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întrunit ieri în ședință plenară

CONSILIUL NATIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
exprimind voința unanimă a națiunii noastre 

o A dat o înaltă apreciere și deplină aprobare proiectelor 
de documente ale Congresului al Xl-lea al P. C. R.

• A susținut cu deosebită căldură ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului

Miercuri, 30 octombrie 1974, a 
avut loc plenara Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socia
liste, prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Frontului 
Unității Socialiste.

La lucrările plenarei au parti
cipat numeroși invitați — membri 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale de partid, de 
stat și obștești.

La primul punct al ordinii de zi, 
plenara a dezbătut proiectele do
cumentelor pentru cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român :

— Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism ;

— Directivele Congresului al Xl- 
lea al Partidului Comunist Român 
cu privire Ia planul cincinal 
1976—1980 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pentru perioada 1981— 
1990 ;

— Tezele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pentru 
Congresul al Xl-lea al partidului.

Plenara și-a exprimat deplina a- 
probare și adeziune față de aces
te proiecte de documente, a căror
(Continuare în pag. a V-a)
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plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste
In ziua de 30 octombrie 1974 s-au desfășurat 

lucrările plenarei Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste consacrate discutării 
proiectelor de documente ale Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român.

Sintetizînd dezbaterile ce au avut loc în toate 
organizațiile politice, de masă, obștești și pro
fesionale care alcătuiesc Frontul Unității So
cialiste, dînd glas gîndurilor și sentimentelor 
întregului popor, participanții la plenară au 
exprimat, în mod unanim, deplina aprobare 
și adeziune față de proiectul de Program al 
P.C.R. și proiectul de Directive, voința tuturor 
cetățenilor țării de a munci fără preget pentru 
înfăptuirea obiectivelor grandioase de propă
șire a patriei înscrise în aceste documente, 
pentru edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul României și îna
intarea țării spre comunism.

Plenara Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste apreciază că aceste docu
mente răspund intereselor vitale ale tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — fără deosebire de 
vîrstă sau profesie și subliniază că realizarea 
prevederilor lor va determina o și mai puter
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit pe membrii conducerii
Asociației Sașilor Transilvăneni din R.F. Germania

J J

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Dorese să-mi exprim satisfacția 

pentru unanimitatea cu care Con
siliul Național al Frontului Unită
ții Socialiste a adoptat documen
tele de importanță istorică ce sînt 
supuse spre dezbatere de către în
tregul popor și urmează să fie 
adoptate de Congresul al Xl-lea al 
partidului. De fapt, s-ar putea 
spune că unanimitatea din Consi
liul Național al Frontului Unității 
Socialiste este expresia unanimită
ții cu care întregul nostru popor 
aprobă și înfăptuiește neabătut po
litica internă și externă a partidu
lui — politică ce corespunde pe 
deplin năzuințelor vitale ale na
țiunii noastre socialiste ; este una
nimitatea cu care întregul nostru 
popor aprobă proiectul de Program 
și proiectul de Directive cu privire 
la dezvoltarea economico-socială în 
anii 1976—1980 și perspectiva pînă 
in 1990 — documente care prefi

gurează în mod minunat perspecti
va făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, 
înaintarea fermă a națiunii noas
tre pe calea spre comunism, ridi
carea nivelului de viață material 
și spiritual al întregului nostru po
por.

Nu doresc să insist mai mult 
asupra acestor probleme. Vom dez
bate în continuare aceste docu
mente în conferințele județene de 
partid. Ele au fost dezbătute dc 
către toate organizațiile compo
nente ale Frontului Unității So
cialiste, in adunările generale și 
conferințele de partid ce au avut 
loc pînă acum. Din toate aceste 
dezbateri reiese hotărîrea fermă dc 
a le aproba și de a munci cu tot 
entuziasmul, cu toate forțele pen
tru înfăptuirea lor în viață. Iată 
de ce consider că prin aprobarea 
lor unanimă Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste nu 
face altceva decît să dea expresie

nică întărire a unității și coeziunii societății 
noastre, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, forța conducătoare a destinelor po
porului.

Plenara Frontului Unității Socialiste dă o 
înaltă apreciere contribuției nemijlocite, deose
bit de valoroase, aduse de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
elaborarea acestor documente. Plenara apre
ciază că orientările, de mare însemnătate teo
retică și practică, cuprinse în proiectul de 
Program și în celelalte documente ale Con
gresului, purtînd amprenta gîndirii științifice 
vii, marxist-leniniste, a spiritului partinic și 
cutezanței revoluționare proprii personalității 
secretarului general al P.C.R., reprezintă un 
aport remarcabil al partidului nostru, al to
varășului Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
teoriei și practicii revoluționare.

Plenara Consiliului Național al F.U.S. relevă 
caracterul realist al acestor documente, care 
se întemeiază pe generalizarea experienței bo
gate a partidului în lupta de eliberare națio
nală și socială, pentru construirea socialismu
lui, constituind o strălucită întruchipare a res
ponsabilității față de popor și a dragostei de 

voinței ferme a poporului nostru 
de a-și făuri un viitor, liber, inde
pendent, așa cum îl dorește el. 
(Aplauze puternice).

Aș dori să exprim speranța că 
toți participanții la această plena
ră, toate organizațiile componente 
ale Frontului Unității Socialiste 
vor acționa în continuare cu toată 
liotărîrea pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a preve
derilor planului pe acest an, a sar
cinilor pentru anul următor, pentru 
a asigura trecerea la înfăptuirea 
cincinalului viitor pe o bază supe
rioară.

Cu această dorință și convingere 
doresc să urez tuturor organizații
lor componente ale Frontului Uni
tății Socialiste, membrilor Consi
liului Național, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate, multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

țară, a patriotismului fierbinte și internaționa
lismului consecvent ce definesc întreaga po
litică internă și externă a Partidului Comunist 
Român.

Plenara Consiliului Național al F.U.S. relevă 
importanța faptului că proiectele de Program 
și Directive, care definesc strategia generală a 
dezvoltării economice pentru următorii 20—25 
de ani, pun pe primul plan întărirea rolului 
conducător al industriei, dezvoltarea în rit
muri înalte a forțelor de producție, ampla
sarea judicioasă a acestora pe întreg teritoriul 
țării; astfel îneît să se asigure dezvoltarea ar
monioasă a tuturor județelor și regiunilor, ri
dicarea gradului de civilizație materială și spi
rituală a întregului popor. Plenara apreciază 
că prevederile proiectelor Programului și DL 
rectivelor, care stabilesc un raport corespunză
tor între fondul de consum și fondul de dez
voltare, reflectă o necesitate obiectivă și au o 
însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea 
accelerată a economiei, îmbunătățirea continuă 
a, condițiilor de viață ale oamenilor muncii,

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, miercuri la a- 
miazfi, pe dr. Erhard Plesch, pre
ședintele Asociației Sașilor Transilvă
neni din R.F. Germania, Udo Pield- 
ner și Wolfgang Bonfert, vicepreșe
dinți ai asociației, împreună Cu so
țiile, care fac o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, Ștefan Andrei și Vir
gil Cindea, secretar general al aso
ciației „România".

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
onoarea de a fi primiți de președin
tele Republicii și posibilitatea oferităLucrările Marii Adunări Naționale
încheierea dezbaterilor din prima parte a sesiunii

în prezența tovarășului ’ Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost reluate, miercuri, 30 octom
brie, lucrările celei de-a XlV-a se
siuni a actualei legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost intimpinați 
cu vii și îndelungi aplauze de depu- 
tați și invitați. In lojile oficiale au 
luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară,. 
Lina Ciobanii, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.

La lucrări participă membri su
pleant! ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.

de a vizita țara noastră, oaspeții au 
ținut să remarce că sînt impresio
nați de marile realizări înfăptuite in 
România, in ultimii ani, în construi
rea unei economii moderne, de creș
terea continuă a bunăstării popu
lației. Ei au subliniat, totodată, pres
tigiul de care se bucură în lume po
litica promovată de România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

în timpul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu a apreciat faptul 
că sașii transilvăneni continuă să 
păstreze legături cu țara în care s-au 
născut ei sau părinții lor și doresc 
să aducă o contribuție la dezvoltarea

colaborării dintre poporul român și 
popoarele țărilor în care trăiesc în 
prezent.

în acest context, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că existența 
sașilor transilvăneni în R.F. Germa
nia și in alte țări ale lumii, dorința 
acestora de a colabora cu România 
constituie elemente, de legătură în 
dezvoltarea prieteniei dintre poporul 
român și popoarele respective, con
tribuind astfel la cauza păcii în ge
neral, la mai buna înțelegere și coo
perare între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat înțr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

.Iau parte — ca invitați — membri 
ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducă
tori de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai oame
nilor muncii, personalități ale vieții 
științifice și culturale, ziariști ro
mâni și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Nicolae Glosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Primul document supus atenției

Relatarea

Marii Adunări Naționale, In ședința 
de' miercuri, a fost Raportul Guver
nului Republicii Socialiste România 
asupra aplicării hotărîrilor de partid 
și de stat cu privire la introducerea 
regimului de economii la energie, 
combustibili, materii prime, mate
riale și cheltuieli administrativ- 
gospodărești — prezentat de tovară
șul Manca Mănescu, prim-ministru.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Marea Adunare Națională a luat cunoștință și a 

dezbătut raportul guvernului asupra aplicării hotărîri
lor de partid și de stat cu privire la introducerea re
gimului de economii la energie, combustibili, materii 
prime, materiale, cheltuieli adminiștrativ-gospodărești 
și cu privire la aprovizionarea populației și apreciază 
că în acest domeniu Consiliul de Miniștri, ministerele, 
centralele și întreprinderile, consiliile populare au ob
ținut o serie de rezultate pozitive.

I. în anul 1974 au fost adoptate măsuri de utilizare 
mai rațională a energiei și combustibililor în toate do
meniile. Sarcinile planificate și măsurile stabilite se 
îndeplinesc cu succes. ■ ’

Cu toate rezultatele bune, .Marea Adunare Națională 
apreciază că există încă rezerve importante de sporire 
a eficienței folosirii resurselor energetice. în scopul 
economisirii și mai accentuate a acestor resurse este 
necesar ca guvernul, ministerele, centralele și între
prinderile, consiliile populare să acționeze ferm, prin 
măsuri eficiente, pentru :

1. reducerea consumurilor tehnologice și a pierderi
lor in rețele, modificarea constructivă; pe baza bilan
țurilor energetice, a cazanelor și cuptoarelor, în vederea 
creșterii randamentelor ; dotarea cu aparatură de mă
sură, control și automatizare a instalațiilor de ardere ; 
îmbunătățirea izolației termice Ia toate agregatele con
sumatoare de combustibil și la rețelele de transport; 
optimizarea regimurilor de funcționare a cazanelor ;

2. producerea energiei într-o proporție cît mai mare 
pe bază de cărburi și resurse hidraulice, întărirea or
dinii și disciplinei, îmbunătățirea întreținerii și exploa
tării agregatelor energetice ;

3. accelerarea lucrărilor pentru valorificarea mai in
tensă a potențialului hidroenergetic amenajabil ;

4. urgentarea îndeplinirii sarcinilor trasate de con
ducerea partidului privind proiectarea, fabricarea uti
lajelor și construcția centralelor nuclearo-electrice ;

5. gospodărirea rațională a energiei și combustibili
lor, întărirea controlului sistematic și cu toată exigen
ța asupra modului în care se înfăptuiesc programele 
privind creșterea resurselor energetice și materiale și 
utilizarea lor judicioasă.

II. în ultimii ani, pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, s-au întreprins măsuri concrete pentru re

ducerea consumurilor materiale și pentru normarea șl 
întărirea controlului asupra respectării lor.

