul țării. O atenție de prim 
ordin se va acorda problemelor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ADALBERT CRIȘAN

Plenara Comitetului Central 
al partidului nostru, care-șiJ 
desfășoară lucrările în preajma 
aniversării a 30 de ani de la 
eliberarea României de sub do
minația fascistă și cu puțin 
timp înainte de Congresul al
XI-lea,  a înscris pe ordinea de 
zi discutarea și adoptarea unor 
documente de excepțională im
portantă pentru partid, pentru 
prezentul și viitorul României 
socialiste.

în bilanțul remarcabil de rea
lizări pe care poporul nostru 
îl înfățișează astăzi se înscriu 
șl succesele pe care oamenii 
muncii români, maghiari, ger
mani de pe meleagurile Bis
triței și Năsăudului le-au re
purtat sub conducerea organi
zației județene de partid. Aces
te succese au fost posibile ca 
urmare a politicii consecvente a 
partidului nostru, a grijii și 
preocupării permanente a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru repartizarea rațională a for
țelor de producție p» Întreg te

calificării |l perfecționării pre
gătirii cadrelor. promovării 
științei și progresului tehnic, 
creșterii eficienței economice si 
8 rentabilității, consolidării mo
nedei naționale șl a puterii el 
de cumpărare, satisfacerii in 
măsură sporită a nivelului de 
trai al poporului. O caracteris
tică dominantă a cincinalului 

*1976—1980 constă în menținerea 
ritmului susținut al creșterii 
noastre economice, moderniza
rea accentuată r structurii eco
nomiei noastre naționale, pre
cum si intensificarea puternică 
» acțiunii factorilor calitativi In 
toate sectoarele de activitate.

Opțiunile asupra cărora ș-a 
oprit conducerea partidului sint 
pe deplin corespunzătoare po
sibilităților și necesităților țării 
noastre in etapa următoare, a- 
sigurînd accelerarea creșterii 
economic? și apropierea de sta
tele puternic evoluate din 
punct de veder» economic.

în continuare, vorbitorul a 
«ubliniat că realizarea acestor 
obiective impune gospodărirea 
judicioasă și fructificarea maxi
mă a întregului potențial eco
nomic al tării, realizarea de in
dici superiori ai producției si 
productivității muncii sociale, 
reducerea substanțială a chel
tuielilor materiale. accentuin- 
du-se eficienta în toate do
meniile. continuarea fermă r 
procesului de perfecționare a 
organizării, planificării și con
ducerii, întărirea ordinii și 
disciplinei economice, concomi
tent cu lărgirea democrat iei so
cialiste. promovarea rapidă a 
cuceririlor științei. tehnicii și 
tehnologiei in absolut toate sec- 
tohrele vieții economico-sociaie. 
paralel cu participarea din ce 
în ce mai activă și eficientă a 
țării noastre la circuitul mon
dial de valori materiale și spi
rituale.

într-o epocă de adinei pre
faceri revoluționare cum este 
cea actuală, cind pretutindeni 
se intensifică lupta forțelor de
mocratice, progresiste pentru 
eliberare socială și națională, 
cind se conturează tot mai clar 
perspectiva trecerii a noi și noi 
popoare pe calea socialismului, 
cunoașterea experienței con
strucției socialiste suscită in 
mod firesc un interes din ce 
in ce mai mare. In această 
perspectivă se reliefează sem
nificația pe care o capătă pro
iectele de program și de direc
tive pe plan internațional ca o 
nouă și prețioasă întruchipare a 
contribuției partidului nostru 
la îmbogățirea tezaurului gin- 
dirii și practicii revoluționare. O 
-însemnătate cu totul deosebită 
prezintă ampla analiză asupra 
problemelor vieții internaționa
le actuale, asupra tendințelor 
de durată ce se conturează In 
raportul de forte pe plan mon
dial, ca și In relațiile dintre sta
te pe fondul procesului care 
formează principalul conținut al 
epocii noastre, trecerea da l*  
capitalism la socialism.

Principiile pe care le promo
vează cu neabătuta consecven
tă partidul și statul nostru pe 
arena mondială — respectul in
dependenței și suveranității na
ționale, egalitatea in drepturi, 
neamestecul in treburile alto
ra, avantajul reciproc — repre
zintă transpunerea principiilor 
socialismului in relațiile dintre 
națiuni, așa cum au fost ele 
concepute de clasicii marxism- 
leninismului. Sint ferm convins 
că prestigiul pe care l-a dobin- 
dit partidul nostru in mișcarea 
comunistă si muncitorească in
ternațională și in întreaga lume 
va spori și mai mult odată cu 
publicarea programului, acest 
document constituind o nouă și 
vie mărturie a patriotismului și 
internaționalismului de care sint 
animați comuniștii români, a 
contribuției mereu sporite pe 
care sintem hotărițî să o adu
cem Ia cauza socialismului, pă
cii si progresului social in în
treaga lume.

Arătind că întreaga evoluție 
* societății noastre socialiste in 
ultimele decenii atestă cu forța 
expresivă a faptelor marile me
rite pe care și le-a cistigat in 
fata istoriei partidului comuniș
tilor. capacitatea lui de a con
duce lupta poporului român 
pentru profunde înnoiri sociale, 
vorbitorul a spus in continua
re : Avem toate temeiurile să fim 
convinși că documentele pe care 
le dezbatem si care urmează a 
fi validate la cel de-al XI-lea 
Congres al partidului vor con
tribui la afirmarea cu tot mal 
multă strălucire a rolului par
tidului ca forță politică condu
cătoare în societate, vor ridica 
pe trepte mereu superioare vas
ta operă a poporului nostru de
dicată zidirii socialismului șl 
comunismului în România.

Ca un omagiu pe care-l adu
cem celui ce a inițiat progra
mul. vă rog să-mi îngăduiți, sti
mați tovarăși, să propun redac
tarea unui preambul la acest 
document de însemnătate isto
rică. in care să se arate rolul 
hotârîtor al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Ia funda
mentarea științifică si elabora
rea Cartei comuniștilor români.

ritoriul țârii, pentru înflorirea 
multilaterală a fiecărei zone, 
politică de roadele căreia a be
neficiat din plin și județul Bis- 
trita-Năsăud, căruia in actualul 
cincinal i-au fost alocate fon
duri de investiții lnsumind a- 
proape 3 miliarde față de 800 
milioane in cincinalul prece
dent.

Pentru toate acestea. îngă
duiți-mi, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă aduc 
încă o dată cele mai profunde 
mulțumiri și sentimente de re
cunoștință, de înaltă prețuire și 
stimă pe care vi le poartă or
ganizația noastră județeană, toți 
locuitorii județului.

Studiind cu atenție proiectul 
planului de dezvoltare econo
mico-socială și bugetul pe anul 
1975 am ajuns la concluzia că 
prevederile lor sint realiste și 
răspund pe deplin cerințelor în
deplinirii Înainte de termen a 
actualului cincinal, reallzind, 
totodată, o firească legătură cu 
prevederile cincinalului viitor. 
D» «ceea îmi «xprim totalul 

acord față de aceste prevederi.
Cit privește județul, planul ne 

■ rigură parcurgerea a noi și 
însemnați pași pe calea dez
voltării economico-sociaie, car» 
se vor concretiza in creșterea 
producției industriale cu circa 
31 la sută, sporirea producției 
agricole, construirea de noi lo
cuințe și obiective «oclal-cultu- 
rale. Informez plenara că or
ganizația Județeană de partid a 
luat de pe acum un șir de mă
suri politico-organizatorice și 
economice care să asigure reali
zarea integrală a sarcinilor de 
plan pe anul 1975.

Ca și alte documente de ex
cepțională Importanță ale parti
dului, elaborate sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, proiectul planului 
cincinal 1976—1980 poartă am
prenta înaltei responsabilități 
și exigențe comuniste față de 
destinele României. Materiali
zarea prevederilor acestui nou 
cincinal va marca o nouă etapă
— am putea spune hotărîtoare
— pe linia dezvoltării armo
nioase a tuturor județelor, a tu
turor zonelor țării. în acest sens, 
vorbitorul s-a referit la acțiu
nile ce vor trebui întreprinse 
pentru realizarea parametrilor 
economico-sociali pe care ju
dețul îi va atinge in cincinalul 
următor.

Paralel cu entuziasmul și ta- 
tlsfacția fată de amploarea pre
vederilor planului cincinal pen- 
tru județul nostru, am simțit 
din primul moment și marea 
răsDundere ce revine organiza
ției județene de partid, tuturor 
oamenilor muncii din județ, 
pentru a da viață acestor pro
iecte însuflețitoare. în acest 
sens, am reexaminat detaliile 
de sistematizare a*  zonelor in
dustriale în scopul găsirii celor 
mai judicioase amplasamente 
atit sub aspectul economicității

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE TĂNASE

Doresc să-ml exprim satisfac
ția și aprobarea deplină față de 
prevederile cuprinse în proiec
tul planului și al bugetului pe 
anul 1975, față de proiectul pre
liminar de plan pe perioada 
1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării României pină in 
1990, De asemenea, sint întru to
tul de acord cu proiectul pro
gramului partidului, documente 
de covârșitoare însemnătate pen
tru destinele și viitorul patriei 
noastre.

Examinarea multilaterală ■ 
■arcinilor cuprinsa in aceste 
documente programatice pune 
In lumină meritul deosebit 
car» revine secretarului nos
tru general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în sintetizarea expe
rienței și întărirea rolului con
ducător al partidului nostru, 
contribuția sa magistrală la fun
damentarea principiilor teoreti
ce ce stau la temelia tuturor 
documentelor supuse dezbaterii 
Dlenarei noastre.

Vorbitorul a apreciat eă di
recțiile principale și prevederile 
dezvoltării economice și sociale 
a țării stabilite pe 1975, In cin
cinalul 1976—1980 șl în proiectul 
preliminar pină In 1990 sint pe 
deplin realiste ; ele asigură In 
continuare c intensificarea pe 
baze moderne a procesului d» 
industrializare socialistă, pre
cum și creșterea în ritm Înalt ■ 
tuturor ramurilor și sectoarelor 
economiei noastre naționale, 
un nivel de trai demn de epoca 
în care trăim.

Totodată, documentele «cot 
în evidență cu pregnanță preo
cuparea conducerii partidului, ■ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru repartizarea ra
țională a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării. Bene
ficiar al acestei politici Înțe
lepte este și județul Vaslui.

Pentru grija și sprijinul deo
sebit acordat dezvoltării multi
laterale a județului Vaslui, in 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri — a spus vorbitorul 
— exprim încă o dată, și în acest 
forum, sentimentele noastre de 
adincă recunoștință și mulțumire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii partidului.

In continuare, vorbitorul ■-*  
referit la rezultatele bune ob
ținute de oamenii muncii din 
județul Vaslui. Pe cele 7 luni 
ale anului în curs se prelimlnă 
depășirea producției globale in
dustriale, a producției-marfă și 
a exportului. In cei 3 ani și ju
mătate din actualul cincinal, 
producția globală industrială 
este in avans cu aproape 4 luni.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN BĂBĂLĂU

Sint întru totul do acord cu 
documentele pe care le dezba
tem în această plenară, ele ex- 
primind munca neobosită a con
ducerii partidului nostru pentru 
traducerea in viață a directive
lor Congresului al X-lea al 
partidului, pentru pregătire*  cu 
grijă a dezvoltării economico- 
sociaie a României.

Subliniind. în continuare, fap
tul că energetica românească a 
format in numeroase ocazii 
obiect de analiză la congrese, 
plenare și ședințe ale Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, bucurindu-se de ajuto
rul direct și de remarcabila 
competență ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a 
accentuat asupra importanței 
care se acordă acestui sector al 
economiei naționale, a relevat 
preocupările privind creșterea 
siguranței de funcționare a sis
temului energetic si a instala
țiilor hidroenergetice, întărirea 
disciplinei și răspunderii lucră
torilor. in primul rind a corpu
lui tehnic și ingineresc. Vorbi
torul a informat apoi plenara că 
prin aplicarea decretului privind 
folosirea mai judicioasă a com
bustibilului și energiei, consumul 
Intern de energie electrică, in 
semestrul I al acestui an. a fost 
redus, fată de planul aprobat, 
cu 870 milioane kWh, din care 
circa 120 milioane prin reducerea 
consumurilor tehnologice si a 
pierderilor in rețelele de trans
port si distribuție ale Ministe
rului Energiei Electrice. La indi
cația secretarului general al 
partidului, pentru economisirea 
energiei electrice și termice au 
fost desfășurate. In această pe
rioadă, cu sprijinul organelor dt 

yl eficienței Investițiilor, dt șl 
al folosirii terenurilor. In ace
lași timp, ne glndim de pe 
■cum la noi măsuri pentru asi
gurarea din resursele județului 
r forței de muncă pentru fie
care obiectiv economic in parte.

Amintind șl alte măsuri de 
pregătire a realizării cincinalu
lui următor, vorbitorul a rele
vat necesitatea asigurării din 
vreme a proiectelor șl docu
mentațiilor. a găsirii unor soluții 
constructive modeme și eficien
ta, consolidării și creșterii capa
cității de producție a Întreprin
derii județene de construcții- 
montaj, precum și necesitatea 
unei optime colaborări cu mi
nisterele pentru realizarea ia 
timp s investițiilor.

Referindu-se la proiectul de 
program al partidului, vorbitorul 
n subliniat marea valoare a te
zelor teoretice, clarviziunea cu 
care este definită actuala etapă 
și cristalizată linia strategică 
generală, ca și orientările teore
tice pentru întreaga perioadă de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
Înaintare spre comunism ■ 
României.

Elaborarea programului par
tidului, valoarea excepțională « 
acestuia sint legate nemijlocit 
de contribuția deosebită a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
strălucit gînditor marxist, mili
tant revoluționar care și-a de
dicat și își dedică intreaga sa 
capacitate, energie și putere de 
muncă slujirii partidului șl po
porului. al cărui fiu devotat 61 
Iubit este. Iată de ce îmi ex
prim din adlncul ființei admi
rația și deplina adeziune față 
de prevederile programului par
tidului șl ale celorlalte docu
mente prezentate spre dezbatere 
plenarei noastre.

iar productivitatea muncii Înre
gistrează o depășire de Dește 11 
mii de lei ne lucrător. Pe baza 
acestor rezultate si a măsurilor 
luate, sint asigurate condiții in 
vederea Înfăptuirii exemplare a 
planului, organizația județeană 
de partid, toti oamenii muncii 
din iudet fiind hotăritl să-sl 
respecte cuvintul dat. Îndepli
nind sarcinile actualului cinci
nal in 4 ani și jumătate.

Relevind unele neajunsuri ma
nifestate In activitatea unor în
treprinderi. vorbitorul a subli
niat necesitatea acordării unui 
sprijin mai substanțial din par
tea organizațiilor de partid și a 
organelor centrale pentru orga
nizarea mai bună a producției, 
pentru creșterea răspunderii In 
muncă, pentru respectarea dis
ciplinei de plan. O atentie deo
sebită va trebui dată asigurării 
cu cadre a noilor unități.

In domeniul agriculturii, vor
bitorul a arătat, intre altele, ci 
pe cuprinsul Întregului județ, 
s-au declanșat acțiuni de masă, 
numeroase inițiative pentru in
tensificarea lucrărilor de Îmbu
nătățiri funciare, de extindere • 
Irigațiilor și aplicare a unui com
plex de lucrări antierozional».

Exprimlnd satisfacția șt bucu
ria cu care toti cetățenii din ju
dețul Vaslui, asemenea Întregu
lui popor, au primit recenta ho- 
tărîre a Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al partidu
lui privind majorarea retribu
ției. vorbitorul a subliniat că 
aceste măsuri dau un puternic 
imbold intensificării eforturilor 
pentru sporirea In continuare a 
producției și productivității mun
cii. a Întregii activități econo
mice.

In Încheiere, vorbitorul • 
■dus : Documentele de mare 
importantă prezentate plenarei 
Comitetului Central prefigurea
ză largi perspective ale evoluției 
tării, oferind o previziune știin
țifică insufletitoare despre cul
mile înalte de progres si civili
zație De care România le va a- 
tinge in următorii 15—20 de ani. 
Sintem convinși că programul 
cuprins in aceste documente 
cere multă muncă. disciplină, 
ordine. Făcîndu-mă ecoul si in
terpretul comuniștilor, al tutu
ror celor ce muncesc si trăiesc 
pe meleagurile vasluiene, imi 
exprim încă o dată deplinul a- 
cord fată de documentele ex
cepționale ce ne-au fost prezen
tate și asigur plenara, pe dum
neavoastră, stimate tovarășa 
secretar general, că ne vom rea
liza actualul plan cincinal in 4 
ani și 6 luni.

partid, acțiuni susținute de în
drumare și control in întreprin
deri, instituții și unități comer
ciale. la consumatori casnici : o- 
dată cu stabilirea măsurilor de 
remediere a deficiențelor sint 
promovate consumurile rațio
nale, strict necesare economiei, 
se fac eforturi pentru Întronarea 
unui regim sever de economii de 
energie.