în scopul reducerii mai accentuate a consumurilor 
de materii prime și materiale trebuie luate măsuri mai 
hotărîte pentru :

1. îmbunătățirea proceselor tehnologice, reproiecta- 
rea din punct de vedere funcțional și tehnologic a pro
duselor, organizarea colectării și valorificării maxime 
a deșeurilor materiale ;

2. asigurarea materiilor prime și materialelor nece
sare executării sarcinilor de plan, în condițiile aplicării 
cu strictețe a regimului sever de economii ;

3. stabilirea la toate consumurile productive din eco
nomie a unor norme riguros fundamentate și întărirea 
controlului aplicării acestora ;

4. reintroducerea în circuitul economic a tuturor re
surselor imobilizate în stocuri supranormative.

Marea Adunare Națională stabilește ca guvernul, or
ganele centrale de planificare, aprovizionare și finan
ciare, ministerele, consiliile populare să desfășoare o 
activitate mai susținută pentru întărirea regimului de 
economii de energie, combustibili, materii prime și 
materiale, pentru reducerea cheltuielilor administra
tive și gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale 
și bănești.

III. Marea Adunare Națională apreciază că în apli
carea Decretului prezidențial privind folosirea rațio
nală a spațiilor administrative, precum și a reglemen
tărilor legale privind reducerea sau înlocuirea unor 
autoturisme cu altele avînd consumuri mai reduse de 
carburanți s-au obținut rezultate bune.

Marea Adunare Națională consideră că trebuie ac
ționat în continuare pentru aplicarea de măsuri mai 
severe în vederea reducerii cheltuielilor administrativ- 
gospodărești și bugetare, pentru accentuarea spiritului 
exigent de economii la toate ministerele și celelalte 
organe centrale de stat, în centrale, întreprinderi și la 
consiliile populare. ■

IV. Anul acesta, pe baza creșterii producției agricole 
și a producției industriale de bunuri de consum, sînt 
create toate condițiile ca aprovizionarea să se desfă
șoare în continuare ritmic, permanent și corespunzător 
cererii de consum.
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Expunerea la proiectul legii privind fondul funciar
proiectul legii sanitar-veterinare

Din cuvîntul parficipanților Ea dezbateri

v
Cele două proiecte de lege au 

fost apreciate de vorbitor drept 
acte normative prin care se pre
conizează un complex de măsuri 
menite a contribui la reali
zarea politicii agrare a par
tidului, de dezvoltare a unei a- 
griculturi moderne intensive, de 
înaltă productivitate, unul din 
obiectivele fundamentale prevă
zut în proiectul de Program al 
Partidului Comunist Român.

La elaborarea proiectului de 
Lege privind fondul funciar — a 
spus vorbitorul — s-au avut în 
vedere orientările și indicațiile 
conducerii de partid — ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu — 
potrivit cărora pămîntul. indife
rent de destinație sau de forma 
proprietății, reprezintă un bun 
național, avuția întregului popor 
și trebuie gospodărit astfel incit 
să satisfacă cerințele crescînde 
ale dezvoltării economiei națio
nale, interesele întregii socie
tăți.

Protejarea și ameliorarea fon
dului funciar, folosirea completă 
și cit mai rațională a teritoriu
lui țării, în interesul întregului 
popor — expresie a suveranită
ții statului nostru socialist — 
sînt o îndatorire primordială a 
luturor organelor puterii și ad
ministrației de stat, a fiecărui 
deținător de terenuri, a tuturor 
cetățenilor.

In proiectul de lege supus 
dezbaterii — a spus în continua
re vorbitorul — se stabilesc în
datoririle ce revin organelor -de 
stat, tuturor deținătorilor de te
renuri pentru a folosi în mod

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII FUNCIARE
Pămîntul, mijlocul hotărîtor 

de producție in agricultură și 
silvicultură, se arată în lege, 
reprezintă un bun național de 
care este strins legată creșterea 
avuției naționale și bunăstarea 
întregului popor.

Aprovizionarea populației, în 
continuă creștere, cu produse 
agroalimentare și a industriei 
prelucrătoare cu materii prime, 
dezvoltarea in ritm ascendent a 
industriei, creșterea gradului de 
urbanizare a localităților cer ca 
întreg pămîntul țării, limitat ca 
întindere și de neînlocuit, să fie. 
valorificat integral-, cu randa
ment sporit și cu eficiență cit 
mai ridicată.

în acest scop trebuie asigura
te toate măsurile pentru gospo
dărirea cît mai bună și extinde

Din cuvîntul participanfilor la dezbateri
CUVÎNTUL DEPIHAIULUI ION SBU

Dezbaterea și adoptarea de că
tre deputății Marii Adunări Na
ționale a proiectului Legii cu 
privire la fondul funciar repre
zintă un act de înaltă respon
sabilitate și totodată de adevă
rat patriotism — a subliniat 
■vorbitorul. Sîntem chemați să 
dăm temei de lege unui docu
ment de mare valoare, care ex
primă, de fapt, într-o formă 
clară și precisă, valoroasele in
dicații ale secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a' păstra și con
serva' pămîntul pe care ni l-au 
lăsat străbunii, părinții și bu
nicii noștri, pămîntul pe care 
trăim și ale cărui roade asigură 
bunurile agroalimentare și pe 
care trebuie să-l încredințăm 
urmașilor noștri.

Proiectul legii reglementează, 
într-o concepție unitară, nor
mele legale cu privire la gos
podărirea fondului funciar, con
firmă grija continuă a condu
cerii partidului și statului nos
tru de a pune în. valoare fieca
re palmă de pămînt. de a mări 
producția pe unitatea de supra
față, de a gospodări întregul 
fond funciar al. țării, Semnifica
tiv este și faptul că. definind 
clar și precis categoriile de fo
losință a terenurilor, proiectul 
cuprinde norme care interzic cu 
desăvîrșire micșorarea suprafe

CUVÎNTUl DEPUTATillUl MARCH DOBRA
De la Început doresc să subli

niez, a spus vorbitorul, că aceas
tă lege, încadrîndu-se armonios 
in politica agrară a partidului, 
respectă cu fidelitate sarcinile 
documentelor celui de-al XI-lca 
Congres al P.C.R., indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, ca întreg fondul fun

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII

prezentată de ministrul agriculturii, 
industriei alimentare și apelor,

complet, pentru a proteja și a- 
meliora această avuție națională.

Prin lege se interzice micșo
rarea suprafeței agricole, stabi- 
lindu-se obligația pentru toți de
ținătorii . de terenuri să cultive 
fiecare palmă de pămint ce o 
dețin, inclusiv cele situate în 
interiorul localităților, din incin
tele unităților.

Terenurile agricole, indiferent 
de deținători, dacă nu sînt cul
tivate în condițiile legii, vor fi 
atribuite de către consiliile 
populare,, fără despăgubirea po
sesorilor, acelor unități agricole 
socialiste care pot asigura culti
varea lor.

în vederea cultivării continue 
a terenurilor agricole. în proiect 
se prevede că dobîndirea de te
renuri agricole se face numai 
prin moștenire legală și numai 
dacă moștenitorii își asumă obli
gația de a continua munca agri
colă pe terenul dobîndit și dacă 
au sau își însușesc cunoștințe a- 
gricole corespunzătoare. Se in-, 
terzice înstrăinarea sau dobîndi
rea sub alte forme a nămîntului, 
iar terenurile anarținînd persoa
nelor care părăsesc sau au pă
răsit definitiv țara trec în pro
prietatea statului.

rea suprafeței agricole, îndeo
sebi a celei arabile, pentru a se 
menține și spori fertilitatea so
lului.

Totodată, trebuie asigurate 
măsuri care să înlăture orice 
risipă sau degradare de terenuri 
ce dăunează atît producției a- 
gricble și silvice, cit și întregii 
economii naționale. De aseme
nea. trebuie să se reglementeze 
în mod strict folosirea terenuri
lor agricole și silvice pentru ne
voile de dezvoltare ale altor ac
tivități economice și sociale, ur- 
mărindu-se înlăturarea diminuă
rii suprafeței necesare realizării 
producției agricole și silvice.

Toate terenurile de pe terito
riul Republicii Socialiste Româ
nia, indiferent de destinație sau 

ței agricole, cu deosebire a celei 
arabile.

Trebuie să recunoaștem sincer 
că .in județul Buzău, a spus 
apoi vorbitorul, mai avem încă 
muite de făcut pe linia folosi
rii cit mai judicioase și cît mai 
eficiente a fondului funciar. 
Anul trecut, cu prilejul vizitei 
de lucru, în județul nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
criticat pe bună dreptate pentru 
că nu exploatăm în mod econo
mic pămîntul, că nu folosim ra
țional suprafețele din perimetrul 
orașului Buzău. In prezent, preo
cupările noastre sînt îndreptate 
spre a folosi pentru amplasarea 
noilor investiții numai supra
fețele cuprinse în perimetrele 
localităților și cele neproductive 
și spre reducerea la minimum a 
terenurilor destinate construc
țiilor și curților.

Proiectul pe care ÎI dezbatem 
astăzi — a relevat, în încheiere, 
vorbitorul — creează cadrul le
gal pentru a se trece la extin
derea suprafețelor cultivate in 
funcție de condițiile din tere
nurile în pantă pentru diferite 
culturi prin care se asigură so
lului și o protecție corespunză
toare. Pe această linie șe sim-, 
te nevoia ca industria construc
toare de mașini să-și îndrepte 
mai mult decît pînă acum preo
cupările spre realizarea unei 
game mai variate de mașini a- 
gricole. adaptate la condițiile 'de 
lucru pe versanți.

ciar al țării să fie folosit ra
țional, ca nici o palmă de pă
mînt să nu fie irosită.

Pentru noi, cei ce lucrăm în 
agricultură, prevederile capito
lului III, cu privire la folosirea 
terenurilor pentru producția a- 
gricolă vegetală, au o importan
ță deosebită, deoarece ele sinte
tizează sarcinile stabilite de 
partid și constituie o pirghie in

Se prevăd reglementări spe
ciale pentru executarea în mod 
coordonat și eficient, pe bază de 
program, a acțiunilor de protec
ție și ameliorare a terenurilor 
degradate prin eroziune, alune
cări, inundații și altele.

în continuare, ministrul agri
culturii s-a referit la prevede
rile proiectului de Lege sanitar- 
veterinară, menite să asi
gure condițiile necesare desfă
șurării unei activități corespun
zătoare în acest sector, să sta
bilească un cadru juridic ferm 
și declin concordant între ac
tivitatea sanitar-veterinară și 
cerințele de .ordin social-econo
mic ale etapei actuale.

Proiectul de lege — a spus 
vorbitorul — aduce reglemen
tări de importanță deosebită, 
prevăzînd măsurile și răspunde
rile ce revin pentru apărarea 
sănătății animalelor și preveni
rea difuzării unor boli de la 
animale la om. Apărarea sănă
tății animalelor *este prezentată 
în contextul legii ca o proble
mă de interes național.

De asemenea, ca un element 
de importanță deosebită pen
tru creșterea eficienței activi

în proprietatea cui se află, con
stituie fondul funciar unic din 
Republica Socialistă România, 
avuție națională care trebuie 
folosită, protejată și ameliorată, 
în concordanță cu interesele în
tregului popor. Folosirea com
pletă, protejarea și ameliorarea 
fondului funciar sint o îndato
rire primordială a organelor pu
terii și administrației de stat, a 
deținătorilor de terenuri, pre
cum și a tuturor cetățenilor pa
triei noastre.

Valorificarea deplină și cu e- 
ficiență sporită a tuturor tere
nurilor se realizează în mod 
coordonat și într-o concepție 
unitară, pe baza programului de 
protecție Și. îmbunătățire . a ca
pacității de . producție a solului, 

vederea creșterii continue a 
producției agricole.