Pentru anul 1975 — a arătat 
apoi vorbitorul — Ministerului 
Energiei Electrice i s-au alocat 
fonduri de investiții care depă
șesc cu circa 20 la sută volumul 
planificat pe anul 1974. O ca
racteristică definitorie a planu
lui de investiții pe anul 1975 și 
cincinalul următor, determinată 
de industrializarea socialistă a 
României, o constituie faptul că, 
in majoritatea lor, echipamen
tele energetice și aparata- 
iele. precum șl utilajele pen
tru dotarea constructorilor 
sint de fabricație românească. 
Aceasta implică mari răspun
deri in asigurarea unei cit mal 
bune colaborări intre Ministe
rul Energiei Electrice si Minis
terul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma- 
șini-Unelte și Electrotehnicii. 
Pentru o mai bună pregătire a 
investițiilor s-a intensificat e- 
laborarea documentației și se 
urmărește cu toată răspunderea 
aplicarea măsurilor rezultate din 
Consfătuirea din 1973 a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu pro- 
iectanții cu privire la reduceriea 
costurilor investițiilor, a consu
murilor de materiale și a dura
tei de execuție.

După cum se arată In prolec- 
(Continuare în pag. a IV-a)
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tul de directive ale Congresu
lui al Xl-lea al partidului cu 
privire la cincinalul 1P76—jrbq 
»i liniile directoare de dezvolta
re tconomlco-socialâ a Rnmn- 
niei In cincinalul următor sl In 
p'rloada Dină In 19P0. vom asi
gura necesitățile de energie c- 
lectriră ale tuturor ramurilor r- 
conomiei si populației In condi
ții optime, rationale, nrin extin
derea folosirii combustibililor 
inferiori — lignit ; Ir. patrimo
niul combustibililor vor intra. 
Jncenlnd cu următorul cincinal, 
tisturile bituminoase . '-or Intra 
In folosință al resursele secun
dare industriale. Intr-un prad 
foarte Înaintat. Vom depune

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN BOBOȘ

Prin Întregul lor conținut — 
* spus vorbitorul — documen
tul® supuse dezbaterii plenarei 
C.C. al P C R au la bars con
cepția științifică materialist-dia- 
lectică si istorică a partidului 
nostru, legile obiective ale dez
voltării sociale. Ele reflectă, tot
odată. griia statornică a condu
cte i partidului pentru aplicarea 
creatoare a adevărurilor gene
rale a^e marxism-leninismului 
la condițiile concrete ale tării 
noastre, fapt care le conferă o 
deosebită valoare teoretică si 
practică pentru mersul nostru 
J - ' - ‘r.

Am studiat cu toată atenția 
sarcinile ce revin iudetului 
Neamț in noul cincinal si doresc 
ca in numele organizației jude
țene de partid, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru 
>â adresez de la această tribu
nă cele mai calde mulțumiri 
conducerii partidului, secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru atentia si 
griia ce le manifestă in perma
nentă fată de dezvoltarea vii
toare a acestei părți a tării, ca 
H a tuturor județelor patriei. 
Considerăm că indicatorii privind 
dezvoltarea economico-socială 
la profil teritorial pentru pe
rioada 1976—1930 corespund pe 
deplin cerințelor si condițiilor 
de care dispunem. asigură 
dezvoltarea armonioasă si in 
ritm susținut a județului.

Am reținut cu deosebită sa
tisfacție că in perioada urmă
torilor cinci ani județul nostru 
x a beneficia de un volum spo
rit de investiții, ceea ce se va 
concretiza in noi. importante 
f. moderne obiective economice, 
in noi locuri de muncă centru 
un număr de aproape 18 000 de 
oameni. De asemenea, producția 
g'.obală industrială va creste cu 
aproape 50 la sută in comparație 
cu 1975. iar cea agricolă cu peste 
20 Ia sută. Așa cum am apre
ciat pină acum, prevederile vii
torului cincinal pentru județul 
Neamț sint corespunzătoare in 
general nevoilor si posibilități
lor de care dispunem. In ace
lași timp, consider că unii din 
Indicatorii săi ar mai putea fi 
îmbunătățiți. M-aș referi la rit
mul mediu anual de creștere r 
producției industriale, care este 
sub nivelul ritmului mediu pe 
tară, si la rezervele de forță de 
muncă existente in județ, pro
blemă a cărei rezolvare nu pre

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LAUREAN TULA!

Plenara Comitetului Central 
»• Înscrie ca un moment al 
continuității In Înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al X-lea și 
ale Conferințelor Naționale aie 
partidului și al aplicării cu con
secvență a principiilor comu
niste. a metodelor practice cu 
care dumneavoastră, tovarășe 
secretar general ne călăuziți in 
Întreaga activitate politică, eco
nomică si socială de construire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

Mă declar pe deplin de 
acord cu proiectul programu
lui partidului : de asemenea, 
susțin cu căldură propunerea 
tovarășului Manea Mănescu de 
a se introduce In preambul un 
capitol In care să se reflecte ac
tivitatea personală a tovarășu
lui Ceaușescu cu privire la ela
borarea acestui program si la 
modul In care se preocupă de 
aplicarea In viață a politicii 
partidului nostru.

Rezultatele obținute Dină In 
prezent, precum și hotărirea u- 
nanimă a oamenilor muncii de 
a înfăptui cincinalul Înainte de 
termen ne dă certitudinea că 
sarcinile anului viitor vor ti 
îndeplinite, iar dezbaterea direc
tivelor in toate organizațiile 
partidului vor constitui mo
mente de angajare fermă a În
tregului popor, de înfăptuire 
neabătută a politicii partidului.

Folosesc acest prilej — a spus 
vorbitorul — de a vă informa, 
stimate tovarășe secretar general, 
că indicațiile pe care le-ați dat 
cu ocazia vizitei de lucru in ju
dețul nostru. Sălaj, de a de
vansa realizarea parametrilor 
tehnico-economici ai turnăto
riei de fontă, au mobilizat În
tregul colectiv de muncă și azi 
raportăm Îndeplinirea acestor 
parametri cu 3 luni înainte de 
termenul planificat. Noi infor
măm. de asemenea, că in acest 
an in Întreprinderile din jude
țul nostru se vor califica peste 
3 500 de muncitori, iar formele 
de perfecționare a pregătirii 
profesionale sint urmate de pes
te 17 000 de angajați.

Județul nostru și-a Încheiat 
eu rezultate bune primul semes
tru al acestui an, a îndeplinit 
planul producției globale in 
proporție de 1O4J5 la sută, pro
ducția marfă de 105,3 la sută, 
realizlndu-se o producție mal 
mare cu 44.2 la sută declt pla
nul din perioada corespunzătoa
re a anului trecut De asemenea, 
indicii de productivitate a mun
cii au fost realizați in propor
ție de 101,3 la sută, reprezen

toate eforturile — s-a anpaiat 
vorbitorul — pentru folosirea 
intecrală a potențialului hidro
energetic de care dispunem si 
vom recurge la valorificarea 
energiei nucleare.

Exprimindu-si acordul deplin 
cu proiectul programului Parti
dului Comunist Român, vorbi
torul a subliniat câ acest docu
ment. elaborat sub indrumnrea 
Si cu contribuția direct*  a to\a- 
râsului Nicolae Ceausescu, are 
la bază concentia materiali»t- 
dialectică. cunoașterea legilor o- 
biecthe ale dezvoltării sociale. 
El trasează cu clarviziune di
recțiile generale de orientare si 
aciiune pentru toii comuniștii, 
pentru Întregul nostru popor.

supune. după părerea comitetu
lui județean de partid. eforturi 
financiare deosebite. Noi consi
derăm că aceasta s-ar putea re
zolva printr-o mai bună folosire 
a suprafețelor do producție de 
care dispunem și prin acordarea 
unor Investiții mici pe care să 
le folosim pentru utilarea co
respunzătoare a unităților deja 
existente in județ.

Vreau să asigur plenara, con
ducerea partidului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal. că 
vom face totul pentru îndeplini
rea întocmai atît a planului pe 
anul 1975. a angajamentului pe 
care îl are comitetul județean, 
cit și a sarcinilor din noul cin
cinal.

în acest scop, am început pre
gătirile încă de pe acum. Adu
nările generale a’e oamenilor 
muncii, care se află In plină 
desfășurare in aceste zile, exa
minează și stabilesc cele mai 
bune măsuri pentru viitor. Sin- 
tem. de asemenea, preocupați și 
acționăm pentru traducerea in 
viață a indicațiilor date de se
cretarul nostru general la recen
ta consfătuire cu cadrele din 
centralele industriale șl între
prinderi.

Aș x-rea să informez plenara
— a spus in continuare vorbitorul
— că recentele hotăriri ale con
ducerii partidului și statului cu 
privire la majorarea retribuției 
oamenilor muncii, incepind cu 
luna august si continuind și in 
cursul anului 1975. au fost pri
mite cu multă satisfacție, bucu
rie și entuziasm. Folosesc acest 
prilej pentru a transmite con
ducerii partidului și statului, to
varășului Nicolae Ceausescu, 
mulțumirea deosebită și adinca 
recunoștință a celor ce muncesc 
din județul Neamț pentru aceas
tă nouă și elocventă expresie a 
grijii permanente pe care o 
poartă creșterii nivelului de 
trai al poporului.

In încheiere, doresc să-mi ex
prim deplinul acord cu toate 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei și să asigur încă o dată 
conducerea partidului, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
că organizația județeană de 
partid Neamț, toți comuniștii, 
toți oamenii muncii din această 
parte a tării, alături de întregul 
nostru popor, vor acționa ne
obosit pentru traducerea in fapte 
a tuturor hotărârilor pe care le 
va stabili actuala plenară a Co
mitetului Central al partidului 
nostru.

tând o creștere de 32 la sută 
față de realizările anului trecut. 
Toate unitățile industriale din 
județ si-au îndeplinit și depășit 
sarcinile pe primul semestru al 
anului, iar astăzi industria jude
țului nostru raportează îndepli
nirea angajamentelor anuale.

Dacă astăzi, și in viitor, jude
țul Sălaj se Înscrie printre ju
dețele cu cele mai mari ritmuri 
de dezvoltare, acesta este rezul
tatul sprijinului pe care dum
neavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ni-1 acordați 
in mod permanent. Vă rog să-ml 
permiteți, tovarășe secretar ge
neral, ca, in numele organizației 
de partid, al tuturor locuitorilor 
din județul Sălaj, să vă mulțu
mim, și prin rezultatele muncii 
noastre ne exprimăm întreaga 
noastră recunoștință, devota
ment și hotărire de a înfăptui 
sarcinile ce ne revin.

Cu toate rezultatele bune pe 
care le-am obținut sintem con- 
ftienți că in munca noastră mai 
sint incă multe neajunsuri și că 
va trebui să acționăm cu mai 
multă fermitate și hotărire pen
tru eliminarea lor. In perioada 
următoare ne vom ocupa de fi
nalizarea măsurilor pentru lnde- 
p inirea fiecărui indicator de 
plan, astfel ca îndeplinirea pla
nului economic pe 1975 să În
ceapă chiar din prima zi a anu
lui.

Cu deosebită bucurie am luat 
cunoștință de indicațiile pe care 
le-ați dat cu privire la dezvol
tarea județelor in viitorul cinci
nal. in urma cărora proiectul de 
plan prevede ca industria jude
țului nostru să se dezvolte in- 
tr-un ritm mediu anual de 
aproape 38 la sută. Această am
ploare a dezvoltării industriale 
va necesita atragerea in activi
tățile neagricole a unui număr 
de peste 26 000 de angajați prin 
aceasta găsindu-și rezolvare cea 
mai importantă problemă so
cială a județului nostru.

Doresc — a spus in Încheiere 
vorbitorul — să asigur Încă o 
dată conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal. 5tlmate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de partid, 
toți oamenii muncii din județul 
nostru — români și maghiari — 
sint profund pătrunși de senti
mentul răspunderii pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor ce ne 
revin si ne vom consacra cu cea 
mal mare dăruire și pasiune 
efortului creator al întregii na
țiuni pentru traducerea în viață 
în mod exemplar a sarcinilor de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate lo patria 
noastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOSIF UGLAR

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE OPREA

Putem spune, fără a greși, 
eă aici șl acum se trasează linia 
generali a istoriei viitoare a po
porului român ; documentele 
aflate pe ordinea de zi contu
rează pe baze științifice, cu pro
funzime șl spirit creator, cu în
drăzneală rexxiluționară desti
nele viitoare ale națiunii noas
tre. deschizlnd noi șl minimale 
perspective societății noastre so
cialiste. de bunăstare, de fe
ricire a poporului nostru in 
viitor. Nlcicind In trecut partidul 
nostru, șl cu atlt mal puțin 
România nu au avut și nici nu 
puteau să albă un asemenea 
program de dezvoltare.

Documentele pe care le dis
cutăm angajează întreaga răs
pundere a membrilor Comitetu
lui Central al partidului, ele re
levă incă o dată rolul conducă
tor al partidului In societate, 
faptul că partidul nostru nu cu
noaște țel mai înalt decit slu
jirea poporului, a intereselor 
sale fundamentale.

Proiectul programului Partidu
lui Comunist Român cristalizea
ză. pe baza materialismului dia
lectic și istoric, in lumina legilor 
generale ale dezvoltării sociale 
si conform condițiilor specifice 
ale României, linia strategică și 
orientările tactice fundamentale 
pe întreaga perioadă Istorică. 
Câlăuzindu-se după el, partidul 
va ș‘.i ce are de făcut și cum 
trebuie să acționeze pentru ca 
societatea pe care o făurim să-și 
pună in valoare posibilitățile si 
să asigure trecerea la comunism, 
visul de aur al omenirii.

Proiectul de directive ale Con
gresului al Xl-lea al partidului 
prefigurează o etapă in acest 
proces Istoric revoluționar, aflat 
in sarcina generației noastre de 
a-1 străbate in cele mai bune 
condiții. Și sint convins că oa
menii muncii de toate catego
riile. de toate naționalitățile vor 
primi cu entuziasm înălțătoarele 
prevederi ale directivelor Dină 
in anul 1990 și mai încolo și vor 
face totul pentru a vedea înflo
rit pămintul României.

Vreau să subliniez și aici încă 
o dată contribuția imensă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea acestui document im
portant. Așa cum bine știm cu 
toții, atit conținutul cit și forma 
lor de inaltâ tinutâ ideologică, 
teoretică și mai ales ancorarea 
tuturor prevederilor lor in reali
tățile țării noastre sint indiso
lubil legate de gindirea, de spi
ritul revoluționar și de dragos
tea de țară a secretarului ge
neral al partidului nostru.

Fiecare capitol al programu
lui constituie un model de gin- 
dire a problemelor pe care Ie 
pune societatea socialistă pe 
treptele superioare ale sale. 
Este semnificativ din acest 
punct de vedere și capitolul din 
programul partidului nostru 
care se referă la politica noas
tră in problema națională. Este 
clar că in perspectiva făuririi 
socialismului multilateral dez
voltat si a trecerii lâ comunism 
se va produce, in virtutea unor 
prefaceri obiective de natură 
economică si socială și spiritua
lă. un proces de întărire a în
frățirii oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, de omo
genizare a societății si de ridi
care pe o treaptă si mai înaltă 
a unității întregului popor. In 
arelași timp, complexitatea a- 
cestui proces ne obligă să ținem 
seama, așa cum bine este ară
tat in proiectul programului, 
că vor continua să existe deo
sebiri intre diferitele categorii 
de oameni ai muncii, tot așa 
cum vor continua să se păstre
ze specificul și caracteristicile 
proprii fiecărui popor, societa
tea comunistă caracterizlndu-se 
nu prin negarea, cl prin recu
noașterea acestui specific.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL FLORESCU

Documentele pe care le dez
batem In această plenară a Co
mitetului Central sint de o im
portanță deosebită pentru acti
vitatea partidului și . statului 
nostru, atit pentru perioada ime
diat următoare cit și pentru o 
largă perspectivă.

Programul — document ideo
logic și politic de o importanță 
fundamentală — precizează căile 
ce urmează să le parcurgem pen
tru dezvoltarea multilaterală a 
societății socialiste din tara noas
tră, pregătirea condițiilor știin- 
țifico-tehnice și materiale—ideo
logice. politice și sociale pentru 
trecerea treptată la comunism. 
El va constitui de acum înain
te o bază solidă de concluzii teo
retice și practice in activitatea 
revoluționară contemporană. De 
aceea, imi exprim întreaga mea 
adeziune la programul prezentat 
și nu-mi voi precupeți forțele 
pentru realizarea lui practică, 
considerind aceasta prima înda
torire de revoluționar comunist.

In continuare, vorbitorul «-a 
referit la proiectul planului pe 
anul 1973. El a subliniat că pre
vederile sale reflectă eforturile 
de încheiere Înainte de termen 
a cincinalului. Importante creș
teri ale producției fizice prevă
zute pentru anul 1975 reflectă 
preocuparea permanentă a parti
dului nostru de a orienta dez
voltarea economiei socialiste 
spre cele mai importante ramuri 
ale economiei, in asigurarea 
creșterii bazei tehnico-materiale 
a socialismului șl ridicarea ni
velului de trai al populației. In
dustria chimică se înscrie printre 
aceste ramuri. Vorbitorul s-a re
ferit. de asemenea, la o serie de 
măsuri luate în acest sector de 
activitate în vederea realizării 
prevederilor din planul pe anul
1974. In același timp, el a sub
liniat că ritmurile înalte ale 
creșterii producției chimice din 
acest cincinal vor continua si In 
cincinalul viitor, așa cum re
zultă din prevederile proiectu
lui preliminar. Ceea ce carac
terizează structura producției 
chimice in viitorul cincinal este 
faotul că această ramură va a- 
vea o contribuție din ce in ce 
mai mare la progresul tehnic 
din toate ramurile economiei și 
la ridicarea nivelului de trai. 
Ritmurile car»» se vor realiza in 
viitorii ani atit in producția chi
mică, cit *i  in creșterea indica

Meritul conducerii partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, constă In faptul cA n- 
vind la bază succesele obținu
te In această perioadă tratează 
problema intr-o perspectivă is- 
torioă îndelungată, dar previzi
bilă, determinată de noi înșine, 
do propria noastră gindire și 
acțiune. Poate că acesta rute 
unul dintre cele mai conclu
dente fapte care demonstrează 
superioritatea orindulril socia
liste in raport cu oricare altă 
orinduire din trecut.

Consider, de asemenea, tova
răși. extrem do important, atit 
din punct de vedere teoretic cit 
șt practic, modul In care este 
pusă in proiectul programului 
problema perfecționării activită
ții organelor de stat. De exem
plu. creșterea rolului consiliilor 
populare în conducerea activită
ții economico-sociale. in solu
ționarea aspectelor legate do 
munca si viata cetățenilor, in 
Înfăptuirea politicii generale de 
dezvoltare a localităților apare 
ca o cerință a dezvoltării demo
crației socialiste și se bucură de 
atenție deosebită din partea 
partidului nostru. Potrivit pro
gramului, consiliile populare, lu- 
crind în continuare pe baza 
principiului centralismului de
mocratic $i a conducerii colec
tive. imbinind armonios condu
cerea unitară, autonomă si ini
țiativa. trebuie să-si sporească 
răsDunderea pentru realizarea 
politicii partidului în aplicarea 
legilor țării, să-și Îmbunătățeas
că legăturile cu cetățenii, să 
înlăture fenomenele de birocra
tism. formularistica și evidentele 
inutile, să-și ridice întreaga acti
vitate la nivelul cerut al dez
voltării întregii noastre so
cietăți.

Frontul Unității Socialiste face 
obiectul unui intreg capitol in 
proiectul de program. Sint de
finite aici locul și rolul acestui 
organism politic in viata socie
tății noastre, structura si moda
litățile sale de acțiune, sarci
nile ce-i revin In prezent si in 
perspectivă, așa cum apar ele in 
expunerea program a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recen
tul congres al Frontului Unită
ții Socialiste. Avlnd in vedere 
că din acest front fac parte si 
cultele, proiectul programului 
definește politica partidului in 
domeniul libertății de conștiin
ță. fapt deosebit de important 
de-a lungul întregii perioade de 
făurire a socialismului multila
teral dezvoltat si al trecerii la 
comunism.

Premisa aci este, după cum 
rezultă clar din proiect, prin
cipiul unirii tuturor cetățenilor 
tării, indiferent de problema 
conștiinței, de naționalitate, in 
procesul de participare activă la 
munca pentru realizarea obiecti
velor economice și social-poli- 
tice ale activității de viitor, 
partidul pronunțindu-se, in ace
lași timp, pentru promovarea 
fermă in viața socială a concep
ției științifice materialist-dialcc- 
tice despre lume și viață. în 
această perspectivă, aș propune 
ca printre sarcinile majore ale 
Frontului Unității Socialiste să 
fie și mai amplu menționată 
coordonarea activității de răs- 
pindire a științei In mase, așa 
cum de fapt, in citeva rinduri, 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Mă declar Intru totul de 
acord cu proiectele documen
telor supuse spre dezbaterea 
plenarei noastre, socotesc că ele 
corespund în cel mal înalt grad 
scopurilor partidului, nevoilor 
poporului român, posibilităților 
obiective de care dispune socie
tatea noastră in etapa actuală, 
precum si perspectivelor ce-i 
revin In viitor.

torilor de eficientă economică 
sint expresia politicii partidului 
nostru de industrializare socia
listă intr-un ritm rapid ca bază 
a creării nivelului de venituri 
corespunzătoare celor realizate 
in țările dezvoltate.

Pentru realizarea vastului pro
gram de dezvoltare a industriei 
chimice in viitorul cincinal și 
in continuare un aport hotări- 
tor ii va aduce cercetarea ști
ințifică si tehnologică.

Măsurile luate pentru organi
zarea in ultima vreme a 
Institutului central de cercetări 
chimice au pus bazele temei
nice pentru realizarea progra
mului de cercetări științifice și 
tehnologice fundamentale și im
plicative. Coordonarea întregii 
activități de cercetare și proiec
tare tehnologică, cit și indru- 
marea principalelor forțe de 
cercetare științifică către tema
tica rezultată din planurile de 
dezvoltare ale industriei chimi
ce vor asigura condițiile nece
sare pentru folosirea rațională 
a mijloacelor umane și ma
teriale existente în acest dome
niu.

La sflrșitul acestui cincinal. 
Industria chimică românească 
duoă datele furnizate de Consi
liul de Ajutor Economic Reci
proc va trece pe locul doi, dună 
Uniunea Sovietică, înaintea u- 
nor țări ca R.D.G., Polonia, Ce
hoslovacia care au o industrie 
chimică dezvoltată. Publicațiile 
de anul acesta ale Organizației 
de cooperare și dezvoltare eco
nomică, care grupează toate ță
rile capitaliste dezvoltate. sem
nalau faptul că în momentul de 
față industria chimică din 
România ocupă locul 10 printre 
țările lumii. Este o bună bază 
de plecare pentru viitorul cin
cinal. dar pentru a ne menține 
in continuare pe asemenea 
locuri sint necesare eforturi de 
care colectivele noastre sint 
conștiente, gata de a participa 
cu toată vigoarea la realizarea 
sarcinilor stabilite.

Programul partidului nostru șl 
directivele pentru viitorul cin
cinal vor constitui pentru lucră
torii din industria chimică do
cumente pe baza cărora Iși vor 
desfășura activitatea in viitor, 
și. in același timp, sursa de 
forță pentru realizarea marilor 
sarcini care stau In fața noastră 
la viitorul cincinal

Actuala plenară supune ana
lizei documente de marc impor
tantă. care vizează progresul 
continuu șl multilateral al pa
triei noastre.

Proiectul programului parti
dului. proiectul do directive ale 
cincinalului următor, precum și 
proiectul planului național unic 
pe anul 1975. elaborate sub în
drumarea permanentă si cu 
participarea directă și deosebit 
de prețioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marchează 
cu claritate și forță de convin
gere politică consecvența parti
dului nostru dc a dinamiza în
treaga viată politică, economică 
și socială, in consens cu nevoile 
și aspirațiile partidului nostru, 
cu cerințele afirmării tot mai 
pregnante a României pe plan 
mondial.

Prin orientarea clară șl de 
largă perspectivă, prin obiecti
vele de importantă covîrșitoare 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, pro
iectul programului partidului re
prezintă o excepțională lucrare, 
avind o valoare teoretică și 
practică inestimabilă. In acest 
context, doresc să subliniez con
tribuția substanțială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea strategiei dezvoltării noas
tre viitoare, la fundamentarea 
prevederilor și precizarea căilor 
și soluțiilor transpunerii in viață 
a acestui program. De aceea 
susțin și eu. cu toată convin
gerea. propunerea tovarășului 
Manea Mănescu ca acest istoric 
document să cuprindă un 
preambul care să releve rolul 
hotăritor al secretarului general 
în elaborarea programului, ca 
de altfel în elaborarea și înfăp
tuirea Întregii politici interne și 
internaționale a partidului și 
statului nostru.

In continuare, după ce a 
arătat că infăptulrea cu succes 
a prevederilor actualului plan 
cincinal constituie o temelie pu
ternică pentru infăptulrea cinci
nalului înainte de termen, vor
bitorul a subliniat că înfăptuirea 
prevederilor de plan pe anul 
1975 presupune eforturi sporite 
din partea organelor și organi
zațiilor de partid, a ministerelor, 
a tuturor factorilor de răs
pundere.

Sporurile de producție propuse 
urmează a se realiza in propor
ție de aproximativ 60 la sută pe 
seama creșterii productivității 
muncii, precum și prin punerea 
in funcțiune de noi capacități in 
care scop in anul 1975 s-a alocat 
industriei un volum de investiții 
mai mare cu peste 14,5 la sută 
față de ccl alocat In 1974.

Informez plenara că la Sec
țiunea pentru industria metalur
gică și a construcțiilor de ma
șini. in cadrul dezbaterilor a 
reieșit cu pregnanță necesitatea 
de a se pune un accent deose
bit pe măsurile care trebuie 
luate incă de pe acum In vede
rea asigurării condițiilor de în
deplinire cu succes a sarcinilor 
care revin acestor două ramuri 
importante ale industriei noas
tre. A rezultat, de asemenea, câ 
o condiție de bază pentru rea
lizarea și depășirea nivelurilor 
propuse pentru anul 1975 o con
stituie indeplinirea planului pe 
1974 la toți indicatorii și in mod 
deosebit punerea in funcțiune la 
termenele planificate a noilor 
obiective, precum și realizarea 
sarcinilor de asimilare a noilor 
produse și tehnologii.

In același timp, in cadrul sec
țiunii s-a subliniat necesitatea 
soluționării cit mai rapide a tu
turor problemelor legate de pre
gătirea planului pe 1975. cum 
sint : elaborarea și prezentarea 
spre aprobare a studiilor teh- 
nico-economlce pentru obiecti
vele de investiții ce urmează să 
înceapă in 1975, precum și re
cuperarea răminerilor In urmă 
in predarea la furnizori a docu
mentațiilor tehnice, paralel cu 
intensificarea acțiunii de nomi
nalizare a indicatorilor valorici, 
in produse fizice, inclusiv coo
perările intre întreprinderi, cen

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ION IONIȚA

Actuala plenară dezbate docu
mente de insemnătate istorică 
pentru activitatea partidului șl 
viitorul națiunii noastre so
cialiste. Elaborate Intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate, rod a) 
unei temeinice analize științi
fice. marxist-leniniste, progra
mul partidului și directivele 
Congresului al Xl-lea trasează 
cu claritate liniile directoare ale 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintării 
României spre comunism.

Cartă fundamentală ideolo
gică și teoretică a partidului, 
elaborată sub directa conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
conducător revoluționar de tip 
marxlst-leninist, patriot Înflă
cărat și internaționalist consec
vent, personalitate eminentă a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, programul 
jalonează cu claritate direcțiile 
transformării revoluționare a 
societății românești, cristalizea
ză linia strategică generală a 
partidului și orientările tactice 
pentru o perioadă de 20—25 de 
ani. Bazindu-se pe legitățile 
dezvoltării sociale, pe expe
riența luptelor purtate de ma
sele populare din țara noastră 
pentru eliberarea socială și na
țională, pentru transformarea 
revoluționară a societății și edi
ficarea cu succes a noii orin- 
duiri, programul are un pro
fund caracter științific, re
voluționar, reprezintă pentru 
țara noastră marxlsm-leninis- 
mul creator in acțiune.

Generalized experiența parti
dului și poporului nostru in re
voluția șl construcția socialis
tă, subliniind procesul dialectic 
al Întăririi rolului partidului, 
statului și națiunii, direcționind 
conținutul activității ideologice 
și muncii politico-educative a 
partidului, elaborind principiile 
fundamentale ale trecerii In 
viitor spre societatea comu
nistă. caracterizlnd situa
ția Internațională si factorii ce 
fac ca ea să evolueze favorabil 
destinderii și păcii, programul 
cuprinde numeroase teze teo
retice șl ideologice de insemnă
tate nu numai internă, ci și in
ternațională. El aduce o prețioa
să contribuție la Îmbogățirea 
marxism-leninismului, a teoriei 

trale șl ministere șl contracta
rea producției atit cu beneficia
rii interni, cit șl la export.

în ace’așl timp. In vederea 
asigurării funcționării cores
punzătoare a parcului de mașini, 
utilaje șl instalații se impun 
măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității de revizie, reparații, 
precum și realizarea la timp a 
pieselor de schimb.

Nu constituie desigur o nou
tate faptul pe care il subliniez, 
datorită importanței sale deose
bite, că una din problemele 
esențiale ale industriei noastre 
o constituie utilizarea cit mai 
deplină a capacităților de pro
ducție. în vederea îmbunătățirii 
situației existente In acest dome
niu va trebui de urgență să sta
bilim măsuri eficiente pentru 
utilarea și folosirea mai deplină 
a tuturor suprafețelor construi
te. reducind in mod corespunză
tor eforturile de investiții con
comitent cu crearea de condiții 
pentru obținerea unor sporuri 
suplimentare de producție. în 
acest scop, va trebui să reali
zăm mai multe mașini șl utilaje 
in fiecare Întreprindere, prin 
extinderea autodotării, care 
trebuie să devină o largă ac
țiune de masă.

Un alt domeniu subliniat cu 
pregnanță in proiectul de pro
gram și in celelalte documente 
supuse dezbaterii plenarei il 
constituie activitatea de cerce
tare științifică și dezvoltare 
tehnologică, introducerea pro
gresului tehnic in toate sectoa
rele economiei și vieții sociale.

Pe baza indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu s-au luat 
măsuri pentru intensificarea 
activității de tipizare a mate
rialelor, produselor, aparaturii 
de măsură și control, precum 
șt a sistemelor de automatizare. 
Tipizările executate pină in 
prezent au condus la o reducere 
considerabilă a numărului de 
tiDodimensiuni de instalații, uti
laje și materiale. In paralel cu 
elaborarea propunerilor de uni
ficare, tipizare a materialelor 
și produselor, s-a trecut la În
tocmirea programului de spe
cializare a producției și profi
lare a Întreprinderilor produ
cătoare astfel incit întreaga ac
țiune să se încheie pină la sfir- 
șitul anului 1975.

Informez plenara că, pe baza 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru o corelare cit 
mai bună a tuturor problemelor 
care trebuie să asigure o bună 
desfășurare a planului pe anul 
1975 și in perioada 1976—1980, 
in prezent lucrăm la definitiva
rea programelor pentru fiecare 
produs sau grupe de produse, 
care va fi finalizată pină la 
congresul partidului. In dezba
terile care au avut loc In sec
țiunile Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice șl Sociale 
a rezultat necesitatea ca la de
finitivarea programelor pe grupe 
de produse să se îmbunătățească 
in continuare structura in cadrul 
fiecărei grupe, prin accele.rarea 
procesului de asimilare de noi 
materiale, produse, mașini și 
instalații, precum și prin per
fecționarea continuă a caracte
risticilor tehnico-constructive ale 
pmduselor din fabricația cu
rentă. Pe această bază, trebuie 
să realizăm o creștere sensibilă 
a gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor.

Exprimindu-mi incă o dată 
acordul total asupra conținutu
lui documentelor supuse anali
zei și aprobării plenarei, doresc 
să asigur Comitetul Central, pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom lua 
toate măsurile care se impun 
pentru mobilizarea cit mai de
plină a întregului potențial ma
terial și uman de care dispu
nem, in vederea îndeplinirii și 
denășirii planului pe acest an, 
Înfăptuirii cincinalului înainte 
de termen, bază sigură pentru 
realizarea grandioaselor obi
ective ale înaintării rapide a 
României pe calea socialismu
lui și comunismului.