înfăptuirea măsurilor referi
toare la amplasarea obiectivelor 
industriale.- agrozootehnice și 
social-culturale. de regulă pe te
renuri neproductive sau impro
prii producției agricole, precum 
și cele vizînd defrișarea mără- 
cinișurilor. a pilcurilor de arbo- 
rete care nu au rol de protecție, 
limitarea ’ drumurilor și elimina
rea potecilor etc., in fiecare u- 
nitate va duce în mod nemijlo
cit la creșterea suprafețelor agri
cole. Ia sporirea volumului de 
produse agroalimentare.

Vorbitorul a relevat că o pre
vedere de mare importanță pen
tru stabilirea unui mod unitar de 
a conduce evidența este aceea cu

CUVINTUI DEPUTATUlUi
Este cît se poate de firesc și 

de oportun ca, intr-o perioadă in 
care întreaga lume este confrun
tată cu problemele gospodăririi 
chibzuite a tuturor resurselor 
naturale. fondul funciar să 
constituie obiectul unei regle
mentări juridice unitare. Modul 
în care proiectul prezentat ma
terializează această preocupare 
majoră atestă în chip strălucit 
grija partidului și statului nos
tru față de această bogăție de 
neinlocuit.

Ceea ce cred că este carac
teristic acestui proiect de lege 
este spiritul de intransigență, 
fermitatea cu care sînt formulate 
prevederile menite să apere, să 
conserve, să amelioreze, să asi
gure utilizarea cu randament tot 
mai înalt a pămîntului, suportul 
vital al întregii noastre activi
tăți și al existenței generațiilor 
viitoare.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că și pînă în prezent, ca 
urmare a aplicării măsurilor 
adoptate și indicațiilor date de 
conducerea superioară de partid 
și de stat, în județul Timiș s-au 
obținut rezultate bune pe linia 
gospodăririi, creșterii și amelio
rării fondului funciar. Prin aces- 

tății de apărare a sănătății ani
malelor, proiectul de lege pre
vede sprijinul efectiv pe care 
statul il acordă în organizarea 
asistenței tehnice de speciali
tate și asigurarea bazei mate
riale necesare.

Legat de prevenirea și com
baterea bolilor comune omului 
și animalelor, precum și de pre
venirea toxi-infecțiilor la om 
prin consumul de alimente de 
origine animală, proiectul de 
lege stabilește de o manieră 
nouă răspunderea ce revine me
dicilor veterinari și medicilor 
umani. Ministerului Agricultu
rii. Industriei Alimentare și 
Apelor și Ministerului Sănă
tății. .

Sînt stabilite, de asemenea, 
sancțiuni contravenționale, ci
vile și penale, corespunzătoare 
gravității abaterilor de la pre
vederile legii, în scopul întăririi 
disciplinei și or,dinii în aplica
rea strictă a măsurilor sanitar- 
veterinare.

Ne exprimăm convingerea — 
a spus în încheiere vorbitorul
— că adoptarea acestor legi 
ți apoi aplicarea cu fermitate 
a prevederilor lor vor contribui 
în' mod hotărîtor la folosirea 
rațională, cu spirit gospodăresc 
a patrimoniului nostru' național
— pămîntul, 1-a întărirea disci
plinei și răspunderii pe linie 
sanitar-veterinară, sector de 
mare însemnătate în realizarea 
marilor obiective și sarcini ale 
zootehniei noastre și am putea 
spune ’ și ale sănătății publice 
generale.

precum și prin aplicarea stric
tă a celorlalte măsuri privind 
prevenirea și combaterea surse
lor de degradare sau folosire 
nerațională a fondului funciar 
al țării.

Prin planurile cincinale și a- 
nuale de dezvoltare economico- 
socială a țării se va stabili re
partizarea judicioasă a fondului 
funciar pe destinații și catego
rii de folosință, pentru agricul
tură. silvicultură. piscicultura, 
gospodărirea apelor, precum și 
pentru alte activități economico- 
sociale.

Textul legii va fi publicat în 
Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România și în colec
ția de broșuri pentru populari
zarea legislației.' ’’ 

privire la cadastrul funciar, prin 
care se va realiza o cunoaștere 
exactă a terenurilor, a suprafe
țelor ocupate cu construcții, a 
potențialului de producție al pă- 
mintului. precum și a tuturor 
resurselor funciare existente.

Exprimîndu-și aprobarea față 
de proiectul de lege, vorbitorul 
a propus ca, după terminarea 
cadastrului la un grup de co
mune sau pe un consiliu inter- 
cooperatist, să se stabilească un 
tehnician cadastral care, asemă
nător picherilor de cale ferată 
sau de șosea, să se ocupe de ți
nerea la zi a evidenței tuturor 
schimbărilor din teritorii, să se
sizeze necesitățile de amenajare 
și ameliorare, să prevină și să 
combată degradările de terenuri.

NICOLAE DOfifilNDORF
te acțiuni, pe teritoriul județu
lui au fost redate circuitului 
agricol aproape 3 000 ha.

Județul nostru- — a spus vor
bitorul — a simțit din plin spri
jinul statului, materializat prin 
alocarea unor fonduri de inves
tiții pentru îmbunătățiri funci
are și îndeosebi desecări, care în 
actualul cincinal se ridică la 
circa un miliard lei. Aces
tea s-au reflectat nemijlocit în 
sporirea producțiilor agricole, în 
acest an obținîndu-se cea mai 
mare producție de grîu și orz 
din întreaga istorie a agricultu
rii timișene.

Vorbitorul a relevat că pro
iectul legii pune în fața celor 
ce lucrează în agricultură sar
cini deosebite, ei fiind cei din
ții interesați în aplicarea cu 
strictețe și respectarea neabă
tută a prevederilor acesteia și 
a propus ca stațiunilor de me
canizare să li se atribuie și sar
cina întreținerii lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare și de ni
velare a terenurilor în cultură, 
iar studiul legii să fie introdus 
în programele școlare din în
treaga rețea a învățămîntului 
agricol.

CUVINTUI DEPUTATULUI IOSIF BANC
Proiectul Legii sanitar-veteri

nare, supus dezbaterii actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale, întocmit în spiritul Progra
mului Partidului Comunist' Ro
mân de' făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre 
comunism — a subliniat vorbi to-, 
rul — răspunde necesității de 
perfecționare a cadrului organi
zatoric și juridic al vactivității 
sanitar-veterinare. impusă de e- 
xigențele actuale și de perspec
tivă ale dezvoltării zootehniei în 
țara noastră.

Prin caracterul său complex, 
temeinic fundamentat,. proiectul 
legii definește cu claritate con
ținutul și principalele direcții ale 
activității sanitar-veterinare, 
sarcinile și răspunderile medi
cilor veterinari chemați să con
tribuie mai eficient la sporirea 
efectivelor de animale și a po
tențialului productiv ai acestora.

In același timp, proiectul de 
lege constituie un reușit cadru 
juridic, care stabilește în mod 
precis, în funcție de necesitățile 
reale, obligațiile deținătorilor de 
animale și, în mod deosebit, ale 
unităților zootehnice de tip in
dustrial, în vederea aplicării și 
respectării normelor sanitar-ve
terinare pentru apărarea sănătă
ții animalelor.

Proiectul de lege pune de a-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI VIOREL UIBARU
Cadrul legal ce urmează a-1 

crea noul act normativ ,— a re
levat vorbitorul — are în vedere 
progresele înregistrate de zoo
tehnia țării noastre, tendința de 
concentrare și intensificare a 
producției prin crearea unor 
mari întreprinderi a căror acti
vitate se bazează pe metode in
dustriale de creștere și ingrășare 
a animalelor.

Expunerea la proiectul de lege cu privire 
la desfășurarea activităților in domeniul nuclear si > >
la proiectul de lege privind invențiile și inovațiile

în elaborarea strategiei dez-
• voltării economice și sociale a 

•». României1' —‘pa - spus Vorbitorul
. — partidul și statul nostru so-' 
ciâlislt pornesc în mod constant 
de la principiul că știința și teh
nologia constituie factori de 
primă importanță în valorifi
carea resurselor naturale și 
umane ale țârii, izvoare de pro
gres și bunăstare în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ț- Necesitatea dezvoltării’și mo
dernizării necontenite a econo
miei naționale, în concordanță 
cu evoluția rapidă a științei și 
tehnologiei, a introducerii pro
gresului tehnic în toate ramu
rile de activitate, aduce în prim 
plan două categorii de acțiuni 
de mare însemnătate.

Pe de o parte, valorificarea 
superioară, printr-un efort orga
nizat la nivel de stat, a inesti
mabilului potențial de creativi
tate științifică și tehnică a po
porului nostru și, pe de altă 
parte, promovarea în sfera acti
vităților economice și sociale a 
unor noi domenii ale creației- 
științifice și tehnice, pe care re
voluția tehnico-științifică con
temporană le-a adus la maturi
tate.

Vă rog să-mi permiteți să 
subliniez în fața Marii Adunări 
Naționale îndrumările deosebit 
de prețioase și sprijinul perma

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII CU PRIVIRE
LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN DOMENIUL

NUCLEAR
Potrivit prevederilor legii, în 

Republica Socialistă România 
întreaga activitate din domeniul 
nuclear se desfășoară in concor
danță cu cerințele construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în scopul ridicării 
permanente a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, al progresului economic și 
social-cultural al țării.

Statul promovează folosirea 
energiei nucleare în scopuri paș
nice. introducerea și dezvoltarea 
tehnicilor nucleare in economie, 
și in viața socială, dezvoltarea 
cercetării științifice, industriali
zarea rezultatelor acesteia, pre
cum și colaborarea internaționa
lă în acest domeniu, asigurînd, 
in acest scop, mijloacele mate
riale și umane necesare. Statul 
român, ăvind în permanență 
grijă față de om și de bunurile 
materiale, acordă o atenție deo
sebită aplicării și perfecționării 

cord stadiile actuale ale tehno
logiilor de creșterș a animalelor 
și ale valorificării produselor 
acestora, cuprinde prevederi cu 
caracter de prognoză științifică 
privind dezvoltarea și moderni
zarea continuă a acestui impor
tant sector economic.

în preajma marelui eveniment 
care polarizează preocupările și 
atenția întregii țări, Congresul 
al Xi-lea al partidului — a spus 
tovarășul Iosif Banc — vă rog 
să-mi permiteți ca. de la această 
înaltă tribună a țării să exprim 
voința fierbinte și unanimă a tu
turor locuitorilor din județul 
Mureș de a susține, din adincul 
inimilor lor. propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales, la Congresul al Xl-lea, 
secretar general al partidului 
nostru. Noi, mureșenii, apreciem 
că excepționalele sale calități, 
spiritul de inițiativă și înnoire, 
vigoarea și dinamismul, umanis
mul și democratismul, stăruința 
și abnegația care caracterizează 
întreaga sa activitate constituie 
garanția desfășurării pe mai de
parte, cu succes deplin, a acti
vității noastre creatoare în ve
derea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism.

Ca președinte al unei mari u- 
nități agricole îmbrățișez cu 
deosebită căldură acest proiect 
de lege, menit să introducă la 
un nivel superior ordinea și dis
ciplina într-un domeniu de o im
portanță covirșitoare pentru dez
voltarea zootehniei, sector care 
în condițiile unității noastre va 
deveni în scurt timp preponde
rent. ' .

prezentată de președintele Consiliului 
National pentru Știință și Tehnologie,

nent de care ne-am bucurat în 
elaborarea proiectelor de legi 
amintite din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ca urmare, 
ambele proiecte sint subordona-, 
te sarcinilor de mare răspunde
re puse în fața științei și tehno
logiei românești de Programul 
partidului, de Directivele pentru 
Congresul al Xl-lea, de indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu ocazia pri
mei Conferințe naționale a cer
cetării științifice și proiectării.