și practicii construirii socialis
mului și Înaintării spre comu
nism.

Este un adevăr incontestabil 
că perioada cea mai fertilă, cea 
mai bogată in realizări de sea
mă și cea mai importantă pe 
linia progresului din întreaga 
istorie a patriei este perioada 
anilor care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Știm că la elaborarea și funda
mentarea teoretică și practică a 
liniilor directoare ale politicii 
interne și externe, stabilite de 
Congresele al IX-lea și al X-lea 
și de Conferințele Naționale 
din 1967 și 1972. contribuția e- 
sențială, hotăritoare o are tova
rășul Nicolae Ceaușescu. că de 
numele și activitatea secretaru
lui general al partidului sint le
gate cele mai mari realizări ale 
partidului nostru. Iată de ce șl 
eu sint de acord cu propunerea 
tovarășului Manea Mănescu ca 
in program să se menționeze 
expres contribuția deosebită a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului, la stabilirea 
direcțiilor de dezvoltare in per
spectivă a națiunii noastre so
cialiste.

Programul dă o rezolvare 
marxist-leninlstă și probleme’or 
apărării patriei. Pornind de la 
concepția partidului nostru, po
trivit căreia in condițiile actua
le un război antiimperialist, de 
apărare, nu poate fi decit un 
război popular, că apărarea pa
triei noastre socialiste consti
tuie cauza și opera întregului 
popor, programul Partidului Co
munist Român evidențiază că 
partidul și statul nostru vor ac
ționa cu fermitate in vederea 
perfecționării și întăriri necon
tenite a armatei, a gărzilor pa
triotice. a formațiunilor de pre
gătire militară a tineretului, a 
întregului sistem național de 
apărare.

Prevederile programului de
monstrează incă o dată că toa
te problemele Importante de 
care depinde sporirea potenția
lului de luptă al armatei noas
tre sint in atenția partidului, 
constituie obiectul grijii per
sonale a secretarului general a! 
partidului, comandantul suprem 
al forțelor armate. Folosesc și 

acest prilej, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă ex
prim direct, din adlncul Ini
mii, cele mal calde sentimente 
de prețuire, dragoste și recu
noștință pentru grija ce o acor
dați armatei, grijă manifestată 
și prin recenta măsură de ma
jorare a soldelor șl retribuțiilor 
p-’rsonalului armatei, pentru 
contribuția hotăritoare pe 
care ați adus-o la fundamen
tarea științifică a doctrinei 
noastre militare, la elaborarea 
Întregii politici a partidului șl 
statului nostru in domeniul mi
litar.

înfăptuirea prevederilor pro
gramului referitoare la puterni
cul avlnt al economiei noastre 
naționale, pe baza celor mal 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii, va crea condiții favorabile 
pentru îmbunătățirea și perfec
ționarea armamentului șl tehni
cii do luptă produse dc indus
tria națională dc apărare, pre
cum și pentru realizarea de noi 
tipuri de tehnică militară cu 
parametrii perfecționați la ni
velul atins pe plan mondial.

Profund devotați patriei, po
porului și partidului, militarii de 
toate gradele, mobilizați de or
ganele ș! organizațiile de partid 
și cele ale U.T.C. din armată 
muncesc cu hotărire pentru per
fecționarea continuă a pregătirii 
lor militare, politice și tehnice 
de specialitate, pentru formarea 
ca ostași cu inalte calități mo
rale și de luptă. Imbinind pregă
tirea militară cu participarea la 
realizarea unor importante o- 
biective din industrie, construc
ții. transporturi și agricultură, 
militarii vor constitui și in viitor 
o prezență activă pe frontul dez

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL BURTICĂ

Ca și ceilalți vorbitori doresc 
să relev și eu importanta deo
sebită. excepțională a documen
telor pe care le dezbate plena
ra noastră. Aș dori să mențio
nez in mod special faptul că 
pentru prima dată in istoria sa, 
partidul nostru va avea un vast 
program de perspectivă, armo
nios închegat care stabilește 
strategia, direcțiile de acțiune 
in toate domeniile vieții politi
ce, economice și sociale. In di
rectă legătură cu programul 
partidului și derivtnd din a- 
cesta, discutăm, de aseme
nea, principalele prevederi ale 
planului cincinal 1976-1930 șl 
liniile directoare ale dezvoltă
rii economico-sociale a Româ
niei pentru perioada 1981-1990, 
toate acestea fiind dovezi con
crete ale modului laborios, ști
ințific in care abordează si re
zolvă partidul nostru. condu
cerea sa problemele complexe 
ele construcției social-economice 
ale vieții politice interne.

Ca unul care lucrez in Secre
tariatul Comitetului Central al 
partidului, aș dori să reley la 
fața plenarei rolul esențial, de
terminant pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a avut in 
elnborarea acestor documente de 
excepțională insemnătate teo
retică și practică. In calitate da 
președinte al comisiei însărci
nate cu elaborarea programului 
partidului, tovarășul Ceaușescu 
ne-a dat tuturor o pilduitoare 
lecție de disciplină și înaltă 
conștiință comunistă, de cute- 
zență creatoare marxist-leni- 
nistă. Lucrind direct, nemijlo
cit. aducindu-și o contribuție e- 
scnțială, conducătorul partidu
lui și statului nostru a dovedit 
și cu acest prilej multilaterala 
sa pregătire teoretică și prac
tică, marxist-leninistă, temei
nice cunoștințe economice, is
torice, culturale, și in alte do
menii, marea sa capacitate de 
analiză și sinteză a fenomene
lor din societatea românească și 
din viața internațională.

Și cu prilejul elaborării docu
mentelor. care vor fi supuse 
Congresului partidului, a putut 
fi remarcat la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu profundul său patrio
tism, materializat prin grija 
fată de clasa muncitoare, față 
de țărănime, intelectualitate, 
față de toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate, prin 
Rrija față de destinele țării, de 
viitorul poporului nostru. De 
asemenea s-a ilustrat incă oda
tă spiritul consecvent intema- 
ținnalist al secretarului gene
ral al partidului nostru. Șl 
ae această dată, și-au pus pu
ternic amprenta pe documen
tele care jalonează viitorul pa
triei. al poporului și al parti
dului. umanismul. spiritul de 
dreptate, intransigenta revolu
ționară, caracteristice tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, hotări
rea de a aplica cu consecvență 
in viată principiile eticii și e- 
chității socialiste.

Programul partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înainta
re a României spre comunism, 
care reprezintă o bază prețioasă 
teoretică și ideologică a parti
dului nostru se caracterizează 
prin aceea că aplică in mod 
creator adevărurile generale ale 
marxism-leninismului la condi
țiile concrete ale țării noastre 
ține seama de experiența țârii 
noastre de experiența construc
ției socialiste in general, de le
gile obiective ale societății. 
Programul sintetizează In mod 
strălucit și trage concluziile co
respunzătoare din experiența 
istorică multiseculară a Româ
niei ca și din experiența celor 
trei decenii de eroică și demnă 
construcție socialistă in tara 
noastră.

Caracterizat de un profund 
spirit revoluționar, programul 
indică, totodată, și căile de 
transformare revoluționară a 
societății românești, de Înain
tare dinamică a României spre 
noi culmi de civilizație mate
rială și spirituală, pentru a a- 
sigura poporului nostru un. trai 
demn de munca și lupta sa, 
pentru a făuri cea mai dreaptă 
societate pe pămintul româ
nesc. Dintotdeauna omenia, 
grija șl respectul fată de om au 
caracterizat poporul nostru, 
constituind una din trăsăturile 
sale definitorii. Prelutnd o ase
menea nobilă tradiție, partidul 
comuniștilor l-a conferit valen
țe noi, superioare.

Subliniez faptul că în pro
gram sint cuprinse o serie de 
teze de mare importantă teo
retică și practică, atit pentru 
partidul nostru cit și pentru 
cauza socialismului In general, 
acestea reprezentind un aport 
de mare insemnătate al parti
dului nostru, al secretarului 

voltării economice șl sodale a 
țării, ceea ce va consolida și mai 
mult unitatea dintre armată și 
popor.

Țlnlnd scama de faptul că pro
blemele apărării patriei au con
stituit șl constituie o componen
tă inseparabilă a construirii so
cialismului, propun ca in partea 
din program car»’ se referă la 
edificarea socialismului In țara 
noastră să se consemneze — ca 
una din marile realizări — fău
rirea de către partid a armatei 
populare.

împreună cu toți oamenii 
muncii de la orașe șl sate, mi
litarii sprijină fără rezervă po
litica partidului și guvernului do 
dezvoltare a prieteniei șl alian
ței frățești cu toate țările socia
liste, dau o Înaltă prețuire efor
turilor neobosite și rodnice de
puse de conducerea partidului 
nostru pentru extinderea colabo
rării cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, pen
tru apărarea păcii in lume.

Exprlmlndu-mi acordul deplin 
cu proiectele programului parti
dului, directivelor Congresului al 
Xl-lea și conținutul celorlalte 
documente, asigur plenara Co
mitetului Central, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că întregul efectiv al 
armatei, de la soldat la general, 
va urma și de acum înainte ne
abătut politica profund științi
fică, marxist-leninistă a parti
dului, Iși va înzeci forțele pen
tru a intlmpina cu noi realizări 
cea de-a treizecea aniversare a 
eliberării, cel de-al Xl-lea Con
gres, iși va consacra Întreaga 
energie îndeplinirii datoriei sfin
te față de popor, față do scum
pa noastră patrie, Republica So
cialistă România.

nostru general la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluțio
nare.

Aș dori să relev Importanța 
majoră' cu profunde implicații 
practice a unora din tezele cu
prinse in program cum sint t 
caracterizarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, ro
lul partidului și rolul statului 
in perioada construcției societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și in perspectiva înain
tării spre comunism, concepția 
cu privire la lărgirea și perfec
ționarea democrației socialiste 
și altele.

De pe poziții marxiste, con
secvent revoluționare sint abor
date. de asemenea, problema 
națiunii, problema naționalită
ților. aslgurindu-se o soluțio
nare creatoare acestor proble
me, pornind de la legile șl 
procesele obiective care carac
terizează șl vor caracteriza so
cietatea românească, precum și 
de la contextul real |al vieții in
ternaționale. Trebuie subliniat 
faptul de deosebită importantă 
că in program și In proiectul 
de directive sint Înscrise preve
deri care asigură adevărata e- 
galitate în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani fi de alte na
ționalități.

In sflrșit apreciez că are o 
Importantă deosebită faptul că 
In proiectul programului înfăp
tuirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate este concepu
tă in strinsă legătură cu evolu
ția vieții internaționale, câ 
dezvoltarea in ritm accelerat a 
țării este concepută prin întă
rirea colaborării și cooperării cu 
toate țările socialiste, cu toate 
statele lumii. In acest context 
aș releva Însemnătatea practică 
a tezelor teoretice înscrise in 
program cu privire la schim
bările petrecute in raportul de 
forțe mondial, cu privire la 
trecerea a noi popoare in viitor 
pe calea socialismului și comu
nismului, cu privire la demo
cratizarea relațiilor internațio
nale, cu privire la Întărirea u- 
nității forțelor care militează 
pentru dezvoltarea progresist# 
a societății și altele. Sint coi\ 
vins, tovarăși, că proiectul pro
gramului va fi primit de po
porul nostru cu deosebită satis
facție și mindrie patriotică, că 
va suscita, totodată, un larg in
teres pe plan international.

In continuare, vorbitorul a 
subliniat faptul că proiectul 
programului Înscrie sarcini de 
deosebită insemnătate care vor 
sta in fața tuturor celor care 
lucrează in domeniul ideologic, 
în domeniul literaturii și artei, 
al presei, radioului, televiziunii 
și al altor mijloace de informare 
de masă. După cum se știe, 
după Congresul al X-lea și in 
mod deosebit după dezbaterile 
care au avut loc în partid și a- 
doptarea programului ideologic 
al partidului din 1971. ca urma
re a inițiativei nemijlocite a to
varășului Nicolae Ceaușescu am 
asistat la o Întărire a spiritului 
revoluționar in Întregul Dartid. 
la manifestarea mai marcată a 
conștiinței socialiste a oameni
lor muncii.

Vorbitorul a relevat apoi că, 
eu toate rezultatele bune obți
nute, persistă incă un șir de 
neajunsuri in domeniul muncii 
politice de masă, al activității 
ideologice, cercetării din știin
țele sociale, al presei, radioului 
și televiziunii, ca și al artei și 
literaturii. Doresc să asigur 
plenara Comitetului Central, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
noi toti cei ce lucrăm in dome
niul activității ideologice ne vom 
Îndrepta atenția cu și mai multă 
hotărire pentru a aplica cu 
consecvență în viață programul 
partidului pentru formarea șt 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor pe baza materialis
mului dialectic și istoric, că 
vom acționa cu mai multă fer
mitate pentru a sădi in con
știința oamenilor muncii șl in 
primul rind a tineretului con
cepția revoluționară a partidu
lui nostru, atit de minunat 
sintetizată in proiectul progra
mului pe care-1 discutăm as
tăzi.

Prin programul prin care Jșl 
propune sâ-1 înfățișeze tării, 
partidul nostru se dovedește 
incă o dată conducătorul demn 
și unic al poporului. Iată de 
ce doresc în Încheiere să exprim 
deplinul meu acord cu proiectul 
programului partidului, cu pro
iectul de directive și cu cele
lalte documente supuse dezba
terii și să asigur plenara, pe 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
voi depune toate eforturile 
pentru a contribui la aplicarea 
lor in practică.
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Documente adoptate de Plenara comună a Comitetului Central al P.C.R. 

și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

CRITERII CE TREBUIE SA FIE
ÎNDEPLINITE DE CANDIDAȘI PROPUȘI 

PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ȘI LOCALE ALE PARTIDULUI

(Urmare din pag. T)

todelor de muncă ole orgonelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, pentru înfăptuirea poli
ticii de codre a partidului, porticipâ activ la soluțio
narea problemelor din colectivul in care lucreoză ;

— întemeiază relațiile lor de familie pe respect re
ciproc. concep familia drept un cadru de educare să
nătoasă c tinerei generații în spiritul normelor de 
conviețuire socialistă, se îngrijesc ca membrii fami
liei să participe activ la viața politică și obștească. 
Io opera de construcție economică și culturală a țării, 
educă pe membrii fomiliei lor in spiritul dragostei 
față de muncă și al demnității, patriotismului, dra
gostei față de patrie și popor, al respectului pentru 
valorile socialismului, pentru comportare corectă în 
viața socială ;

— militează pentru întărirea unității moral-politice 
«k poporului, cimentarea prieteniei indestructibile din
tre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — luptă pentru combaterea ori
căror manifestări de naționalism șl șovinism, pentru 
educarea celor ce muncesc in spiritul patriotismului, 
al muncii neobosite pentru propășirea României so
cialiste ;

— luptă cu consecvență pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor planului de producție. îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, creșterea productivi
tății muncii și sporirea eficienței întregii activități eco
nomice, dovedesc spirit de disciplină și responsabi
litate. se ridică hotărit împotriva oricăror tendințe de 
încălcare a legalității socialiste.

Aceleași criterii de mai sus se referă și Io candi- 
dații propuși a fi aleși ca delegați la congresul par
tidului și la cei desemnați a fi aleși in organele de 
partid.

II.
Comuniștii care vor fi propuși de conferințele orga

nizațiilor de portid să candideze pentru alegerea lor 
in Comitetul Central și Comisia Centrală de Revizie, 
pe lingă criteriile enunțate trebuie .

— să fi îndeplinit diierite funcții de răspundere în 
cadrul organizațiilor de partid, al organizațiilor oe 
masă și obștești, in unitățile economice și social- 
culturole ;

— să posede capacitatea de a-și aduce contribuția 
la elaborarea și soluționarea problemelor teoretice, 
politice, practice ale dezvoltării societății noastre;

— sâ fie exemplu personal in întreaga activitate 
politică și profesională, să se bucure de încredere, 
autoritate și prestigiu in partid, in masele de oameni 
ai muncii.

Candidoții propuși pentru o fi aleși membri ai Co
mitetului Central sau ai Comisiei Centrale de Revizie 
trebuie să aibă :

— un stagiu in partid de cel puțin 12 ani;
— să fi desfășura! activitate de cel puțin 6 ani in 

organele de partid ludețene, municipale și orășenești, 
in conducerea organizațiilor de partid sau de masă 
din marile întreprinderi, instituții și comune, ca acti
viști ai organizațiilor de partid, de masă și obștești, 
in conducerea unităților economice și social-cultu- 
rale ;

— să aibă experiență în munca de partid, de stat 
sau obștească ;

— să fie absolvenți ai Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", ai cursurilor postuniversitare de științe social- 
politice, cursurilor de perfecționare a pregătirii poli
tice și profesionale de pe lingă școlile de partid, 
universității serale de marxism-leninism sau ai altor 
școli de partid.

Delegații oleși pentru congresul partidului trebuie 
6ă aibă o vechime in partid de minimum 6 ani.

III.
Pentru a asigura alegerea in conducerea organi

zațiilor de partid a unor oameni cu bogată experi

ență. candidoții propuși în organele locale de partid 
trebuie să albă vechimea minimă in partid și in dife
rite funcții, după cum urmează :

o) in funcția de secretari al comitetelor ludețene 
de portid și ai municipiului București vor fl oleși co
muniști core ou :

— 8 ani vechime în portid ;
— au fost minimum 5 am membri ai comitetelor 

ludețene. municipale și orășenești de partid, in con
ducerea organizațiilor de partid din marile întreprin
deri, in conducerea organizațiilor de masă, o unită
ților economice și social-culturale;

— au absolvit o școală de partid cu durata de cel 
puțin un on sau cursuri de perfecționare o pregătirii 
politice și profesionale de pe lingă școlile de partid ;

— membrii comitetelor județene și oi Comitetului 
municipal București — 6 ani vechime in partid ;

b) în funcția de secretari oi comitetelor municipale 
și orășenești de partid :

— 6 ani vechime in partid ;
— ou fost minimum 4 ani membri oi comitetelor 

de portid din întreprinderi sau instituții, in aparatul de 
partid, in conducerea organizațiilor de masă ludețene, 
municipale șl orășenești, a unităților economice șl 
social-culturale ;

— au absolvit o școală de partid de cel puțin 1 an, 
cursuri de perfecționare a pregătirii politice și profe
sionale de pe lingă școlile de partid sau universități 
serale de marxism-leninism ;

— membrii comitetelor orășenești șl municipale de 
portid — 5 ani vechime in partid ;

c) în funcția de secretari ai comitetelor comunale 
c'e partid, din întreprinderi, instituții, unități agricole 
etc :

— 6 ani vechime în partid ;
— ou absolvit o școală de partid, universitate se

rală de marxism-leninism sau altă formă de invăță- 
mint de partid :

— membrii comitetelor comunale de partid, din în
treprinderi, instituții, unități agricole etc;

— 4 ani vechime in partid ;
d) în funcția de secretari ai organizațiilor de bază ;
— 4 am vechime in partid ;
— au absolvit cel puțin o formă a învățămintulul 

de partid ;
— membrii birourilor organizațiilor de bază — 3 

ani vechime in partid ;
e) membrii comisiilor de revizie județene — 6 ani 

vechime in partid, iar cei ai comisiilor de revizie 
municipale și orășenești de categorio I — 5 ani ve
chime în partid.

Pentru membrii de partid propuși o fi aleși în or
ganele locale și centrale ale partidului și ca delegați 
Io congresul partidului și care au funcții de condu
cere in organizațiile U.T.C.. in uniunile și asociațiile 
studenților comuniști, vechimea in partid se reduce la 
jumătate ; aceștio trebuie să fi deținut cel puțin 4 ani 
funcții de conducere in organizațiile U.T.C. sau 
UA.S.C.R.

Stagiile de vechime cerute mai sus vor fl introduse 
la congres in Statutul partidului.

IV.
Se va asigura ca în organele teritoriale de partid, 

femeile să reprezinte cel puțin 20 la sută din numă
rul membrilor aleși. De osemsnea, vor fi propuși pen
tru a fi oleși un număr corespunzător de comuniști 
din rindul naționalităților conlocuitoare.

V.
Cu prilejul alegerii organelor de partid se va asi

gura ca cel puțin o treime din membrii birourilor or
ganizațiilor de bază și ai comitetelor de partid, inclu
siv oi Comitetului Central, să fie comuniști care n-au 
făcut parte din organul de partid respectiv al cărui 
mandat a expirat.

Șr.^I SPORTIVE

PROGRAMUL I

te.
ATLETISM. — La campionatele de 

atletism ale R. F. Germania, care se 
desfășoară Ia Hanovra, Manfred Om- 
mer a ciștigat proba de 100 m plat 
cu timpul de 10’20 100. iar campionul 
olimpic al probei de aruncare a suli
ței Klaus Wolfermann, a realizat per- 
lormanța de 84.58 m. In concursul fe
minin : Annegret Richter — 100 m 
plat In 11 ”24 100 ; Gisela Klein — 
BOO m In 2’02’T0 100.

TIR — La Wroclaw (Polonia) a 
luat sfirșit concursul international de 
talere la care au participat 121 de 
iportivi din șapte țări, printre care și 
România. In proba de Ulere arun
ca din turn, victoria a revenit po
lonezului Gawilowski cu 198 talere 
doborite. Gheorghe Sencovid s-a 
clasat pe locul cinci, cu 191 t.d. La 
talere aruncate din sânt a terminat 
Învingător suedezul Palsson — 190 
t d Emanoil Panduru s-a situat pe 

(Tjcul șase, cu 173 t. d.
• Cea de-a 6-a ediție a campio

natului european de baschet jPentru 
juniori, s-a încheiat la Orleans ru 
victoria reprezentativei Iugoslaviei, 
In finală 80-79 (după prelungiri) cu 
selecționata Spaniei.

9.00 Teleșcoală
10,00 Teleraina : „Televiziunea des

pre... sporturi necunoscute".
10.30 Muzică populară
10.50 Film artistic : ..Cetatea din 

mare" — producție a studiou
rilor engleze.

16,00 — 17,00 Matineu de vacantă. 
Film serial : „lată satul meu*  
— producție a studiourilor 
cinematografice sovietice.

• F.R.F. a aprobat ieri o nouă serie 
de cereri de transfer ale unor jucă
tori de fotbal din divizia A. Intre 
ace$tia : Dobrin (F. C. Argeș) și Pur- 
caru (Steagul roșu) la Universita
tea Craiova ; M. Olteanu (Steagul 
roșu), Moldovan (Dinamo) și Roșu 
(F. C. Argeș) la Sportul studențesc ; 
Mustețea (F. C. Argeș) la F. C. Ga
lați ; Anghel (Steagul roșu) la Poli
tehnica Timișoara : Anghelini (Stea
gul roșu) la Steaua. Cum insă cei 
menționați nu au dezlegarea clubu
rilor in care au activat pină acum, 
drept de joc ia noile echipe vor a- 
vea de-abia după doi am.

BASCHET. Aseară in ..Cupa Mării 
Negre" — competiție internațională 
de baschet feminin, ce are loc la 
Constanța — s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Bulgaria — R. D. 
Germană 68—41 (38—26), Polonia — 
România 49—47 (25—24).

• La Donețk a continuat, ieri, me
ciul de tenis dintre echipele U.R.S.S. 
ii Cehoslovaciei din cadrul „Cupei 
Davis- (finala grupei B a zonei 
europene). Scorul este acum egal : 
2—2. Metreveli (U.R.S.S.) i-a învins 
cu 4—6, 6—3. 4—6. 6—3, 7—5 pe Jan 
Kodes (Cehoslovacia). In partida de
cisivă, întreruptă din cauza întune
ricului. Kakulia (U.R.S.S.) conduce 
cu 6—4, 4—4 in fața lui Pala.

ȘAH. — Maestra romanță Gertrude 
Baumstark continuă să conducă au
toritar in turneul internațional femi
nin de șah de la Lublin. După 10 
runde, Baumstark totalizează 8 puncte 
gi este urmată in clasament de 
Feiatel (R. D. Germană), cu 6 punc

17.30 Telex.
17.45 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică 
• Antologia filmului roma
nesc • Performanțele filmu
lui documentar a Jean Pe- 
trovid : Ars poetica • Cu
rierul emisiunii o Aștri 
stinși : Asta Nielson.

18.15 Legile țârii — legile noastre 1 
18,25 Lecții TV pentru lucrătorii

din agricultură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Sub semnul fi

nului jubiliar.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Seară de teatru : „CInd tră

iești mai adevărat" de Paul 
Everac. Spectacol distins cu 
mențiunea de onoare la edi
ția din acest an a Festivalu
lui internațional de televiziu
ne de la Praga.

22.15 24 de ore a O zl din 30 de 
ani.

PROGRAMUL II

20,06 Film 6erial : „Căsătorii de 
conveniență" — producție a 
studiourilor de televiziune 
cehoslovace. Episodul VI.

20.50 Telex.
20,55 Roman foileton : „Jurnalul 

doctorului Finlay". Episodul 
„Un ginere pentru flecare".

21.45 Muzică ușoară cu formația 
Paul Ghențer.

22,00 Ancheta TV : „Spiritul de 
echipă".

teatre
• Opera Română (la Arenele ro
mane) : Recital de arii de operă 
si canțonete — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Trei frați gemeni ve- 
nețleni — 19.30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (Grădina Boema) : Un băiat 
de zahăr... ars ! — 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 19,30.

LUCRĂRILE UNOR COMISII 

PERMANENTE ALE

MARII ADUNARI NAȚIONALE
în ultimele zile s-au desfășurat lu

crările unor comisii permanențe ale 
Marii Adunări Naționale care au 
examinat rezultatele analizelor efec
tuate din însărcinarea Consiliului de 
Stat.

Comisia economico-financlarâ a 
Marii Adunări Naționale a dezbătut, 
sub președinția tovarășului Aurel Vi- 
Joli. modul în care se aplică preve
derile Legii nr. 2/1970. privind asigu
rarea și controlul calității produselor 
în întreprinderile din industria con
structoare de mașini grele. Din dez
bateri a rezultat, pe lingă preocupa
rea pentru îmbunătățirea calității și 
realizarea de noi produse, o serie de 
neajunsuri privind calificarea munci
torilor, aprovizionarea cu materii pri
me și materiale, dotarea cu aparate 
de măsură și control, organizarea 
compartimentelor C.T.C., care au in
fluențat asupra calității unor pro
duse.

Comisia pentru industrie, construc
ții și ^transporturi a Marii Adunări 
Naționale a dezbătut rezultatele ana
lizei activității Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini-Unelte 
și Electrotehnicii cu privire la satis
facerea nevoilor principalilor benefi
ciari cu mașini-unelte și scule și 
modul de respectare a legislației care 
reglementează aceste relații. Dezba
terile. conduse de tovarășul Alexan
dru Sencovici, președintele comisiei, 
au scos in evidență o serie de pro
bleme cu care este confruntat secto
rul industrial producător de mașini- 
unelte și scule, in îndeplinirea obli
gațiunilor contractuale, respectarea 
tehnologiilor de fabricație, creșterea 
nivelului calitativ al produselor și ca
lificarea lucrătorilor.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură a Marii Adunări Naționale, 
sub conducerea tovarășului Dumitru 
Coliu, președintele comisiei, a dezbă
tut rezultatele analizei modului de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 13/ 
1971, privind producerea, folosirea și 
controlul calității semințelor și mate
rialului săditor pentru producția a- 
gricolă vegetală. Luind in discuție 
raportul prezentat in acest sens de 
conducerea Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, pre
cum și constatările făcute in zece ju
dețe. participanții la dezbateri au 
subliniat rezultatele pozitive obți
nute In acest domeniu, precum și 
neajunsurile manifestate in aplica
rea legii.

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat, sub condu
cerea tovarășului Dumitru Balalia, 
președintele comisiei, a finalizat ana
liza cu privire la modul in care con
siliile populare și comitetele lor exe
cutive aplică prevederile Legii nr. 
20 1971, de organizare a contribuției 
bănești și in muncă pentru efectua
rea unor lucrări de interes obștesc.

Rapoartele dezbătute in comisii, 
Împreună cu concluziile și propune
rile lor, vor fi prezentate Consiliului 
de Stat.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ LA AMBASADA U.R.S.S.

cinema
• Tunurile din Navarone : PA
TRIA — 8; 12,30; 16; 19.30, FAVO
RIT — 9,15; 12,30; 16: 19,13, CASA 
FILMULUI — 10; 15.30: 19. GRA
DINA LUCEAFĂRUL - 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
q B.D. intră in acțiune : DOINA
— 11; 13,15; 15,45; 18; 20.15.
• Urmărcștc-mâ SALA PALA
TULUI (seria de bilete 5153) - 
17,15 (5154) — 20,15, SCALA -
9.15: 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CA
PITOL — 9,30: 11.45; 14; 16,15;
16,30; 20,45, la grădină — 20,15, 
GRADINA DINAMO — 20,15.
• Vandana : MODERN — 9; 12;
16; 19, la grădină — 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30, la 
grădină — 20,15, FEROVIAR — 
9: 12,30: 16; 19,30, MELODIA — 9: 
12,30; 16: 19,30. GLORIA — 9: 12,15; 
15,45; 19, GRADINA TITAN -
20.15.
• Călărețul fără cap : LUMINA
— 9; 11.15; 13,30: 16: 18,15; 20.30
• Cleopatra : FESTIVAL — 9,30; 
15; 19. la grădină — 20.
• Farsa tragică : DACIA — 9; 
11.15; 13,30; 16: 13.15; 20.30.
• Duel pe autostradă : EXCEL
SIOR — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, FLAMURA — 9: 11; 15,45; 
18; 20.15.
• Conspirația : FLAMURA —
13.15.
• Mlhal Viteazul : BUZESTI — 
9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —
20.15.
• Șapte păcate : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30.
• Apașii : LIRA — 15.30: 1B;
1X1.30, la grădină — 20,15. FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Chitty-Chitty, bang-bang : VIC
TORIA — 9.15: 12,30; 16; 19.15,
ARTA — 12; 15,30; 19, la grădină
— 20,15.
• Duelul : CENTRAL — 9.15;
11.30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Ce drum sâ alegi : BUCEGI — 
16; 18.15, la grădină — 20.15.
• Adam șl Eva In conflict : FE
RENTARI — 15.30; 18; 20.15.
• Asediu cu surprize : PACEA — 
16 ; 13; 20.
• Contesa Walewska : UNIREA
— 15.45; 18. la grădină — 20.15.
• Țara lui Sannikov : COSMOS 
15.30; 18; 20.15. FLACARA — 15.30; 
17,45: 20.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine: DRU
MUL SĂRII — 15.30: 18: 20,15.
• Șah la rege : CRINGASI — 16;
18.15.
• Căluțul rolb : COTROCENI — 
13,45: 16; 18.15: 20.30.
• Joe Limonada : CIULEȘTI — 
15.30: 16; 20.15, GRADINA AU
RORA — 2C.15.
a 50 090 de dolari recompensă : 
VOLGA — 9: 11.15; 13.30: 15.45;
13; 20. MIORIȚA — 9: 11.15: 13.30; 
13: 20.15.
A Explozia : MIORIȚA — 15.45.
• Păcală: VIITORUL — 16; 19.
• La est de Java : POPULAR — 
15,30; 18; 20.15.

Cu prilejul împlinirii a 40 de ani 
de la crearea asociației „Amicii 
U.R.S.S.", la Ambasada Uniunii So
vietice din București a avut loc, 
luni după-amiază, o intilnlre prie
tenească.

Au participat Tamara Dobrin și 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
General al A.R.L.U.S., Alexandru 
Szabo și Dumitru Turcuș. adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R.,

Poporul român a avut bucuria de 
a saluta, in aceste zile, In mijlocul 
său. pe un reprezentant de seamă al 
Poloniei frățești — președintele 
Consiliului de Miniștri. Piotr Ja- 
roszewicz. care, la invitația primu
lui ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu. a făcut o vizită o- 
ficială de prietenie la București. O 
vizită despre care se poate spune 
cu deplin temei că s-a încheiat cu 
rezultate bune, pozitive pentru dez
voltarea si adincirea relațiilor de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre cele două țări 
socialiste.

Așa cum e bine cunoscut, partidul 
și tara noastră manifestă o preo
cupare neabătută pentru întărirea 
solidarității și colaborării cu toate 
statele socialiste, pornind de la ade
vărul. confirmat de viață, că aceste 
relații corespund intereselor dezvol
tării economico-6ociale a țărilor care 
făuresc orinduirea nouă, cit și 
cauzei unității țărilor socialiste, 
înscriindu-se in acest context, le
găturile multilaterale, cu bogate 
tradiții, dintre popoarele român 
și polonez, care s-au ridicat pe 
trepte superioare in anii con
strucției socialiste in cele două 
țări, cunosc in prezent o continuă 
amplificare si diversificare. Noul 
Tratat româno-polonez de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală, sem
nat in 1970. a stabilit cadrul și coor
donatele esențiale pentru extinderea, 
in continuare, a legăturilor multilate
rale dintre partidele, țările si popoa
rele noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului si internațio
nalismului socialist.