Folosirea într-o măsură din ce 
în ce mai largă a energiei nu
cleare a făcut necesară elabo
rarea unei legi nucleare me
nite să stimuleze și, tot
odată, să reglementeze acti
vitățile nucleare. Proiectul de 
lege a fost astfel conceput încit 
să asigure introducerea și dez
voltarea tehnicilor nucleare in 
economie și în viața socială, 
promovarea cercetării științifice 
și industrializarea rezultatelor 
acesteia.

în proiectul de lege sînt pre

ansamblului de măsuri destinat 
să asigure desfășurarea activită
ților din domeniul nuclear,' în 
condiții de securitate nucleară. 
Activitățile din domeniul nu
clear se desfășoară pe 'bâza pro
gramului nuclear național și a 
planului național unic de dez
voltare economico-socială.

Desfășurarea activităților din 
domeniul nuclear se realizează 
sub îndrumarea și controlul sta
tului și este supusă regimului de 
autorizare în cazurile și în con
dițiile prevăzute de lege. Sint 
supuse prevederilor legii activi
tățile din domeniul nuclear care 
cuprind :

a) cercetarea științifică, elabo
rarea și aplicarea tehnicilor nu
cleare în economie și in viața 
socială :

b) prospectarea. explorarea, 
exploatarea, producerea, utiliza
rea, transportul și depozitarea 

însuflețiți de prețioasele indi
cații pe care ni le-a dat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul recentei sale vizite în unita
tea noastră, vom depune eforturi 
susținute pentru a obține rezul
tate foarte bune în toate sectoa
rele de activitate, inclusiv în 
zootehnie.

îmi exprim deplina mea mul
țumire pentru grija conducerii 
partidului și statului nostru față 

CUVINTUI DEPUTATULUI GHEORGHE GOINA
înainte de a-mi expune pă

rerea cu privire la conținutul, 
proiectului Legii sanitar-veteri
nare — a spus vorbitorul — vă 
rog să-mi permiteți să îndepli
nesc plăcuta solie a locuitorilor 
comunei Sîntana, români și ger
mani. de a exprima, în forul le
gislativ suprem al țării, apro
barea lor deplină față de pro
iectele Programului și Directi
velor și față de Tezele pentru 
cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului, atașamentul lor 
profund față de politica internă 
și externă a partidului și statu
lui nostru. încerc un sentiment 
de firească emoție să folosesc 
și acest prilej pentru a da glas 
gindurilor consătenilor mei, care 
susțin din toată inima propu
nerea ca la Congresul al Xl-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, văzînd în aceasta un 
act politic de cea mai mare în
semnătate pentru destinele po
porului nostru, certitudinea în
făptuirii cu succes a prevederi
lor Programului partidului, ale 
Directivelor și ale celorlalte ho- 
tărîri ce vor fi adoptate de Con
gresul al Xl-lea.

Vorbitorul a subliniat, în con
tinuare. că adoptarea Legii sa
nitar-veterinare se înscrie în 
cadrul amplu al preocupărilor 
partidului și statului nostru pen

văzute, de asemenea, măsurile 
necesare pentru asigurarea 
securității nucleare, pentru su
pravegherea sistematică a radio
activității mediului înconjurător.

Proiectul de lege privind in
vențiile și inovațiile, a spus în 
continuare vorbitorul, cuprinde 
un ansamblu de prevederi me
nite să stimuleze inițiativa crea
toare a lucrătorilor din unitățile 
de cercetare, proiectare, invăță- 
mint și producție, să asigure 
sprijinirea promptă și efectivă a 
inventatorilor și inovatorilor în 
materializarea proiectelor lor. 
Totodată, dispozițiile proiectului 
de lege urmăresc sporirea răs
punderii unităților socialiste in 
ceea ce privește identificarea, 
realizarea, protecția și valorifi
carea soluțiilor tehnice româ
nești în țară și străinătate, să 
garanteze protecția, soluțiilor 
tehnice străine aplicate în eco
nomia țării noastre.

Concepția care stă la baza le
gii izvorăște din politica parti
dului nostru de a asigura spri

de materiale radioactive și de 
materiale de interes nuclear ;

c) proiectarea de instalații nu
cleare ; •

d) construirea, experimentarea 
și exploatarea de instalații nu
cleare, precum șl modificări sau 
reparații capitale ale acestora ;

e) aprovizionarea, desfacerea, 
deținerea, transferul, tranzitul, 
importul și exportul de materia
le radioactive și de instalații nu
cleare, precum și a materialelor 
de interes nuclear ;

ij evidența și controlul mate
rialelor radioactive și a instala
țiilor nucleare, precum și a ma
terialelor de interes nuclear, a- 
flate pe teritoriul Republicii 
Socialiste România ;

g) pregătirea și specializarea 
cadrelor ;

h) relațiile și cooperările in
ternaționale.

Organul central al administra
ției de stat care asigură înfăp

de noi. țăranii cooperatori, grijă 
care străbate întregul proiect de 
lege și care iese pregnant în 
evidență în prevederea referitoa
re la stabilirea despăgubirilor ce 
se pot acorda in unele cazuri 
pentru lichidarea unor focare de 
boală, atît cooperativelor agri
cole de producție, celorlalte or
ganizații obștești, cît și persoa
nelor fizice proprietari de ani
male.

tru dezvoltarea și modernizarea 
zootehniei, considerată, pe bună 
dreptate, o ramură importantă 
de mare eficiență a producției 
agricole.

Relevînd că în comuna Sînta
na. județul Arad, ca urmare a 
sprijinului acordat de stat, da
torită priceperii și hărniciei ță
ranilor cooperatori. efectivele 
au crescut an de an și odată 
cu ele veniturile realizate prin 
valorificarea producției anima
liere, vorbitorul a arătat că re
zultatele puteau fi și mai bune 
dacă în toată această perioadă 
nu se înregistrau și unele pier
deri datorate faptului că nu în
totdeauna s-a asigurat o stare 
de sănătate bună la toate ani
malele.

în încheiere, vorbitorul a pro
pus ca stabilirea numărului ca
drelor sanitar-veterinare să se 
facă în corelație strînsă cu efec
tivele de animale existente în 
localitățile sau în zonele respec
tive și și-a exprimat convinge
rea că Legea sanitar-veterinară 
va duce la întărirea răspunderii 
tuturor celor ce își desfășoară 
activitatea’ în sectorul creșterii 
animalelor, va contribui la dez
voltarea șeptelului, la preveni
rea și combaterea bolilor la 
animale, la îmbunătățirea supra
vegherii sanitar-veterinare, la 
creșterea producției animaliere.

jinul permanent și organizat al 
. .. statului pentru activitatea de in

tenții‘și inovații', în toate fa
zele sale, de a veghea asupra 
valorificării capacității creatoa
re a poporului în folosul poporu
lui, de a stimula cu mijloace 
nțprale și materiale adecvate, 
conform normelor eticii și echi
tății socialiste, pe cei mai va
loroși creatori care își pun cu
noștințele și puterea de muncă 
In slujba intereselor patriei 
noastre socialiste.

‘ Pornind de la grija față de 
avutul obștesc, de la necesita
tea investirii chibzuite, a bunei 
gospodăriri a mijloacelor bănești 
ale statului, proiectul de lege 
pune un accent deosebit pe eva-? 
luarea riguroasă a tuturor pro
punerilor de invenții și inovații. 

Considerăm că noul act nor
mativ, de mare importanță pen- 

. tru activitatea economică a țării, 
va da un nou avint inițiativei 
creatoare a oamenilor muncii, 
pentru realizarea de invenții și 
inovații valoroase și, în același 
timp, va impulsiona ministerele, 
organele centrale, centralele in
dustriale și celelalte organizații 
socialiste spre identificarea, 
realizarea, aplicarea și genera
lizarea invențiilor și inovațiilor 
in țară, precum și spre breve
tarea și valorificarea invențiilor 
românești in străinătate.

tuirea politicii partidului și sta
tului in domeniul nuclear este 
Comitetul de Stat pentru Ener
gia Nucleară. In. îndeplinirea a- 
tribuțiilor sale. Comitetul de 
Stat pentru Energia Nucleară 
colaborează cu ministerele și 
celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat.

Ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației de 
stat, ținînd seama de progresul 
științei și de nevoile economiei 
naționale, sint obligate să ia, fie
care in ramura sau domeniul 
său de activitate, măsuri pentru 
folosirea energiei nucleare, in
troducerea și dezvoltarea tehni
cilor nucleare, precum și măsuri 
pentru asigurarea condițiilor de 
desfășurare a acestor activități.

Textul legii .va fi publicat în 
Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România și în colecția 
de broșuri pentru popularizarea 
legislației.

SANITAR-VETERINARE Din cuvîntul parficipanților la dezbateri
Dezvoltarea producției anima

le, concentrarea efectivelor de 
animale în Unități mari de tip 
industrial, se arată in lese. 
impun perfecționarea activității 
sanitar-veterinare. care să asi
gure la nivelul cerințelor teh- 
nico-științifice actuale preveni
rea și combaterea bolilor la ani
male.

De asemenea, creșterea con
sumului de produse de origine 
animală, pe plan intern și inter
național, in condițiile unor exi
gențe sporite de salubritate, face 
necesară îmbunătățirea supra

vegherii sanitar-veterinare a 
producției, circulației și valo
rificării acestora.

Totodată, este necesar să 
crească rolul și răspunderea ne
mijlocită a medicilor veterinari 
în aplicarea unitară a măsurilor 
de apărare a sănătății animale
lor și Ia rezolvarea problemelor 
complexe ale zootehniei.

Apărarea sănătății animalelor 
și prevenirea transmiterii de 
boli de la animale la om, pre
vede legea, este o problemă de 
stat ți constituie o sarcină per

manentă pentru toate organele 
și organizațiile de stat, celelalte 
organizații, precum și o îndato
rire pentru toți locuitorii țării.

Activitatea sanitar-veterinară 
in Republica Socialistă România 
se desfășoară după o concepție 
unitară și trebuie să contribuie 
la spbrirea efectivelor de ani
male prin îmbunătățirea indici
lor de natalitate, prolificitate, 
creșterea potențialului productiv 
și la asigurarea salubrității ali
mentelor de origine animală

Statul sprijină activitatea de 

apărare a sănătății animalelor și 
de prevenire a bolilor ce se pot 
transmite de la animale la om, 
prin organizarea asistenței teh
nice de specialitate, asigurarea 
bazei tehnico-materiale necesare 
și stabilirea de norme sanitar- 
veterinare obligatorii pentru 
toate organizațiile socialiste și 
toți cetățenii țării.

Textul legii va fi publicat în 
Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România și în colec
ția de broșuri pentru populari
zarea legislației.

CUVINTUI DEPUTATULUI IOAN ANTON
După o trecere în revistă a 

politicii partidului și statului 
de promovare a folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașni
ce, introducerii și dezvoltării 
tehnicilor nucleare în economie 
și in viața socială, dezvoltării 
cercetării științifice, industria
lizării rezultatelor acesteia, pre
cum și colaborării internațio
nale in acest domeniu, vorbi
torul a arătat că proiectul de 
lege stabilește pe lîngă cadrul 

în care se pot desfășura acti
vitățile din domeniul nuclear 
în condiții de securitate și mă
surile privitoare la obligativita
tea autorizării instalațiilor nu-' 
cleare și a personalului, res
pectiv supravegherea sistema
tică a prevenirii poluării radio
active a mediului înconjurător.

Prevederile proiectului de 
lege — a spus deputatul — se 
referă și la activitățile legate de 
proiectarea, construirea ți ex

ploatarea de instalații nuclea
re destinate producerii, utili
zării, transportului și depozi
tării de materiale radioactive, 
precum și la primirea, deține
rea, transportul, tranzitul, im
portul, exportul sau evidența a- 
ccstor materiale pe teritoriul 
țării noastre. In scopul limită
rii consecințelor asupra popu
lației, precum și asupra me
diului înconjurător, în cazuri 
de accident nuclear, proiec
tul de lege cuprinde măsuri 
destinate să prevină sau să 
limiteze efectele acestora. 