O inriurlre hotărltoare asupra a- 
dincirii continue a relațiilor reciproce 
in toate domeniile exercită rapor
turile de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, Intilnirile. schimburile 
de vizite si convorbirile Intre con
ducerile de partid și de stat ale ce
lor două țări. în ace6t sens, după 
cum s-a relevat de ambele părți in 
cursul recentei vizite, o insemnătate 
deosebită au avut intilnirile și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășul Edward Gie- 
rek. care âu marcat, de fiecare dată, 
o contribuție esențială la dezvolta
rea substanțială a relațiilor priete
nești româno-polone^e.

într-o atare ambianță favorabilă.

TOVARAȘUl NICOIAE CEAUȘESCU
A PRIMII PE TOVARĂȘUL ROLAND LEROY

Așa cum «-a arătat în ziare
le apărute Ieri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a pri
mit. duminică 28 Iulie, pe to
varășul Roland Leroy, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Francez, care se 
află Li odihnă In țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tova

Cronica zilei
Tovarășul Nicolae Giosan, preșe

dintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a pri
mit. cu prilejul alegerii sale in 
această funcție, telegrame de feli
citare din partea președintelui Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria, 
Vladimir Bonev ; președintelui Adu
nării Naționale Franceze. Edgar 
Faure ; președintelui Camerei Popu
lare a R. D. Germane. Gerald Got- 
ting ; președintelui Adunării R.S.F. 
Iugoslavia. Kiro Gligorov : mareșa
lului Seimului R. P. Polone. Sta
nislaw Gucwa ; președintelui Consi
liului Poporului al Republicii Arabe 
Siriene, Mohammed Aii Al-Halabi.

Prin Decret prezidențial, tovarășul 
Theodor Dițulescu a fost numit in 
calitate de ambasador extraordinar 
si plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Indone
zia. In locul tovarășului Marin Ale
xie. care a fost rechemat in centrala 
Ministerului Afacerilor Externe.

La Casa Centrală a Armatei a a- 
vut loc o adunare festivă consacrată 
celei de-a 47-a aniversări a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, la 
care au luat parte generali, ofițeri, 
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan. am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Sterian Tircă. adjunct 
al ministrului apărării naționale al 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Li Iun-ci. atașat 
militar, aero și naval a] R. P. Chineze 
la București.

Participanții la festivitate au vi
zionat apoi o fotopxpozitie care în
fățișează aspecte din viața și acti
vitatea militarilor Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

în încheiere a fost prezentat un 
film artistic.

Asociația română pentru Națiunile 
Unite și Asociația de Drept Interna
tional și Relații Internaționale au 
organizat o intilnlre științifică cu 
cercetătoarea Toby Trister Găti, di
rector de proiect la Asociația Ame
ricană pentru Națiunile Unite, si cu 
profesorul Charles Găti, de la Uni
versitatea Columbia din New York, 
care au vorbit despre : „Perspecti
vele relațiilor americano—est-europe- 
ne. cu privire specială asupra rela
țiilor româno-americane".

Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor, membri ai conducerii unor 
instituții centrale, membri ai Consi
liului General al A.R.L.U.S., mem
bri fondatori ai asociației „Amicii 
U.R.S.S.'* *,  oameni de artă și cultu
ră, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din M.A.E.

A fost prezentat filmul do
cumentar „Melodiile Rusiei".

(Agerpres)

vizita premierului polonez si-a vădit 
din plin caracterul constructiv si 
rodnic.

Un moment esențial al vizitei l-a 
constituit primirea oaspetelui de că
tre secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
cursul Întrevederii, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere recipro

0 contribuție remarcabilă 
la adincirea prieteniei frățești 

si colaborării multilaterale 
româno-polone

că. evoclndu-se cu satisfacție cursul 
ascendent al legăturilor româno-po- 
loneze. a fost exprimată hotărirea 
comună de a se pune in valoare ma
rile posibilități existente pentru lăr
girea și adincirea, in continuare, a 
acestor legături, de a se identifica 
noi forme $i domenii de cooperare, 
in vederea întăririi șl diversificării 
colaborării pe toate planurile. „Sper 
— a arătat tovarășul Nicolae 
Ceausescu — că cei doi prlm-mi- 
niștri au reușit să ajungă la înțele
geri bune, că vor pune bazele unei 
colaborări pentru perioada următoa
re in multe domenii de activitate, 
pornind de la faptul că progresul ra
pid al economiilor noastre oferă bune 
condiții pentru aceasta și ne va da 
posibilitatea să participăm și mal 
activ atit la îndeplinirea Programului 
complex al C.A.E.R., cit si la dez
voltarea colaborării cu alte state. Ia 
participarea intensă Ia întreaga acti
vitate de dezvoltare a cursului spre 
destindere in Europa și In întreaga 
lume". 

rășul Ștefan Andrei, «ecretar al C.C. 
al P.C.R.

în cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi privind principa
lele preocupări ale celor două parti
de, stadiul șl perspectivele de dez
voltare ale relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Francez, precum și In legătură 
cu unele probleme actuale ale vieții 
politice Internaționale.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
guvernamentale româno-algeriene 

de cooperare economică, științifică și tehnică
La București au început, luni la 

amiază, lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-algeriene de coope
rare economică, științifică și tehnică.

Delegația română la lucrări este 
condusă de Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice Internationale, iar delegația 
algeriană de Layachi Yaker. minis
trul comerțului.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej. cei doi copreședinți au subliniat 
că lucrările comisiei se desfășoară

La invitația ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze. Ci Pln-fei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România. George

Societatea de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România a expe
diat la Santiago de Chile un aju
tor compus din alimente și îmbră
căminte, destinat acțiunilor de a-

MINISTRU AFACERILOR EXTERNE Al ROMÂNIEI VA FACE 
0 VIZITA OFICIAIA OE PRIETENIE IN R. P. CHINEZA

Ajutor al Crucii Roșii pentru deținuții politici chilieni

CONSTANȚA '

Adunare festivă cu prilejul celei de-a XXX-a 
aniversări a Zilei renașterii Poloniei

La Constanța a avut loc luni o 
adunare festivă cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei renașterii 
Poloniei.

La manifestare au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai 
muncii.

Au luat parte, de asemenea, repre
zentanți ai Ambasadei R. P. Polone 
la București.

Despre însemnătatea evenimentu
lui au vorbit Petre Nicolae. prim- 
secretar al comitetului municipal de 
partid, primarul Constantei, și 
Edward Rokicki, consilier al Amba
sadei R. P. Polone la București. Vor
bitorii au relevat realizările deose
bite obținute de poporul polonez, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost fru

moasă șl a continuat să se Încăl
zească. Cerul a fost mai mult se
nin. Vlntul a suflat in general 
slab. Temperatura aerului la ora 
14 oscila Intre 22 de grade la In- 
torsura Buzăului și 32 la Bâlleștl. 
In București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cer senin. 
Vlntul a suflat în general slab.

La rindul său. tovarășul Piotr Ja- 
roszewicz, făclnd aprecieri elogioase 
față de realizările poporului român, 
a sous : „Am cunoscut țara dum
neavoastră si nc bucurăm că Româ
nia se prezintă la cea de-a XXX-a 
aniversare a sa cu rezultate mari, 
istorice. Dezvoltarea dinamică a tării 
dumneavoastră, ca și dezvoltarea di
namică a Poloniei, creează premise 
favorabile înaintării noastre. Ne

pronunțăm pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor noastre 
ne linie de partid, de stat, parlamen
tară. a organizațiilor obștești".

într-adevăr, bilanțurile de în
făptuiri cu care se Înfățișează cele 
două țări acum, cind ambele cele
brează trei decenii de viață nouă, 
arată marile avantaje ale socialis
mului si. totodată, posibilitățile gene
rate de economiile lor in plină creș
tere și modernizare, pentru ridicarea 
continuă, cantitativă și calitativă 
a colaborării reciproce. în acest 
sens, cei doi șefi de guverne, in 
cursul convorbirilor purtate, au con
venit asupra unui șir Întreg de mă
suri menite să asigure lărgirea coo
perării și specializării in producție, 
îndeosebi In ramuri industriale in 
care România și Polonia au acumu
lat o bogată experiență și realizează 
produse de un nivel tehnic ridicat, 
sâ intensifice conlucrarea pe tărlm 
tehnico-științific in numeroase do
menii de primă importanță pentru 
economiile lor naționale etc. Pe linia 

în spiritul tradiționalelor legături 
de prietenie existente Intre cele două 
paftlde, s-a exprimat dorința de a 
se adinei și extinde aceste raporturi 
de colaborare și solidaritate. In In
teresul prieteniei dintre cele două 
țări și popoare, al unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. al cauzei păcii în lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

potrivit orientărilor si directivelor 
stabilite In cadrul intilnirilor care au 
avut loc intre președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Houarl 
Boumediene, șl ele sint de natură 
să contribuie la dezvoltarea In con
tinuare a relațiilor de prietenie din
tre popoarele român si algerian, la 
extinderea si diversificarea colaboră
rii economice dintre cele două țări.

★
în aceeași zl. Ion Pătan a oferit 

un dejun in onoarea oaspetelui al- 
aerian.

(Agerpres)

Macovescu, va efectua o vizită ofi
cială de prietenie In Republica 
PoDulară Chineză In prima decadă 
a lunii august a.c.

sistență întreprinse de Comitetul In
ternațional al Crucii Roșii in fa
voarea dețlnuților politici chilieni șt 
a familiilor acestora.

(Agerpres)

Unit Polonez. în opera de construire 
a societății socialiste, in ridicarea 
continuă a nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc. Ei 
au subliniat, de asemenea, că in cele 
trei decenii de la eliberare, priete
nia tradițională dintre popoarele 
român și polonez s-a dezvoltat con
tinuu pe multiple planuri, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist.

în încheierea adunării festive au 
fost prezentate filmele documentare 
„De-a lungul Vistulei" șl „Ansamblul 
Mazowszcina", producții ale studiou
rilor poloneze.

Cu același prilej a avut loc ver
nisajul unei expoziții de fotografii, 
Infățișind realizări ale Poloniei so
cialiste. (Agerpres)

Temperatura maximă a fost de 31 
de grade.

Timpul probabil pentru 31 Iulie, 
1 și 2 august. în țară : Vreme 
călduroasă, mal ales In sudul tă
rii, unde Înseninările vor fi mal 
persistente. In celelalte regiuni, 
cerul va fi variabil, iar ploile izo
late. Vlntul va sufla slab pină la 
potrivit. Minimele vor fl cuprinse 
Intre 8 șl 18 grade, iar maximele 
Intre 26 și 34 de grade, izolat mal 
ridicate. în București ; Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mal mult senin noaptea 
și dimineața. Vint In general slab. 
Temperatura se menține ridicată.

extinderii colaborării româno-polone 
pe terțe piețe s-a stabilit ca organele 
competente din cele două țări să 
stabilească măsurile necesare pentru 
finalizarea de acțiuni privind con
struirea in comun de obiective indus
triale. livrări de instalații complexe 
și utilaje tehnologice in diferite do
menii. Totodată, circuitul de bunuri 
materiale dintre cele două țări va 
cunoaște un nou avint. livrările reci
proce de mărfuri urmind să crească 
in viitorul cincinal de circa 2.5 ori 
față de prevederile acordului de 
lungă durată pe 1971—1975. Colabo
rarea pe plan economic va fi înso
țită de intensificarea schimburilor de 
valori spirituale, de creșterea rela
țiilor în domeniile culturii, artei, in- 
vătămintului. presei, turismului etc.

Colaborarea româno-polonâ iși gă
sește o semnificativă expresie și in 
sfera relațiilor internaționale, cele 
două țări afirmindu-șl voința de a 
conlucra. împreună cu celelalte țări 
socialiste, cu toate statele si forțele 
iubitoare de pace, pentru realizarea 
unui climat de securitate. înțelegere 
Si colaborare pe continentul euro
pean, atit de greu încercat in. trecut, 
cit si in lumea Întreagă.

în cursul schimbului de vederi a- 
aupra situației internaționale a fost 
subliniată dorința României si Polo
niei de a-și aduce și in viitor o con
tribuție activă la accentuarea cursului 
sore destindere, Înțelegere șl colabo
rare intre toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, la promovarea 
unor relații noi, democratice, in viața 
internațională, la soluționarea pro
blemelor litigioase prin mijloace po
litice, la înfăptuirea dezarmării ge
nerale și progresul omenirii contem
porane.

S-a confirmat, din nou. cu prilejul 
vizitei, că Intilnirile și dialogul intre 
factorii de răspundere ai țărilor so
cialiste reprezintă o practică utilă, 
constructivă, pentru dezvoltarea re
lațiilor reciproce in spiritul stimei și 
prieteniei, al Încrederii și înțelegerii 
mutuale. Este convingerea fermă a 
poporului nostru că Întărirea continuă 
a raporturilor frățești româno-polone 
servește atit intereselor celor două 
țări și popoare, cit și intereselor uni
tății șl colaborării dintre toate țările 
socialiste, întăririi frontului antiim- 
perlalist, cauzei păcii, socialismului 
și progresului în lumea contem
porană.

B. STOIAN



PAGINA 6
SClNTEIA — marți 30 iulie 1974

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

adresai sesiunii de la Cairo a Organizației de solidaritate cu popoarele 
alro-asiaiiee pentru sprijinirea luptei poporului cipriot, pentru independență, 

împotriva intervenției străine și pentru sprijinirea guvernului legitim

CONVORBIRE l. BRUNEV-G. MARCHAIS

Am aflat cu Interes fi ©preriei 
în mod deosebit inițiativa organi
zației dv. de a convoca o reuniu
ne extraordinară internațională de 
solidaritate cu lupta poporului ci
priot pentru drepturile sale fun
damentale, pentru respectarea su- 
veranității, independentei și Inte
grității teritoriale a Republicii Ci
pru.

Pcrmiteți-mi ca, în numele Con
siliului de Stat, al guvernului, al 
Întregului popor român și al meu 
personal, sft adresez cele mai cor
diale salutări și urări de succes 
lucrărilor reuniunii dumneavoas
tră.

Guvernul și poporul român au 
aflat cu adincă îngrijorare de si
tuația creată In Cipru ca urmare 
a loviturii de stat organizate de 
către forțe militare străine aflate 
pe teritoriul acestei țări și și-au 
manifestat, de la Început, spriji
nul față de guvernul legal ©1 Re
publicii Cipru, condus de președin
tele Makarios, față de dreptul po
porului cipriot de a trăi liber și 
independent, de a-șl hotărî singur 
destinele.

După cum este cunoscut, gu
vernul și poporul român au consi
derat și consideră că actul de for
ță din Cipru constituie o violare 
gravă a Cartei O.N.U., a princi
piilor fundamentale ale legalității 
și moralei internaționale, o încăl
care a voinței poporului cipriot da 
a-și hotărî singur destinele și care 
pune în primejdie cuceririle de
mocratice ale maselor populara 
din insulă, independența și inte
gritatea teritorială e republicii.

Evenimentele din Cipru au ară
tat din nou. cu toată claritatea, 
necesitatea stringentă a intensifi
cării și unirii eforturilor tuturor 
forțelor democratice, progresiste ți 
iubitoare de pace pentru promo

In sprijinul drepturilor poporului cipriot, 

al legalității internaționale!
Dind glas încă o dată sentimente

lor unanime ale opiniei publice din 
țara noastră, mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe care il publi
căm mai sus. reafirmă cu putere 
sprijinul țării noastre față de guver
nul legal al Ciprului, constituie o 
nouă contribuție la soluționarea con
structivă a problemelor intervenita 
tn viața acestui stat, oglindește so
lidaritatea activă a poporului român 
cu lupta poporului cipriot pentru a- 
firmarea dreptului său sacru de a 
trăi liber și independent

După cum este cunoscut, lovitura 
de stat organizată de către forțe 
militare străine aflate pe teritoriul 
Republicii Cipru împotriva regimu
lui constituțional al acestei țări m 
frunte cu președintele Makarios, e- 
venimentele care au urmat, ciocni
rile violente care au avut loc pe 
insulă, soldate cu victime și pierderi 
materiale, au stîrnit îngrijorarea 
profundă a guvernului și poporului 
român. Ca țară balcanică, direct in
teresată In curmarea stării de con
fruntare din Cipru, România a luat, 
din primul moment, atitudine hotă- 
r?.ă in legătură cu situația primej
dioasă creată. Declarația guvernului 
român, difuzată ca document de 
lucru al Consiliului de Securitate, 
inscriindu-se ca un aport de seamă 
In vederea soluționării conflictului 
în mod corespunzător cu interesele 
fundamentale ale poporului cipriot 
și cu cerințele legalității internațio
nale.

Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — expresie vie a înaltei 
responsabilități față de destinele 
păcii In lume, față de dreptul po
poarelor de a-și hotări de sine stă
tător soarta, fără nici un fel de 
amestec din afară — cere, din nou, În
cetarea definitivă șl irevocabilă a ori

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN CIPRU

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Gu

vernul sovietic a dat publicității o 
declarație in care relevă că soco
tește necesar să-și exprime din nou, 
cu toată claritatea, poziția in legă
tură cu Ciprul, avind in vedere 
faptul că primejdia la adresa inde
pendenței și suveranității acestei 
țări nu a fost incă lichidată. Subli
niind că principalele prevederi ale 
rezoluției din 20 iulie a Consiliului 
de Securitate nu au fost îndeplinite 
pină în prezent, declarația reamin
tește că „hotărirea Consiliului de 
Securitate prevede încetarea ime
diată a intervenției militare străine 
și retragerea fără intirziere a per
sonalului militar străin, inclusiv a 
personalului a cărui retragere a fost 
cerută de președintele Ciprului, Ma
karios. Militarii greci care au de
clanșat rebeliunea militară nu au 
fost evacuați pină acum din insulă. 
Forțele militare străine aflate in 
Cipru nu se retrag, ci continuă să 
sporească. Hotărirea Consiliului de 
Securitate presupune reinstalarea 
în Cipru a guvernului constituțional 
Lipsesc condițiile pentru ca guver
nul legal, in frunte cu președintele 
Makarios, să aibă posibilitatea de 
a-și exercita integral puterea".

„Trebuie să se pună capăt, cit mal 
repede, atentatelor la independența, 
suveranitatea șl integritatea Repu
blicii Cipru. In ce o privește, U.R.S.S. 
va continua neabătut să urmărească 
aceasta*",  se spune in declarație. In 
document se subliniază, de aseme
nea, că „sarcina primordială o con
stituie Înfăptuirea imediată și inte
grală a rezoluției din 20 iulie a Con
sulului de Securitate cu privire la 
Cipru. Trebuie restabilită situația 
Ciprului ca stat suveran. Trebuie să 
se pună C2păt de urgență oricărui 
•mestec din afară in treburile inter
ne ale Ciprului fi retrase toate tru

• CURTOAZIE. 0
pe care presa britanică a re
produs-o nu fără malițiozitate : 
primul ministru laburist, Ha
rold Wilson, este in căutarea 
unei locuințe pentru... liderul 
ODoziției conservatoare. Edward 
Heath. Intr-adevăr, actualul 
premier dorește ca de acum îna
inte liderul opoziției să aibă la 
dispoziție o reședință oficială. 
EL a propus, de asemenea, ca 
membrii așa-zisului „cabinet de 
schimb", care cuprinde persona
litățile din opoziție apte de a 
forma un eventual guvern, să 
fie remunerați de către stat. 
Ce-i drept, pentru a curma co
mentariile malițioase, Harold 
Wilson a anunțat că, cel puțin 
deocamdată, nu intenționează 
să treacă in opoziție.

• NECROPOLA UNI
CĂ. în vestul orașului Varna, 
din Bulgaria, a fost Încheiată 
prima etapă de cercetare a 
unei necropole preistorice. Au 
fost studiate 20 de morminte, 
dintre care unele cuprind bo
gate și variate obiecte de 
aur : brățări, plăci dreptunghiu
lare, virfuri de suliță, mărgele 
cilindrice, precum și inele, plă
cuțe și spirale, cu o greutatș 
totală de circa trei kilograme. 
Specialiștii muzeului arheologic 
din Varna apreciază că este 
prima dată cind se descoperă 
o necropolă preistorică pe con
tinentul european. După păre
rea lor, ea a aparținut tracilor.

• INUNDAȚII IN IN
DIA Șl BANGLADESH. 
Cel puțin 54 persoane au murit 
in India din cauza inundațiilor 
provocate de ploile musonice 
deosebit de puternice. Statele 
cele mai afectate sint Kerala si 
Assa, situate in nord-estul țării. 
Au fost produse pagube însem
nate culturilor agricole. rte 
două milioane de persoaiȘ u„ 
fost afectate de puternice-:* 
inundații abătute asupra a șase 
districte din Republica Bangla
desh. Circa 23 de persoane și-au 
pierdut viața.

• PĂDURI IN ISLAN
DA? Greu de conceput pină 
acum, datorită condițiilor parti
culare de climă și sol, lucrul a- 
cesta s-ar putea să devină re
alitate. La venirea vikingilor, in 
secolul IX, vegetația reprezenta
tivă a Islandei o constituia un 
tip local de mesteacăn — dis
părut cu timpul. Or. in anii din 
urmă s-au întreprins o serie de 
experimente care au evidențiat 
posibilitatea adaptării unor spe
cii de origine nordică, mai ale» 
a celor provenind din Alaska. 
Așa ineît s-a dispus crearea 
unor zone speciale, unde să fie 
însămințat și plantat un soi 
foarte rezistent de molid. Spre 
încintarea locuitorilor. prind 
astfel contur perspectivele Îm
bogățirii peisajului atit de arid 
și dezolant al insulei de bazalt 
din nordul Atlanticului.

• PREMIERA CHIRUR
GICALĂ. Pentru prima oară 
în istoria medicinii poloneze, 
sîmbăfâ a fost efectuată im
plantarea unui stimulator car
diac atomic. Stimulatorul. d« 
fabricație americano-franceză, 
a fost implantat unei fetițe de 
12 ani.

• CAMPIONUL MON
DIAL DE ȘAH BOBBY 
FISCHER s-a decis, in fine, 
să-și repună titlul în joc, 
dar nu In orice fel de 
condiții. De fapt el pune atîtea 
condiții Incit acestea umplu nu 
mai puțin de... 60 de pagini, cit 
cuprinde scrisoarea pe care a 
adresat-o președintelui Fede
rației internaționale de șah, 
Max Euwe. Printre altele. Fi
scher pretinde o tablă de șah 
In culorile verde și galben, pre
cum și excluderea totală a pu
blicului din sala de joc. încă 
de De acum președintele fede
rației a declarat, resemnat, că 
se vede pus in situația de a 
accepta cea mai mare parte a 
condițiilor.

varea noilor principii ale relați
ilor dintre state, bazate pe egali
tatea deplină in drepturi, pe res- 
p. ctarea independenței și suvera
nității naționale, neamestecul tn 
treburile interne, nefolosirea for
ței sau amenințării cu forța, asi
gurarea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, fără nici 
un amestec din afară.

Animate de sentimente de prie
tenie față de poporul cipriot, po
porul român, opinia publică din 
țara noastră au luat cunoștință cu 
satisfacție de faptul că, in urma 
Rezoluției Consiliului de Securita
te. părțile implicate in conflictul 
din Cipru au declarat că acceptă 
și că se vor conforma prevederilor 
acesteia privind încetarea focu
lui. Guvernul român consideră 
necesar să Înceteze In mod defini
tiv și irevocabil orice act militar al 
oricăror state pe teritoriul cipriot, 
tă fie relnstaurat guvernul legal.

România, ca țară balcanică ri
tuală in vecinătatea zonei de 
conflict, este direct interesată în 
curmarea stării de tensiune si con
fruntare militară din Cipru, fiind 
hotârită să militeze și de acum Îna
inte pentru deplina soluționare a 
problemei din Cipru, in conformi
tate cu aspirațiile și drepturile le
gitime ale poporului cipriot, cu 
normele de legalitate internațio
nală. oentru crearea condițiilor sta
tornicirii unei păci durabile în 
această zonă, pentru întărirea 
cursului pozitiv, spre destindere șl 
securitate In Balcani șl pe conti
nentul Europei, In întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

cărui act militar din partea orică
rui stat pe teritoriul Ciprului, re- 
instaurarea guvernului legal al re
publicii.

Prin glasul reprezentantului său 
cel mai autorizat, România adresea
ză din nou. in numele cerințelor su
preme ale securității și legalității 
Internaționale, un apel stăruitor la 
respectarea întocmai a prevederilor 
rezoluției Consiliului de Securitate 
privind încetarea focului. „Consider, 
arată in mesaj tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că in situația actuală este 
necesar să fie aplicată rezoluția Con
siliului de Securitate al O.N.U. de 
către părțile implicate, să fie garan
tate independența șl suveranitatea 
națională a Ciprului, să fie create 
condițiile asigurării unei conviețuiri 
pașnice între clprioții greci și turci, 
pentru dezvoltarea pașnică a țării. 
Problema privind Ciprul trebuie so
luționată pe calea politică a tratati
velor. pornind in primul rind de la 
Interesele vitale fundamentale ale 
poporului cipriot, de la necesitatea 
imperioasă de a se asigura pacea in 
zonă, de a se consolida cursul spre 
destindere și securitate in Europa și 
In întreaga lume".

Acest lucru este cu atit mai ne
cesar cu cit prevederile rezoluției 
nu au fost incă îndeplinite, diferi
tele forme ale intervenției militare 
din afară nu au încetat, trupele 
străine aflate in Cipru nu au fost 
retrase, continuind să se înre
gistreze noi acte de forță și ciocniri 
militare.

Așa cum se știe, în baza rezoluției 
Consiliului de Securitate, la Geneva 
se desfășoară In prezent negocieri 
tripartite. Interesele păcii In lume, 
rațiunea politică impun ca aceste 
negocieri să se desfășoare lntr-un 
spirit constructiv, să se soldeze dt

pele străine de pe insulă. Poporului 
cipriot — atit ciprioților greci, cit și 
ciprioților turci — trebuie să i se 
asigure dreptul inalienabil de a-și 
rezolva singur problemele, de a ho
tări soarta patriei comune, a repu
blicii suverane Cipru, in condiții de 
pace și liniște. Aceasta presupune 
incontestabil participarea reprezen
tanților guvernului legal al Ciprului 
la toate dezbaterile internaționale 
asupra problemei cipriote, inclusiv 
la tratativele de la Geneva dintre 
Anglia. Grecia și Turcia. Uniunea 
Sovietică se pronunță ferm pentru 
aceasta. Hotăririle care nu ar cores
punde Intereselor poporului cipriot 
pot duce numai la agravarea în con
tinuare a situației, la noi conflicte'*.

★
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. «-a Întrunit, luni, la ora 1,40 
G.M.T., la cererea Uniunii Sovieti
ce, pentru examinarea problemelor 
legate de aplicarea rezoluției din 
20 iulie a Consiliului de Securitate 
privind situația din Cipru.

In cadrul ședinței, delegatul Uniu
nii Sovietice a dat citire declarației 
guvernului sovietic din 28 iulie pri
vind situația din Cipru.

Consiliul de Securitate «-a Întru
nit din nou, luni seara, la ora 19 
G.M.T.

★
GENEVA 29 (Corespondență de la 

C. Vlad). — La Geneva, in noaptea 
de duminică spre luni, a avut loc 
o intilnire a șefilor delegațiilor Ma
ri: Britanii, Greciei și Turciei — 
statele participante la Conferința 
tripartită in problema Ciprului — în 
cadrul căreia a fost examinat pro
iectul de document final elaborat de 
către experți.

In cursul zilei de luni au «vut loc 
o serie de convorbiri, in cadru bi

Consider el. în rituali*  actuală, 
•sta necesar să fie aplicată Rezo
luția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. de către părțile implicate, 
•ă fie garantate independenta și su
veranitatea națională a Ciprului, să 
fie create condițiile asigurării unei 
conviețuiri pașnice Intre ciprioțli 
greci și turci, pentru dezvoltarea 
democratică pașnică a tării. Proble
mele privind Ciprul trebuie solu
ționate pe calea politică a tratati
velor, pornind In primul rlnd de la 
interesele vitale fundamentale ale 
poporului cipriot, de la necesitatea 
imperioasă de a se asigura pacea 
In zonă, de a se consolida cursul 
șpre destindere și securitate în 
Europa șl In întreaga lume. în ace
lași timp, este necesar ca aceste 
tratative, care privesc In mod di
rect Republica Cipru, să se desfă
șoare cu participarea nemijlocită a 
reprezentanților legali ai poporului 
cipriot.

Poporul român, care a dus el în- 
•uși. timp de veacuri, o luptă plină 
de sacrificii pentru eliberarea națio
nală și socială, iși reafirmă solida
ritatea deplină cu lupta poporului 
cipriot pentru apărarea independen
ței șl suveranității sale, sprijină 
năzuințele acestuia de dezvoltare de 
«Ine stătătoare pe calea democra
ției și progresului, cere, In numele 
dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a-șl hotărî destinele, să fie 
respectată dorința poporului cipriot 
de a trăi liber, fără nici un fel de 
• mestec din afară.

mai grabnic cu rezultate pozitive, 
care să chezâșuiască dezvoltarea li
beră și suverană a poporului cipriot, 
in conformitate cu propria voință. 
Totodată, așa cum este și firesc, sa 
impune ca la aceste tratative, care 
privesc in mod direct Republica 
Cipru, să participe nemijlocit și re
prezentanții legali ai poporului ci
priot.

Evenimentele din Cipru demon
strează, din nou, cu toată târla, ne
cesitatea intensificării și unirii e- 
forturilor tuturor forțelor democra
tice, progresiste și iubitoare de pace 
ale lumii pentru promovarea prin
cipiilor noi ale relațiilor dintre sta
te. bazate pe egalitatea deplină în 
drepturi, pe respectarea indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
nefolosirea forței sau amenințării 
cu forța, asigurarea dreptului fiecă
rui popor de a se dezvolta liber, 
fără amestec din afară. Acestei ne
cesități majore li dă glas mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — in 
deplină consecvență cu linia stă
ruitoare a Întregii activități interna
ționale a partidului nostru.

Poporul român, care a dus, el în
suși, veacuri de-a rindul, o luptă 
plină de sacrificii pentru eliberarea 
națională și socială, este hotărit să 
acționeze in același mod construc
tiv ca și pină acum spre a contri
bui la realizarea unei reglementări 
In conformitate cu aspirațiile șl 
drepturile legitime ale poporului ci
priot, la instaurarea unei păci juste 
și durabile In zonă, corespunzător 
intereselor destinderii și securității 
In Balcani, pe continentul european 
|i in Întreaga lume.

R. CAPLESCU

lateral. între miniștrii de externe ai 
statelor participante la conferință.

★
Secretarul de stat la Foreign Of

fice, James Callaghan, a declarat, 
luni după-amiază, că așteaptă o de
cizie finală asupra unui plan de 
pace in Cipru pentru marți dimi
neață.

Reuniuni ale guvernelor 
turc țl grec

ANKARA 29 (Agerpres). — Con
vocat, luni dimineața, intr-o reu
niune de urgență, guvernul turc a 
analizat rezultatele realizate pină 
acum in cadrul conferinței triparti
te de la Geneva in problema Cipru
lui.

După o nouă convorbire telefoni
că avută cu ministrul său de exter
ne, premierul Ecevit a declarat că 
Turcia va continua să trimită întă
riri și materiale de aprovizionare 
forțelor turcești din Cipru.

★
ATENA 29 (Agerpres). — Consi

liul de Miniștri al Greciei a-a reu
nit, luni după-amlază, sub preșe
dinția premierului Constantin Ca- 
ramanlia — transmite agenția Fran
ce Presse. Premierul grec i-a infor
mat pe membrii cabinetului său a- 
supra situației generale în proble
ma Ciprului ți asupra evoluției ne
gocierilor de la Geneva.

★
NICOSIA 29 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al forțelor O.N.U. 
din Cipru a anunțat că trupele tur
cești debarcate cu dtva timp In 
urmă pe insulă au ocupat noi teri
torii in ultimele trei zile, continuind 
intărirea pozițiilor lor intr-o manie
ră masivă. în ce privește respecta
rea incetării focului, s-a precizat că 
„cu excepția cîtorva incidente mi
nore. situația De teren a rămas ne
schimbată".

După declarația președintelui Portugaliei
de recunoaștere a dreptului la independență 

a coloniilor africane
MOZAMBIC. Manifestații în principalele orașe

BEIRA 29 (Agerpres). — Recenta declarație a președintelui 
Portugaliei, Antonio de Splnola, prin care se aratd câ Portugalia 
recunoaște dreptul la Independența a coloniilor africane, a fost 
prlmltd cu un deosebit entuziasm de populația afrlcand țl euro*  
peanâ a coloniilor, precum țl de militarii portughezi din colonii.