In încheiere — a spus vorbi

torul — aș dori să exprim do
rința fierbinte a cetățenilor ti
mișoreni pe care-i reprezint in 
Marea Adunare Națională, de a 
aduce la cunoștința dv. dorința 
lor fierbinte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul președinte al 
Republicii, să fie deales în 
.funcția de secretar general al 
Partidului Comunist JRomân, vă
zînd in aceasta o garanție a oro- 
gresului rapid al țării. înflori
rii patriei noastre scumpe, ri
dicării ei pe cele mai înalte 
culmi ale culturii și civilizației.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Raportul Guvernului Republicii Socialiste România asupra aplicării 
feririlor de partid și de stat cu privire la introducerea regimului 

de economii la energie, combustibili, materii prime, 
materiale și cheltuieli administrativ - gospodărești

Din cuvîntul parficipanților 
ia dezbaterile asupra raportului 

guvernului

în strategia generală a parti
dului nostru de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, un loc centrai 
il ocupă asigurarea bazei mate
riale necesare dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, ridicării 
continue a nivelului de trai al 
poporului. Marile obiective ale 
cincinalului actual și cincinalu
lui următor, ale programelor de 
perspectivă impun lărgirea ba
zei energetice și de materii pri
me, gospodărirea lor rațională, 
eficientă.

Vă sint cunoscute, tovarăși, 
efectele crizei mondiale de 
energie, care a traumatizat eco
nomia majorității țărilor consu
matoare de combustibili și ener
gie, obligînd pînă și țări dintre 
cele mai bogate, puternic in
dustrializate, să adopte măsuri 
hotărite de austeritate.

Constituie meritul deosebit al 
Partidului Comunist Român, al 
eroicei clase muncitoare, al în
tregului nostru popor că, în con
dițiile crizei energetice pe plan 
mondial, România a fost ca
pabilă să-și continue cu succes 
dezvoltarea economică și socială 
în ritmurile înalte stabilite de 
Congresul al X-lea.

încă în perioada anterioara 
declanșării crizei energetice 
mondiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, a apreciat 
drept exagerat de disproporțio
nate consumurile de energie și 
de combustibili din țara noastră 
în raport cu venitul național și 
drept urmare s-au adoptat 
hotărîri de partid și de stat care 
definesc cu claritate politica 
noastră energetică și de gospo
dărire 'a resurselor de materii 
prime. Pe baza lor s-au în
treprins acțiuni pentru lărgirea 
bazei energetice și pentru atra
gerea în circuitul economic a 
unor noi resurse materiale. în 
același timp, s-au aplicat o se
rie de măsuri orientate spre 
economisirea combustibililor și 
energiei, a resurselor materiale, 
ridicarea gradului de valorifi
care a acestora și introducerea 
unui regim de economii în toate 
domeniile, care s-au materiali
zat. in cursul anului 1974, în eco
nomii de peste 6,3 miliarde de 
lei.

Guvernul raportează Marii 
Adunări Naționale asupra mo
dului în care a organizat și des
fășurat activitate^ de aplicare a 
hotărîrilor partidului și legilor 
țării, asupra realizărilor, ca și 
asupra principalelor neajunsuri 
manifestate, asupra măsurilor ce 
se impun în continuare pentru 
a determina ea în toate unitățile 
economice și sociale să se ob
țină maximum de rezultate, cu 
consumuri energetice și mate
riale cit mai reduse.

!. Măsuri în domeniul 
economisirii și utilizării 
raționale a en.ergiei 

și combustibililor
în aplicarea prevederilor legii, 

Consiliul de Miniștri, Biroul, său 
Executiv, a organizat șl în
drumat activitatea -ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor 
pentru reducerea consumurilor 
energetice.

Prima măsujră adoptată a fost 
scăderea consumului de energie 
electrică prevăzut în planul 
cincinal pentru anul 1974 cu 
4 miliarde kilowați/oră și a con- 
sumului de combustibil cu 1,5 
milioane tone de țiței. Aceste 
reduceri sînt rezultatul măsuri
lor cu privire la utilizarea mai 
rațională a energiei și combusti
bililor în industrie, construcții, 
transporturi, agricultură, comerț, 
gospodăria comunală, ilumina
tul public și casnic, în condițiile 
aprovizionării normale a tutu
ror consumatorilor.

Realizarea de economii la con
sumul de combustibil — ben
zine, motorină, păcură și gaze 
— a constituit, de asemenea, o 
preocupare deosebită. Ansam
blul măsurilor luate a determi
nat economisirea in primele 
9 luni ale anului 1974 a 575 mii 
tone de benzine, motorine și 
păcură.

O măsură importantă în ac
țiunea de economisire a com
bustibililor o reprezintă îmbu
nătățirea și înlocuirea arzătoa
relor necorespunzătoare cu al
tele avînd randament ridicat.

S-au obținut unele rezultate și 
în recuperarea resurselor ener
getice secundare. Au fost iden
tificate resurse energetice se
cundare echivalente cu aproape 
8,4 milioane tone de combusti
bil convențional, din care in 
acest an vom valorifica 5,4 mi
lioane tone. Ministerul Indus
triei Metalurgice și Ministerul 
Industriei Chimice trebuie să 
acționeze mai hotărît în elabo
rarea studiilor și executarea lu
crărilor necesare valorificării 
celor 1,5 milioane , tone com
bustibil convențional rămase 
incă nefolosite în unitățile lor.

Aplicarea politicii energetice 
a partidului nostru a determi
nat, de asemenea, valorificarea 
mai bună a resurselor de ener
gie primară și electrică, redu
cerea sistematică a consumului 
acestora raportat la valoarea 
producției industriale și a veni
tului național. Aceasta va per
mite să realizăm o producție 
industrială suplimentară de 
aproape 100 miliarde lei față de 
prevederile cincinalului, conco-

prezentat de primul

MANEA
ministru al guvernului,

MĂNESCU

rnitent cu economisirea a peste 
9 miliarde kilowați/oră energie 
electrică. Desigur, pînă la defi
nitivarea lucrărilor planului 
cincinal va trebui să găsim noi 
soluții pentru o reducere mai 
substanțială a consumurilor de 
energie electrică și combustibili.

Subliniind, in continuarea ra
portului, că, cu toate rezultatele 
pozitive pe care le-am obținut 
în domeniul reducerii consumu
rilor de energie și combustibili, 
există încă mari rezerve de 
sporire a eficienței folosirii 
acestor resurse, primul ministru 
a spus : Guvernul apreciază că 
rezultatele de pină acum puteau 
fi mult mai bune dacă în in
dustrie — care consumă peste 
70 la sută din energie — minis
terele, centralele, întreprinde
rile, institutele de cercetări și 
proiectări, organele de planifi
care, aprovizionare și financiare 
ar fi acționat convergent și cu 
mai multă hotărire pentru îm
bunătățirea structurii producției 
industriale, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, moder
nizarea agregatelor consuma
toare de combustibili și ener
gie, pentru normarea mai 
judicioasă a consumurilor și în
tărirea controlului exigent asu
pra respectării normelor.

1. în scopul realizării hotărî
rilor de partid și de stat, a pre
vederilor Directivelor Congre
sului, Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale, Minis
terul Energiei Electrice și mi
nisterele industriei constructoa
re de mașini vor trebui să ac
ționeze cu mai multă hotărire 
pentru a asigura condițiile ca 
în structura combustibililor uti
lizați pentru producția de ener
gie electrică ponderea produc-. 
ției realizate în hidrocentrale, 
și termocentrale pe cărbuni să 
sporească de la 46ț5 la sută în 
1975 la cel puțin 60,7 la sută la 
sfîrșitul cincinalului viitor. în 
felul acesta, în balanța energeti
că partea hidrocarburilor scade 
de la 50,3 la sută in 1975 la 34,9 
la sută în anul 1980, urmînd a 
fi valorificate superior prin chi
mizare.

2. Este necesar să se ia toate 
măsurile pentru a asigura pu
nerea în funcțiune la termenele 
prevăzute a grupurilor de 330 
Megawați de la centrala Rovi- 
nari. în acest scop, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini Grele să urgenteze li
vrarea echipamentelor, iar Mi
nisterul Energiei Electrice să 
realizeze în termenul planificat 
lucrările de punere în funcțiu
ne a grupurilor energetice de la 
această termocentrală.

3. Trebuie să se desfășoare o 
activitate susținută pentru de
finitivarea și realizarea progra
melor privind trecerea termo
centralelor ce funcționează pe 
bază de hidrocarburi la consu
mul de cărbuni, astfel ineît con
sumul de gaze și păcură să fie 
înlocuit potrivit sarcinilor tra
sate de conducerea superioară 
de partid și de stat.

4. Trebuie luate măsuri hotă- 
rîte pentru Îmbunătățirea între
ținerii și exploatării agregate
lor, introducerea unei ordini șl 
discipline desăvîrșite în toate 
centralele electrice în vederea 
producerii energiei într-o pro
porție cît mai mare din căr
buni și resurse hidraulice, in 
conformitate cu sarcinile stabi
lite prin plan.

5. în scopul punerii în func
țiune în 1978 a primei centrale 
electrice care va funcționa pe 
șisturi bituminoase, este nece
sar ea Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei și Ministerul Energiei 
Electrice să acționeze cu mai 
multă răspundere pentru asi
gurarea tuturor condițiilor ne
cesare fabricării echipamente
lor energetice și a utilajelor mi
niere, execuției lucrărilor do 
deschidere a carierei și de con
struire a termocentralei,

6. Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei trebuie să urgenteze 
prospecțiunile și explorările in 
vederea evidențierii resurselor 
suplimentare de lignit pentru ca 
în perioada 1976—1980 să pro
ducem în termocentrale o can
titate de energie mai mare decît 
s-a prevăzut în lucrările de 
fundamentare a cincinalului 
viitor.

7. în domeniul utilizării com
bustibililor, mai avem încă o 
serie de deficiențe.

"bin datele prezentate — a 
spus vorbitorul — rezultă că 
deși întocmirea bilanțurilor 
energetice — principalul instru
ment de depistare a pierderilor 
și risipei și de planificare ju
dicioasă a consumului — repre
zintă o măsură de mult legife
rată, numeroase ministere, cen
trale și întreprinderi subapre- 
ciază importanța lor și nu se 
ocupă satisfăcător de elaborarea 
bilanțurilor energetice.

Ritmul de modernizare a 
instalațiilor de ardere și de în- 

' locuire a cazanelor de apă fier
binte este nesatisfăcător.

8. Ținînd seama de faptul că 
flecare procent de îmbunătățire 
a randamentului cu care se con
sumă combustibilii în industrie 
determină o economie de 600 
mii tone de combustibil conven

țional pe an, se impune ca Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico- 
Materiale, Comitetul de Stat al 
Planificării, Ministerul Energiei 
Electrice, celelalte ministere 
care poartă răspunderea pentru 
aplicarea acestor măsuri, să 
controleze și să determine cen
tralele și întreprinderile să 
realizeze necondiționat progra
mele elaborate pentru modifi
carea constructivă a cazanelor 
și cuptoarelor ; dotarea cu apa
ratură de măsură, control și 
automatizare a instalațiilor de 
ardere ; îmbunătățirea izolației 
termice la toate agregatele con
sumatoare de combustibili și la 
rețelele de transport. Institutele 
de cercetări și proiectări tehno
logice trebuie să elaboreze so
luții șl să acorde asistență teh
nică pentru optimizarea regi
murilor de funcționare a caza
nelor, instalațiilor și creșterea 
randamentelor acestora.

9. Deoarece in prezent utilizăm 
numai o treime din potențialul 
hidroenergetic amenajabil, se 
impune ■ să accelerăm lucrările 
pentru valorificarea acestei re
surse. în acest sens, Ministerul 
Energiei Electrice va trebui să 
dezvolte capacitatea de proiecta
re și execuție a lucrărilor. Mi
nisterul Industriei Construcții
lor de Mașini Grele să asigure 
fabricația hidroagregatelor și li
vrarea acestora la termenele 
contractuale in scopul devansă
rii programului, astfel ca in 
1980 să valorificăm cel puțin 60 
la sută din resursele hidraulice 
ale țării.

Ținînd seama de faptul că în 
perspectivă balanța energetică 
va trebui acoperită în proporție 
din .ce în ce mai mare prin. re
surse nucleare, Consiliul d.e Mi
niștri va lua măsuri mai hotărî- 
te pentru urgentarea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în progra
mul aprobat dc Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. privind 
proiectarea, fabricarea utilajelor 
și construcția centralelor nu- 
clearo-electrice.

în vederea realizării sarcini
lor trasate de conducerea parti
dului, Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei trebuie să 
intensifice prospectarea și pu
nerea în exploatare de noi ză
căminte de cărbuni și hidro
carburi, creșterea gradului de 
recuperare din zăcămînt a țițeiu
lui. De asemenea, să intensifice 
lucrările de prospectare la adîn- 
cimi mari a zonelor petrolifere 
și de gaze naturale și împreună 
cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele să 
acționeze pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă în realizarea 
programului privind fabricația 
utilajelor de mare capacitate 
pentru exploatările carbonifere 
și forajul marin.

II. Valorificarea și eco
nomisirea materiilor pri

me și materialelor
Nivelul atins în dezvoltarea 

economiei noastre, ritmurile 
înalte in care se amplifică pro
cesul de reproducție determină 
atragerea în circuitul economic 
a unor cantități mari, în conti
nuă creștere, de materii prime 
și materiale. în prezent, pe an
samblul industriei, în prețul de 
cost peste două treimi reprezin
tă cheltuielile pentru mațerii 
prime și materiale ; unele dintre 
acestea sint deficitare, altele 
tind să devină deficitare, iar 
prețul lor este mereu în crește
re. în aceste condiții, economi
sirea la maximum a tuturor re
surselor materiale și prelucrarea 
lor superioară constituie o pro
blemă esențială pentru creșterea 
noastră economică accelerată.

Iată rațiunea pentru care, în 
ultimii ani, conducerea partidu
lui a întreprins acțiuni hotărî- 
te de reducere a consumurilor 
materiale. și, îndeosebi, a celor 
de metale feroase și neferoase, 
material lemnos și de con
strucții, hîrtie. piei, lină, bum
bac si alte materii prime și ma
teriale.

Se estimează că măsurile lua
te vor face posibilă obținerea 
în anul 1974 a unui volum <le 
economii de circa 2,9 miliarde 
lei, care va influența asupra re
ducerii cheltuielilor materiale 
de producție.

Cu toate rezultatele pozitive 
obținute, trebuie arătat că, față 
de sarcinile pe care le avem de 
scădere a cheltuielilor materiale, 
nu s-a acționat cu suficientă 
hotărire pentru valorificarea tu
turor rezervelor. Unele consu
muri specifice se mențin încă la 
niveluri mult mai. ridicate față 
de cele realizate la produse si
milare in alte țări.

1. Avem obligația ca în anul 
viitor să stabilim pentru toate 
consumurile productive din eco
nomie norme mult mai bine 
fundamentate. în acest scop, în 
cadrul pregătirii condițiilor pen
tru realizarea planului pe 1975, 
organele de conducere colectivă 
din fiecare minister, centrală și 
întreprindere, împreună cu or
ganele de planificare, aprovizio
nare tehnico-materială și cele 
financiare trebuie să stabilească 
soluții concrete pentru reduce
rea normelor fi indicilor de con

sum, îmbunătățirea proceselor 
tehnologice, reproiectarea pro
duselor din punct de vedere 
funcțional șț tehnologic, pentru 
eliminarea oricăror exagerări și 
supradimensionări.

2. Ministerul Industriei Meta
lurgice trebuie să pună pe pri
mul plan îmbunătățirea structu
rii calitative a producției de la
minate feroase, producerea oțe
lurilor de înaltă rezistență și 
creșterea gradului de tipizare a 
mărcilor și sortimentelor de oțel. 
Totodată, trebuie luate măsuri 
ferme pentru reducerea consu
murilor de aluminiu, cupru, 
plumb și zinc, pentru mai buna 
prelucrare a concentratelor din 
producția internă, pentru valo
rificarea în proporție sporită a 
deșeurilor din aceste metale, 
precum și pentru extinderea 
producției de metale rare,, prin 
punerea In valoare a subprodu
selor metalurgiei neferoase,

3. Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții, consiliile populare ju
dețene, unitățile economice, tre
buie să ia măsuri pentru creș
terea gradului de valorificare a 
masei lemnoase în produse fi
nite.

4. Ministerul Industriei Ușoa
re va trebui să acționeze hotă- 
rit pentru reducerea consumu
rilor de bumbac, lînă, piei, con
comitent cu îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor fi
nite, pentru utilizarea mai largă 
a unor resurse din țară, cum 
sînt : inul, cînepa, lîna, pieile 
ți blănurile,, precum ți a mate
riilor prime sintetice — fibre și 
fire, mase plastice ți cauciuc 
sintetic,

5. O problemă ..economică care 
trebuie să ne preocupe într-o 
măsură mai mare o constituie 
valorificarea maximă a deșeuri
lor materiale, potrivit concep
ției de integrare a ciclului pro
ducție — consum — recuperare, 
așa cum de altfel se intimplă 
în toate țările dezvoltate indus
trial.

6. O atenție deosebită trebuie 
acordată dimensionării cît mai 
judicioase a stocurilor de mate
rii prime, materiale, semifabri
cate și produse finite.

Ministerul Finanțelor, institu
țiile bancare, Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale, 
Comitetul de Stat al Planificării, 
în colaborare cu ministerele, 
centralele și întreprinderile, tre
buie să acționeze cu fermitate 
pentru reintroducerea grabnică 
în circuitul economic a tuturor 
resurselor, cu deosebire de ma
terii prime și materiale, imobili
zate în stocuri supranormative.

După cum este cunoscut, Le
gea cu privire la dezvoltarea 
economico-socială planificată a 
României definește rolul planu
lui național unic și răspunderi
le aparatului central de planifi
care, aprovizionare și financiar 
al ministerelor și centralelor' 
pentru asigurarea bazei mate
riale necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan, pentru stabili
rea judicioasă a echilibrului ma
terial al planului in condițiile 
regimului de economii.

Realizarea integrală a planu
rilor noastre de dezvoltare eco
nomică impune să acționăm cu 
hotărire pentru ca toate între
prinderile, centralele și minis
terele să-și asigure materiile 
prime, materialele, energia și 
combustibilii necesari executării 
sarcinilor de plan in condițiile 
gospodăririi raționale a resurse
lor, aplicării cu strictețe a unui 
regim sever de economii.

7. Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și Mi
nisterul Finanțelor, împreună cu 
ministerele și centralele, trebuie 
să acționeze ferm pentru stabi
lirea, la toate consumurile, de 
norme riguros fundamentate, 
respectarea necondiționată a 
normelor de consum, îndeplini
rea planului tehnic, întărirea 
disciplinei de plan și economice, 
pentru menținerea permanentă 
a echilibrului material- și finan
ciar al planului.

III. Măsuri pentru folo- 
sirea raționala a spații* 
lor și reducerea chel
tuielilor administrativ- 

gospodăreștl
Din inițiativa și sub îndruma

rea conducerii de partid . și de 
stat s-a trecut in acest an la 
desfășurarea unor acțiuni în în
treaga economie privind folosi
rea rațională a spațiilor admi
nistrative și pentru alte activi
tăți sociale. In raport se arată 
că prin această acțiune, pînă 
în prezent o suprafață de 
550 000 mp a devenit disponibi
lă pentru producție, locuințe, 
grădinițe, cămine, hoteluri, săli 
de înyățămînt și alte folosințe 
economice-sociale.

Efectele economice din acțiu
nea de valorificare a spațiilor 
devenite disponibile se cifrea
ză la 1,7 miliarde lei provenite 
din diminuarea efortului de in
vestiții, din veniturile și eco
nomiile anuale realizate la clă
dirile intrate în circuitul econo

mic și din economiile anuale 
prin reducerea spațiilor admi
nistrative.

Vom acționa și în continua
re pentru depistarea, disponi
bilizarea și valorificarea a noi 
resurse de spații existente în 
economie, precum și pentrik da
rea lor în folosință într-un ter
men cît mai scurt.

In ansamblul preocupărilor 
generale ale partidului nostru 
de a se asigura echilibrul ma
terial al planului, în condițiile 
gospodăririi raționale a resur
selor, se înscrie și grija pentru 
aprovizionarea ritmică a popu
lației.

în acest an, aprovizionarea 
populației s-a desfășurat în 
condiții bune, atît cu produse 
agroalimentare, cit ți cu pro
duse nealimentare, vînzîndu-se 
in primele 9 luni un volum de 
mărfuri cu 1 miliard lei peste 
prevederile planului.

Așa cum s-a arătat la recen
ta ședință a Comitetului Execu
tiv al C.C, al P.C.R., avem toa
te condițiile pentru a asigura 
o aprovizionare ritmică, perma
nentă și în cantități corespun
zătoare.

Politica partidului și statului 
nostru de majorare a retribu
ției muncii pe baza creșterii 
producției, productivității mun
cii și a venitului național în 
condițiile menținerii stabilității 
prețurilor asigură ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

In acest context, trebuie com
bătute cu energie risipa, prac
tica unor cetățeni care sto
chează inutil mărfuri cu mult 
peste nevoile lor de consum. 
Este o datorie cetățenească a 
fiecărui consumator de. a nu 
permite dereglări în bunul mers 
ai desfacerilor mărfurilor prin 
achiziționarea unor cantități e- 
xagerate de produse agroali- 
mentare. ,

Guvernul va acționa ferm 
pentru realizarea integrală a 
producției bunurilor de con
sum, livrarea ritmică a acesto
ra către fondul pieței și va ve
ghea asupra desfășurării in bu
ne condiții a aprovizionării 
populației și respectării prețu
rilor stabilite.

în continuarea raportului, pri
mul ministru s-a referit la u- 
nele aspecte ale activității gu
vernului, relevînd marea res
ponsabilitate ce revine Consi
liului de Miniștri, Biroului său 
Executiv, fiecărui membru al 
guvernului și organelor de con
ducere din ministere, centrale, 
întreprinderi, consilii populare, 
institute de cercetări și proiec
tări, ca și tuturor muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, eco
nomiștilor, în aplicarea strictă 
a regimului de economii, în 
condițiile aprovizionării norma
le a sectorului productiv cu e- 
nergie, combustibili, materii 
prime și materiale.

Vom acționa perseverent pen
tru a imprima conștiința necesi
tății unui regim de austeritate, 
de economii riguroase la ener
gie, combustibili și materii pri
me, a cheltuirii chibzuite a fie
cărui leu, la toți cei ce mun
cesc, de la muncitor pînă la mi
nistru.

Așa cum a subliniat în repe
tate rînduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, folosirea rațională cu 
maximă eficiență a resurselor 
materiale, a întregii avuții na
ționale trebuie să devină o 
mare acțiune de masă cu carac
ter permanent, să constituie o 
obligație de prim ordin a fie
cărui cetățean, decurgind din 
dubla calitate pe care o au oa
menii muncii din țara noastră, 
de producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție, o 
înaltă îndatorire patriotică că
reia toți sîntem chemați să-i 
consacram capacitatea, inițiativa 
și puterea noastră de nîuncă.