După cum transmit agențiile 
France Presse ți Reuter, duminică, 
In principalele orașe din Mozambic 
au avut loc manifestații spontane de 
bucurie, declanșate de anunțarea de
clarației președintelui Spinola. Ma
nifestațiile din Tete, la care au par
ticipat lideri ai Frontului de elibe
rare din Mozambic și ofițerii garni
zoanei portugheze, s-au Încheiat 
prlntr-un miting in cadrul căruia 
liderul Organizației FRELIMO din 
regiunea respectivă, Raimundo Da- 
lepe, a lansat un apel europenilor șl 
africanilor, cerîndu-le să trăiască în 
pace șl armonie șl să evîle con
fruntările.

Cazuri similare de fraternizare 
Intre populația africană, mllitanțil 
FRELIMO și armata portugheză au 
fost semnalate șl in districtul Zam- 
beze, regiunea cea mai populată șl 
cea mai bogată din punct de vedere 
agricol a Mozambicului. în orașul 
Bcira, populația a manifestat, du
minică, pe străzi cu pancarte pe 
care scria „Independența este aici" 
și „FRELIMO este poporul".

ANGOLA. Front comun al mișcărilor de eliberare 
pentru negocierile cu Portugalia

KINSHASA 29 (Agerpres). — In 
localitatea zaireză Bukavu s-au În
cheiat lucrările unei reuniuni cva- 
drioartite la nivel înalt, la care au 
luat parte președinții Mobutu Șese 
Seko (Zair), Kenneth David Kaunda 
(Zambia), Julius Nyerere (Tanzania) 
si Marien N’Gouabi (Congo), precum 
si reprezentanți ai mișcărilor de eli
berare națională din Angola, și Wil
liam Eteki Mboumoua, secretar ge
neral al Organizației Unității Afri
cane. Participants au procedat la un 
schimb de opinii privind posibilitatea 
unificării mișcărilor de eliberare na
țională ce activează in Angola.

Intr-un comunicat dat publicității 
la încheierea convorbirilor se arată

„Hotăriri de mare însemnătate"
Larg ecou pozitiv la declarația privind acordarea Indepen

denței teritoriilor coloniale
în ultimele zile, viața politică * 

Portugaliei a fost marcată de un 
șir de evenimente care conferă 
accente de importanță deosebită 
momentului actual. In acest sens 
au fost primite cu viu interes de
clarațiile președintelui țării, gene
ralul Antonio de Spinola. care a 
afirmat că „Legea constituționali 
adoptată de Consiliul de Stat creea
ză cadrul legal necesar angajării 
imediate a procesului de decoloni
zare" a teritoriilor din Africa. Opi
nia publică, cercuri largi democra
tice din Întreaga țară au salutat 
cu satisfacție precizările făcute, în 
sensul că Portugalia este gata să 
înceapă procesul de transferare a 
puterii populațiilor din Guineea- 
Bissau, Angola și Mozambic.

Astfel, Partidul Comunist Portu
ghez a dat publicității un comuni
cat în care apreciază declarația so
lemnă a președintelui republicii 
asupra recunoașterii drepturilor la 
independență a popoarelor aflate 
sub dominația colonialismului por
tughez ca avind „o importanță is
torică, pe plan național și interna
țional". „Războiul colonial se va 
încheia in sfîrșit — se arată in co
municat. Soldații portughezi, sîlițl 
de regimul fascist să participe la 
un război nejust, se vor putea în
toarce acasă. Risipirea bogățiilor 
naționale va înceta. Popoarele fră
țești din colonii iși vor putea con
strui in mod liber țările lor". Co
municatul cheamă comuniștii, clasa 
muncitoare și masele populare să-și 
exprime, prin puternice manifes
tații, sprijinul „pentru înfăptuirea 
concretă a acestei hotărlrl Istorice".

Totodată, aici, la Lisabona, s-a

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul împlinirii a 

40 de ani de la crearea 
în România a asociației 
„Amicii U.R.S.S.", la Casa 
prieteniei din Moscova a avut loc, 
la 29 iulie, o ședință festivă lărgită 
a conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-româ- 
nă. Printre participanți se aflau mi
niștri, funcționari superiori ai 
M.A.E. al U.R.S.S., activiști pe tărlm 
obștesc, oameni de artă și cultură 
sovietici.

V. I. Konotop, prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele conducerii 
centrale a A.P.S.R., a subliniat 
marea însemnătate a creării in 
România a asociației „Amicii 
U.R.S.S.**.  Un expozeu asupra con

Colaborare lugoslavo- 
braziliană. Lucrările Comisiei 
mixte iugoslavo-braziliene pentru 
promovarea comerțului între cele 
două țări, desfășurate la Brasilia, 
6-au încheiat prin semnarea unui 
protocol care prevede dezvoltarea 
comerțului și a cooperării dintre 
Brazilia și Iugoslavia in sfera pro
ducției și in domeniul tehnologiei.

Vicepreședintele S.U.A., 
Gerald Ford, va întreprinde o vizită 
In R. A. Egipt, in luna noiembrie a 
acestui an — scrie cotidianul egip
tean „Al Ahram", citat de agențiile 
de presă. Se precizează, din aceeași 
sursă, că vicepreședintele S.U.A. va 
vizita și Israelul.

Pe de altă parte, gruparea politici 
Uniunea Democratică din Mozambic, 
care dusese o campanie pentru de
clararea Independenței Mozambicu
lui sub controlul reprezentanților 
populației albe, a anunțat că s-a 
autodizolvat, existența sa fiind, de 
acum Încolo, lipsită de sens.

★
NEW YORK. — Gulneee-Bksau • 

adresat secretarului general nl 
O.N.U., Kurt Waldheim, cererea ofi
cială de a fi primită ca stat membru 
*1 Organizației Națiunilor Unite.

★
JOHANNESBURG 29 (Agerpres). 

— Miliardarul portughez Jorge Jar- 
dim, Împotriva căruia autoritățile 
portugheze au lansat, recent, un 
mandat de arestare, va fi judecat In 
contumacie, In cursul acestei aăp- 
tămlnl, la cartierul general al for
țelor portugheze din Mozambic — 
relatează agenția France Presse. 
Jorge Jardim este Învinuit de „Înaltă 
trădare șl acte de terorism Împotri
va populației mozambicane".

că Mișcare*  populară pentru elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.) și Frontul 
de Eliberare Națională a Angolei au 
hotărit să constituie un front comun 
la viitoarele negocieri cu Portugalia 
în vederea acordării Independenței 
Angolei.

★
LUANDA. — Contraamiralul Rosa 

Coutinho, președintele juntei mili
tare de guvernândnt din Angola, * 
declarat că in această țară va fi for
mat, în curlnd, un guvern de coa
liție, a cărui misiune principală va 
fi aceea „de * accelera procesul de 
decolonizare pină la transferarea 
puterilor către reprezentanții legi
timi ai poporului angolez".

înregistrat cu mult interes reacția 
promptă a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea-Bis- 
sau, Luis Cabrai, care, Intr-un in
terviu acordat agenției „Algerie 
Presse Service", a arătat că decla
rația președintelui Portugaliei cu 
privire la dreptul teritoriilor din 
Africa la obținerea independenței 
a fost concretă și clară, fapt ce i-a 
conferit „un caracter istoric". Acum 
— a subliniat Luis Cabrai — există 
baza necesară pentru continuarea 
negocierilor în vederea rezolvării 
definitive a conflictului co opune 
Guineea-BIssau Portugaliei.

Reflectînd, pe spații ample, ecoul 
internațional al declarației prezi
dențiale, presa din Lisabona scoate, 
între altele, in evidență declara
țiile făcute de secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, care a 
calificat această hotărire drept „o 
etapă pozitivă spre obținerea In
dependenței, cit mai curind posibil, 
de către popoarele coloniale". .

Un nou pas ce se înscrie pe linia 
marilor transformări jalonate prin 
acțiunea de la 25 aprilie — astfel 
poate fi sintetizată aprecierea ge
nerală față de hotărirea anunțată. 
Subliniind că această hotărire co
respunde pe deplin intereselor po
porului portughez, cercurile demo
cratice și progresiste relevă că ea 
deschide calea împlinirii dezidera
tului fundamental al popoarelor 
din teritoriile coloniale — de a-și 
organiza viața de sine stătător, cre- 
lndu-se astfel cadrul unei colaborări 
egale în drepturi cu poporul por
tughez.

v. OROS
Lisabona, N 

dițiilor istorice în care a fost 
creată asociația „Amicii U.R.S.S.", 
asupra colaborării rodnice dintre 
A.P.S.R. și A.R.L.U.S. a făcut 
Alexei Seliakov, doctor în științe.

Gheorghe Colț, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României în 
U.R.S.S., a relevat evenimentele 
ce vor avea loc anul acesta în 
viața poporului român : a XXX-a 
aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă și Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Vorbitorul a evo
cat pe larg relațiile de prietenie 
și strinsa colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
dintre popoarele celor două țări, 
subliniind marea importanță pen
tru aceasta a întrevederilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev.

Acord iranlano—sirian.
La Teheran a fost semnat un acord 
economic între Iran și Siria, care 
prevede creșterea volumului schim
burilor comerciale dintre cele două 
părți. Iranul va exporta autobuze, 
produse electrotehnice și din dome
niul agricol și va cumpăra de pe 
piața siriană fosfați, textile, bunuri 
alimentare.

Convorbiri peruano-cu- 
bcmeZG» Mercado Jarrin,
prim-ministru și ministru al apără
rii Perului, a avut, duminică, o 
convorbire cu Raul Castro Ruz, 
prim-viceprim-ministru și ministru 
al forțelor armate revoluționare al

MOSCOVA » (Agerpres). — A- 
gențl*  T.A.S.S. anunță cl 1*  Moa- 
cov*  * avut loc o întrevedere Intre 
Leonid Brejnev, aecretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și George*  Mar- 
chals, secretar general al P.C. Fran
cez, aflat la odihnft in U.R.S.S.

în cursul convorbirii •-*  eviden
țiat că tendința zpre destindere, 
spre transpunerea In practic*  rela
țiilor internaționale a politicii de 
coexistență pașnică se afirmă tot 
mai puternic ca trăsături dominan
tă * evoluției situației internațio
nale. în aceste condiții, o mare im
portanță dobindește lupt*  pentru a 
conferi un caracter ireversibil pro
cesului de destindere, pentru a-1 
completa cu destinderea In domeniul 
militar, pentru asigurarea unei păci

Conferința O.N.U. 
asupra dreptului mării

CARACAS 29 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celei de-a IlI-a 
Conferințe a Națiunilor Unite asu
pra dreptului mării — găzduite de 
capitala venezueleană — au fost 
continuate dezbaterile cu privire la 
fixarea limitelor mării teritoriale și 
a zonei economice a platoului con
tinental controlate de 6tatele din 
zonele de coastă.

Intre luările de poziție ce au fost 
prezentate pină acum, un grup de 
nouă state — Intre care Canada, Is
landa și Mexic — recomandă ca sta
tele de coastă să dispună de drep
turi suverane asupra pescuitului, re
zervelor de minereuri din adlncurl, 
cercetărilor științifice și controlului 
poluării într-o zonă cuprinsă in pe
rimetrul a 200 de mile marine. Se 
precizează, de asemenea, că propu
nerea sprijină elementul stabilit an
terior, relativ la delimitarea a 12 
mile de mare teritorială, plus alte 
188 de mile de zonă economică, re- 
cunoscînd, in același timp, dreptul 
statelor de coastă la un control su
veran deplin asupra zonei economi
ce, cu excepția dreptului de liberă 
navigație, de survolare a regiunii 
respective și de instalare a unor 
cabluri sau conducte pe platoul ma
ritim cuprins In acest perimetru.

„Pasul istoric 
cel mai decisiv 
al revoluției" 

Un discurs al președintelui 
Alvarado cu prilejul 

aniversării Independentei 
Perului

LIMA 29 (Agerpres) — Cu prilejul 
celei de-a 153-a aniversări a obține
rii independenței Perului, președinte
le Juan Velasco Alvarado a ținut, 
duminică, un discurs in cursul că
ruia a reafirmat hotărirea conducerii 
statului peruan de a continua apli
carea programului de transformare 
economică și socială a țării, cunoscut 
sub numele de „Planul INCA". 
Subliniind importanța participării 
crescinde a maselor populare Ia pro
cesul revoluționar actual, șeful sta
tului peruan a evidențiat că aceasta 
este expresia aspirației unui popor 
de a se ridica și a-și alege singur 
drumul, spre o societate in care ce
tățenii să trăiască în libertate și 
dreptate. Președintele peruan a relie
fat importanța fundamentală a sec
torului economic-proprietate so
cială. a cărui creare el, a calificat-o 
ca fiind „pasul istoric cel mai decisiv 
al revoluției". El a relevat, de aseme
nea. semnificația dezvoltării perma
nente a industriei peruane In scopul 
obținerii independenței economice 
efective și al dezvoltării generale a 
țării.

O parte a discursului a fost consa
crată recentei hotăriri de exproprieri 
a unor ziare centrale peruane, măsu
ră menită — după cum a declarat 
președintele Velasco Alvarado — să 
asigure „participarea reală, democra
tică a tuturor peruanilor la folosirea 
unui instrument decisiv al puterii". 
El a denunțat rolul jucat pină acum 
de marile organe de presă, care 
„aproape totdeauna au apărat intere
se externe".

Cubei, care efectuează o vizită ofi
cială în Peru.

Demonstrații în Belgia. 
Sute de fermieri au manifestat pe 
străzile orașelor Liege și Mons. Alți 
demonstranți au blocat cu ajutorul 
tractoarelor principalele șosele din 
sudul și estul Belgiei. Manifestanții 
protestează împotriva micșorării ve
niturilor lor și a creșterii prețurilor. 
Ministrul belgian al agriculturii. Al
bert Lavens, a promis prezentarea 
unor serii de reforme pină la sfirși- 
tul lunii.

Ministrul de externe al 
Kuweitului, Sabah A1 Ahmcd 
Al Jaber, se află într-o vizită la 
Paris, spre a conferi cu ministrul 
francez de externe, Jean Sauvagnar- 
gues, președintele in exercițiu al 
Consiliului Ministerial, al C.E.E., asu
pra măsurilor privind promovarea 
cooperării economice dintre țările 
arabe și Piața comună. La aceleași 
convorbiri participă și secretarul ge
neral al Ligii Arabe, Mahmud Riad.

In comunicatul i« 
vizita ministrului de externe al Ita
liei, Aldo Moro, In Uniunea Sovieti
că se relevă dorința părților de a 
conferi procesului de destindere un 
caracter Ireversibil. în cursul vizi
tei a fost semnat un acord intergu- 
vemam’ental sovieto-italian de cola
borare economică, tehnică și indus
trială pe o perioadă de zece ani.

In R. P. Congo * fost t,ec- 
tuat, recent, primul recensămint ge
neral al populației, rezultind că a- 
ceastă țară are peste 1 300 000 de lo
cuitori. 

trainic*.  Apreciind convocarea, con
ferinței pentru «ecurltate și coope
rare in Europa drept o realizare 
majoră a tuturor forțelor progreaiste 
și iubitoare de pace, L. Brejnev și 
G. Marchaia consideri că Încheierea 
cit m*l  grabnică a lucrărilor foru
mului general-european al statelor 
1*  cel mai Înalt nivel corespunde 
attt cauzei păcii, dt șl intereselor 
maselor largi populare.

Conducătorii celor două partide au 
reafirmat dorința reciprocă de a 
lărgi și pe viitor legăturile frățești 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.U.S. șl P.C.F. A fost evidențiată, 
totodată, importanța pe care P.C.U.S. 
și P.C.F. o acordă continuării si dez
voltării cooperării dintre Uniunea 
6ovietică șl Franța.

MOSCoVA. ÎNTREVEDERE 
A MINISTRULUI DE EXTERNE 

AL ROMÂNIEI
MOSCOVA 29. (Coresponden

tă de la L. Duță). — La 29 iulie, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu, in timpul opririi aale 
la Moscova, In drum spre R.P.D. Co
reeană. a avut o Întrevedere cu 
V. V. Kuznețov, prlm-adjunct *1  mi
nistrului afacerilor externe *1  
U.R.S.S.

Cu acest prilej, lntr-o atmoeferă 
cordială, prietenească, a avut loc v~ 
ichimb de vederi cu privire k i 
probleme internaționale actuala și 
aspecte ale relațiilor prietenești din
tre România și Uniunea Sovietică.
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