Consiliul de Miniștri se anga
jează în fața conducerii parti
dului, a dumneavoastră, tovară
șe președinte al Republicii, și 
asigură reprezentanții națiunii, 
deputății Marii Adunări Națio
nale că va acționa cu hotărire 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului, pentru înfăptuirea mă
rețului Program ce va fi adop
tat de Congresul al XI-lea al 
partidului, in vederea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți înaintării Româ
niei spre comunism.

în încheiere, tovarășul Ma
nea Mănescu a spus :

Sesiunea Marii Adunări Națio
nale are loc în împrejurările in 
care comuniștii, întregul popor, 
pregătindu-se să întimpine Con
gresul partidului cu înfăptuiri 
cit mai mari, își exprimă depli
na adeziune față de documen
tele programatice ce vor fi su
puse dezbaterii și aprobării 
înaltului forum al comuniștilor 
români. Dind glas voinței de 
neclintit a națiunii, comuniștii 
cer, într-o impresionantă unani
mitate, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. în această opțiune de 
fierbinte patriotism se reflectă 
unitatea de fier a comuniștilor, 
a întregii națiuni în jurul Par
tidului Comunist Român și al se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
chezășia înfăptuirii viitorului 
luminos de prosperitate și feri
cire la care aspiră Întregul 
popor român.

CUVÎNTUL DEPUTATULUI CONSTANTIN DĂSCĂEESCU
Partidul nostru, apreciind lu

cid, cu înțelepciune și clarvi
ziune importanța vitală a utili
zării șl gospodăririi resurselor 
materiale, locul și rolul acestora 
în dezvoltarea economică și so
cială, a pus, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea, bazele 
strategiei dezvoltării resurselor, 
stabilind un program politic 
unitar de largă perspectivă. 
Este meritul secretarului gene
rai al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, previ- 
zionînd in mod științific evolu
ția problemelor care se pun pe 
plan mondial in domeniul mate
riilor prime și al energiei, a 
elaborat din timp programe 
prioritare pentru creșterea re
zervelor de resurse ale țării, in- 
tensificînd acțiunile de cercetare 
și prospectare. Prin hotărîrile 
de partid și legile adoptate, 
aceste probleme au fost ^ridicate 
la rang de politică de stat, de 
cauză a întregului popor.

Județul Galați, care se înscrie 
ca un mare producător de me
tal, este în același timp și un 
mare consumator de energie. 
Pornind de la această realitate, 
de la cerințele economiei, de la 
sarcinile de prim ordin stabi
lite de conducerea partidului și 
statului, comitetul județean de 
partid a elaborat un program- 
cadru, pe baza căruia s-au iden
tificat, la nivelul fiecărei între
prinderi, al fiecărui consumator, 
posibilitățile concrete de econo
misire. Oamenii muncii din ju
dețul Galați au realizat și depă
șit în ceie nouă luni care au 
trecut angajamentele anuale, 
raportînd o economie peste plan 
de aproape 67 milioane kilowați/ 
oră energie, 60 mii tone com
bustibil convențional, peste 4 mii 
tone metal. Vorbitorul a arătat, 
de asemenea, că în județ au 
fost redate circuitului economic 
și altor nevoi sociale aproxima
tiv 15 000 mp spații folosite în 
trecut pentru administrație.

Practica ne-a demonstrat însă 
— a arătat el — că progra
mele întocmite nu reflectă in

CUVINTUE DEPUTATULUI MIHAI TELESCU
Dezbaterea acestor probleme 

— a spus vorbitorul — scoate în 
evidență încă, o dată largul de
mocratism ce caracterizează în
treaga viață' social-economică și 
politică ă patriei noastre.

Și în județul Tirpiș, organiza
ția noastră de partid, consiliul 
popular. Frontul Unității' Socia

Din cuvîntul parficipanților la dezbaterea 
asupra Legii cu privire la desfășurarea 

activităților în domeniul nuclear
CUVÎNTU1 DEPUTATULUI VATER GABRIAN

Tuturor ne este cunoscută 
atenția deosebită pe care o ma
nifestă conducerea partidului și 
statului nostru pentru perfecțio
narea continuă a legislației so
cialiste .— a spus vorbitorul — 
consecvența cu care urmărește 
așezarea pe bază de norme le
gale a întregii activități econo- 
mico-sociale a țării, grija per
manentă pentru conservarea ne
alterată și protecția mediului 
înconjurător, pentru asigurarea 
condițiilor de muncă și viață 
corespunzătoare poporului nos
tru atît în prezent, cît și în 
viitor. în spiritul acestor prin
cipii, dezbatem astăzi, în orga
nul suprem al puterii de stat, 
proiectul de Lege cu privire la 
desfășurarea activităților, in do
meniul nuclear.

Deputatul a relevat faptul că, 
față de ansamblul activității ce 
se desfășoară în vederea intro
ducerii, dezvoltării și folosirii e- 
nergiei nucleare și tehnicilor 
nucleare în economia și viața

DEPUTATULUI SERBAM
«

în evoluția ei ascendentă, țara 
noastră a pășit hotărît pe calea 
folosirii extensive a energiei 
nucleare, dezvoltînd cercetări și 
inițiind utilizarea în economia

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII
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SI
Făurirea societății socialiste 

multilateral dezvoltate — se re
levă în lege — este indisolu
bil legată de progresul știin
ței, de cunoașterea și folosirea 
legilor naturii, societății și gîn- 
dirii umane în întreaga viață 
economică și socială. Dezvolta
rea științei și tehnologiei în 
concordanță cu nevoile econo
miei și culturii constituie o 
componentă esențială a politi
cii partidului și statului nostru.

Oamenii de știință, cercetă
torii, proiectanții, specialiștii din 
producție, din învățămînt, din 
unitățile economice și social- 
culturale au misiunea de înaltă 
răspundere socială și patriotică 
de a contribui prin efortul 
lor creator la sporirea avuției 
naționale, la promovarea pro
gresului tehnic și folosirea cu
ceririlor revoluției științifice și 
tehnice contemporane, la întrea
ga dezvoltare materială (i spi

tegral posibilitățile de care dis
pun întreprinderile. întregul ju
deț.

Cunoscînd neajunsurile, rezer
vele existente, precum șl im
portanța deosebită a acestei 
probleme pentru politica noas
tră economică, ne străduim per
manent să găsim noi modalități 
practice, noi soluții tehnice care 
să ne permită să fructificăm ex
periența acumulată, să punem în 
valoare pe un plan superior po
tențialul de care dispunem. Ne 
direcționăm preocupările pentru 
utilizarea mai bună a gazelor 
reziduale provenite din proce
sele siderurgice, aplicarea unor 
procedee tehnologice noi da 
recuperare a resurselor energe
tice la fabricarea cocsului, folo
sirea completă a aburului pro
dus din resurse energetice se
cundare.

îndemnul comunist, patriotic 
al secretarului general al parti
dului pentru prezentul și viito
rul științei românești, rostit la 
prima Conferință națională a 
cercetării științifice și proiectă
rii — a spus în încheiere vor
bitorul — ne mobilizează să ne 
reconsiderăm programele de 
pînă acum stabilite pentru 
perspectivă, sens în care adre
săm rugămintea ca institutele de 
cercetări și proiectări, cara 
concură la realizarea etapei fi
nale a combinatului siderurgic, 
să evalueze în mod realist toate 
resursele energetice și modul 
de recuperare a acestora, In 
condiții de eficiență economică 
ridicată.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima de la această înaltă tri
bună dorința fierbinte a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați ca, la 
cel ’ de-al XI-lea Congres, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
aceasta constituind garanția 
înfăptuirii cu succes a mărețu
lui program de făurire a so
cialismului multilateral dezvol
tat și de înaintare a României 
spre comunism.

liste au elaborat programe am
ple de măsuri care să asigure 
înfăptuirea legii, .a măsurilor 
stabilite de plenara Comitetului 
Central, de sesiunea Marii Adu
nări Naționale.

Aș dori să raportez Marii A- 
dunări Naționale unele rezultate 
pe care le-am obținut în acest 

socială, consideră că proiectul de 
lege creează cadrul general care 
va permite funcționarea insta
lațiilor nucleare în condiții de 
siguranță, va asigura protecția 
personalului ocupat profesional, 
populația și mediul înconjură
tor împotriva iradierii și con
taminării radioactive.

Totodată, proiectul reglemen
tează drepturile,, celor ce lu
crează în condiții deosebite in 
activitatea nucleară, ceea ce de
monstrează o dată în plus grija 
pe care o are partidul pentru 
oamenii muncii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Doresc să subliniez și eu 
importanța contribuției pe care 
o are secretarul general al par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia politica de fo
losire a energiei nucleare in 
scopuri pașnice, în vederea în
făptuirii politicii partidului și 
statului nostru de ridicare per
manentă a niyelului de trai și 
spiritual al poporului.

națională a rezultatelor cercetă
rilor proprii, precum și a ce
lor obținute pe plan mondial, 
în documentele care vor fi dez
bătute la cel de-al XI-lea Con

rituală a societății noastre so
cialiste.

Statul încurajează, stimulea
ză și susține creația științifică 
și tehnică, materializată în in
venții și inovații, care. prin 
aplicare și generalizare, re
prezintă o cale importantă de 
dezvoltare economică și socială 
a Republicii Socialiste Româ
nia.

Ținînd seama de stadiul ac
tual al științei și tehnologiei, 
de cerințele participării tot 
mai active a creației proprii 
la realizarea unui ritm susți
nut de dezvoltare in toate sec
toarele de activitate se impun 
îmbunătățirea și completarea le
gislației în domeniul invenții
lor și inovațiilor.

Principiile fundamentale pe 
care se bazează sistemul re
glementărilor din prezenta lege 
izvorăsc din politica generală 
a Partidului Comunist Român 

domeniu. în perioada cafe a tra* 
cut din acest cincinal s-au eco
nomisit peste 6 000 tone metal,
1 500 mc material lemnos, peste
2 000 tone combustibil conven
țional, aproape 70 milioane kWh 
energie electrică, precum și În
semnate cantități de diferite ma
teriale, fapt ce a contribuit in 
mare măsură la depășirea sarci
nilor de beneficii cu peste 200 
milioane lei.

Am ascultat cu atenție refe
ririle din raport și în ceea ce 
privește rezervele existente, și 
cu privire la o seamă de 
neajunsuri care mai persistă în 
acest domeniu. Sîntem conștienți 
că și în activitatea din județul 
Timiș mai sînt multe de făcut 
și în ceea ce privește Înlocuirea 
arzătoarelor, și în ceea ce pri
vește întocmirea balanțelor ener
getice, și in domeniul reducerii 
consumului de combustibili, de 
materii prime.

După cum se știe, am avut, 
recent, marea cinste șl fericire 
de a primi din partea secreta
rului general al partidului un 
sprijin direct în conturarea sar
cinilor complexe, de înaltă răs
pundere, ce stau în fața organi
zației noastre județene de 
partid. Indicațiile deosebit de 
prețioase pe care ni le-a dat în 
cursul vizitei de lucru în județul 
nostru, în cuvîntarea rostită la 
Timișoara cu prilejul „Zilei re
coltei" constituie pentru noi un 
adevărat program de acțiune, a 
cărui înfăptuire va asigura creș
terea neîncetată a contribuției 
județului Timiș la înflorirea e- 
conomiei, științei și culturii ro
mânești, îndeosebi în domeniile 
pe care Marea Adunare Națio- „ . 
nală le analizează în acest mo- •. ■ 
ment.

Aș dori să asigur Marea Adu
nare Națională că sîntem con
știenți de marile rezerve exis
tente in județ, că vpm milita cu 
toată răspunderea pentru a ne 
achita în mai bune condiții de 
sarcinile care ne revin. Totoda-. 
tă, aș dori ca eforturile noastre 
să fie mai bine conjugate cu 
eforturile guvernului și ale fie
cărui minister în parte în solu
ționarea problemelor cuprinse in 
raport.

Doresc, stimați tovarăși, să fo
losesc acest prilej pentru a re
afirma că organizația noastră 
județeană de partid susține cu 
deosebită căldură realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, alegere în care vedem o 
garanție a înfăptuirii neabătute 
de către întregul partid și popor 
a grandiosului program pe care 
îl vom adopta la Congresul al 
XI-lea, 

gres al partidului se prevede ca 
aceste activități să se dezvolte 
la o scară și mai mare. Liniile 
lor de desfășurare sînt cuprin
se in programul nuclear națio
nal.

încă de pe acum — a spus 
vorbitorul — practica a arătat 
eficiența economică a aplicării 
tehnicilor nucleare în foarte 
variate domenii ale economiei 
ca : prospecțiuni geologice, me
talurgie, defectoscopie nedis
tructivă etc. Prin aplicarea pre
vederilor programului nuclear 
național această eficiență va fi 
mult sporită, între altele prin 
introducerea energiei de origi
ne nucleară în balanța energe
tică a țării.

Proiectul de lege pe care-1 
dezbatem astăzi are ca obiectiv 
promovarea activităților de fo
losire în scopuri pașnice a e- 
nergiei nucleare și desfășurarea 
acestora în condiții de securitate 
nucleară, de protecție a perso
nalului ocupat profesional, a 
populației și a mediului încon
jurător. O astfel de lege este 
absolut necesară astăzi, cînd ac
tivitățile nucleare capătă o am
ploare din ce în ce mai mare.

Examinînd cu atenție proiec
tul de lege, am constatat că el 
răspunde necesităților actuale 
pentru reglementarea folosirii 
noilor tehnici, pentru o efi
ciență cît mai mare a aplicării 
lor, dar și pentru reducerea la 
minimum a riscurilor legate de 
utilizarea lor.

9
de stimulare materială și mo
rală, potrivit normelor eticii și 
echității socialiste, a tuturor 
celor care contribuie prin mun
ca lor de creație la progresul 
general al societății.

Legea adoptată are drept scop 
valorificarea și asigurarea pro
tecției invențiilor românești in 
țară și în străinătate și a in
vențiilor străine în România.

In lege se prevede că In Re
publica Socialistă România sta
tul asigură dezvoltarea continuă 
a activității de creație științi
fică și tehnică desfășurată de 
oamenii de știință, cercetători, 
specialiști, de muncitori, tehni
cieni și alte cadre din unitățile 
de cercetare, proiectare, învăță
mînt și producție, pentru reali
zarea de invenții și inovații va- -> 
loroase, care contribuie la dez-
(Continuare in pag. a IV-a)
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MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul Legii ocrotirii patrimoniului 

cultural national
Subliniind că proiectul Legii 

patrimoniului cultural național, 
supus aprobării Marii Adunări 
Naționale, este menit să satis
facă o cerință imperioasă pen
tru orice țară civilizată — și cu 
atit mgi mult pentru o societate 
bazată pe relații și principii so
cialiste, cum este societatea 
noastră, vorbitorul a spus : con
sider de datoria mea să relev 
din capul locului că, atit iniția
tiva, cît și concepția de ansam
blu — inspirate dintr-o înaltă 
grijă, prețuire și răspundere 
pentru tezaurul cultural al po
porului român — aparțin secre
tarului general al partidului și 
președintele Republicii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
cărui fierbinte și mereu nedez
mințit patriotism este bine cu
noscut întregii țări, este o pildă 
însuflețitoare pentru noi toți. 
Inițierea acestei legi este nu 
numai un mare act de cultură 
națională, un înalt omagiu adus 
poporului nostru — făuritorul 
tuturor splendorilor care împo
dobesc acest străvechi pămînt; 
el este, în același timp, o măsu
ră de rezonanță internațională, 
înscriindu-se în 'efortul întregii 
umanități de a-și apăra comori
le create în timp, prin truda 
miinilor și a minții omului.

într-adevăr, partidului nos
tru, regimului socialist le-au 
revenit meritul — în spe
cial după Congresul al IX-lea, 
care a rămas memorabil în atî- 
tea privințe — de a fi redat na
țiunii noastre conștiința valorii 
ei spirituale, a străvechii civi
lizații pe care o moștenește, a 
virtuților ei artistice și științifi
ce — materializate în nenumă
rate opere, din care unele de 
talie universală.

înainte vreme, exponenți ai 
claselor stăpînitoare, sau pur și 
simplu oameni cu sufletul sterp, 
rușinîndu-se de .obîrșia noastră, 
concedaseră la ixieea că Româ
nia a fost țara de totdeauna a 
plugarilor și păstorilor, un fel 
de vacuum al civilizației, care 
nu se poate compara întru ni
mic pe planul creației culturale 
cu lumea occidentală. în aceas
tă ipoteză înjositoare era, desi
gur, exclusă ideea unui efort 
pentru reconstituirea patrimo
niului spiritual național. Dar 
noi avem civilizația de la Ha- 
mangia cu celebrul ei „Gîn- 
ditor" — expresie a cultului 
rațiunii într-o epocă în care 
Europa era cufundată în pri
mitivitate. Noi avem uria
șa colecție ceramică de Cucu- 
teni, cu o vechime de 5 000 de 
ani, care oglindește nu numai 
rafinamentul gustului estetic al 
locuitorilor acestui teritoriu, ci 
și profunzimea reprezentării lor 
filozofice asupra lumii. Noi a- 
vem vestigiile culturii antice 
grecești, pentru că spre acest 
pămînt au venit argonauții să

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII
Patrimoniul cultural național 

al Republicii Socialiste Româ
nia — prevede legea — se con
stituie din marile vestigii ale 
istoriei și civilizațiilor făurite 
de-a lungul mileniilor pe teri
toriul României, din creațiile 
literar-artistice, științifice și 
tehnice a căror valoare a fost 
consacrată de-a lungul timpului, 
precum și din valorile aparți- 
nind tezaurului cultural univer
sal existente pe teritoriul țării 
noastre. Patrimoniul cultural 
național se îmbogățește și se 
completează permanent cu noi 
bunuri literar-artistice, științi
fice, tehnice de valoare deose
bită, care se creează și se vor 
crea în viitor, în societatea so
cialistă și cc/munistă.

Bunurile din patrimoniul cul
tural național aparțin — prin 
valoarea și semnificația lor so- 
cial-culturală — întregului po
por și de aceea societatea so
cialistă ia toate măsurile nece
sare pentru ocrotirea și conser
varea lor, evitarea înstrăinării 
sau deteriorării acestora, pentru 
păstrarea, apărarea și folosirea 
lor în interesul întregii națiuni. 
Ocrotirea patrimoniului cultural 
național este o necesitate im
perioasă a progresului spiritual 
al țării, constituie parte compo
nentă a întregii activități de în
florire a civilizației socialiste și 
comuniste în România.

Tinînd seama de importanța 
patrimoniului cultural național 
in cadrul avuției materiale și 
spirituale a societății noastre, 
precum și în activitatea gene
rală de lărgire a orizontului de 
cunoaștere și de formare a con
științei socialiste a poporului,

Din cuvînful participanților la dezbateri
CUVINTUL DEPUTATULUI MIU DOBRESCU

Examinarea, în forul suprem 
al țării, a unui document prin 
care se asigură cadrul legisla
tiv unitar, pentru totalitatea 
problemelor pe care le implică 
ocrotirea patrimoniului cultural 
național, reprezintă un act de 
imensă responsabilitate politică 
și socială — a spus vorbitorul. 
Este aceasta, totodată, o nouă 
mărturie a constanței și înaltei 
prețuiri pe care statul nostru, 
președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le acordă 
tezaurului de valori pe care 
le-au izvodit talentul și geniul 
acestui popor, recunoscute și 
apreciate pentru contribuția 
adusă la îmbogățirea gindirii 
științifice și a creației artistice 
ale omenirii.

Relevînd deosebita grijă a 
președintelui Republicii, pentru 
păstrarea, îmbogățirea și pu
nerea în valoare a tot ceea ce 
oamenii acestui străbun pămînt 
ne-au lăsat mai de preț, vor

prezentată de președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste,

DUMITRU POPESCU
caute lina de aur. Noi avem zi
durile cetăților geto-dacice, ale 
castrelor și monumentelor ro
mane, ale cetăților de scaun in 
care ctitoreau domnitorii evu
lui de mijloc, avem școala Mă
riei de Mangop — doamna lui 
Ștefan — in atelierul căreia arta 
bizantină a fost asimilată într-o 
sinteză nouă, de o originalitate 
fascinantă, avem palatele brân- 
covenești, bijuteria arhitectura
lă a Dragomirnei, grafica mi
niaturală a lui Anastasie 
Crimea, -fresca unică in lume 
a Voronețului, al cărei albastru 
a devenit termen de referință 
în arta cromaticii. Noi avem o 
milenară sculptură în lemn și o 
tradiție a țesăturii în care e în
corporată toată esența unei fi
lozofii elaborate în cel mai in
tim contact cu natura. Avem o 
artă plastică care se întinde de 
la iconarii anonimi pe sticlă — 
ce fac vogă astăzi in toată lu
mea — pînă la capodoperele lui 
Brâncuși, geniul care a revolu
ționat sculptura mondială. Nu 
reprezintă oare toate acestea o 
bogăție fabuloasă ce ne permi
te să ridicăm fruntea, fără nici 
un complex de inferioritate, în 
fața lumii, întărind sentimentul 
demnității noastre de neam 
care, în ciuda unui destin isto
ric vitreg, a îmbogățit în mă
sură considerabilă zestrea uma
nității ? Este o bucurie pentru 
mine să pot releva cu acest pri
lej că omul care a făcut enorm 
pentru punerea în lumină a a- 
cestei glorii a spiritului româ
nesc este președintele țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iată incă un motiv, alături de 
nenumărate altele, pentru a dori 
cu toții, comuniști, oameni ai 
muncii, ca Congresul al XI-lea 
să-1 realeagă pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului nostru, în calitate de 
secretar general.

în baza principiului marxist al 
valorificării critice a operei 
înaintașilor, atenția societății a 
fost îndreptată, tot mai adînc și 
tot mai departe, asupra mărtu
riilor materiale ale inventivită
ții și sensibilității noastre națio
nale, ale geniului poporului ro
mân. Au fost și sînt puse, de 
asemenea. în valoare tradițiile 
naționalităților conlocuitoare, 
ale căror opere specifice îm
bogățesc și diversifică patrimo
niul cultural al României. Con
comitent, noul climat social, fi
lozofic și moral a lărgit și fer
tilizat intr-un mod fără prece

identificarea, evidența, păstra
rea, conservarea, valorificarea 
științifică și punerea în circuit 
public a tuturor bunurilor care, 
alcătuiesc patrimoniul cultural 
național se reglementează în 
mod unitar, pe tot cuprinsul 
tării.

în înțelesul legii, bunurile cu 
valoare deosebită, istorică, ar
tistică sau documentară, care re
prezintă mărturii importante 
privind dezvoltarea istorică a 
poporului român și a omenirii 
în general sau evoluția mediului 
natural, inclusiv cele din aceste 
categorii alcătuite din metale 
prețioase sau conținînd metale 
prețioase și pietre prețioase, 
constituie patrimoniul cultural 
național al Republicii Socialiste 
România și se bucură de protec
ția statului, a întregii societăți.

Potrivit prevederilor legii, pa
trimoniul cultural național cu
prinde :

a) bunuri cu valoare artistică 
deosebită : obiectele sau monu
mentele de arhitectură și artă 
plastică, decorativă și aplicată, 
străvechi, antice, medievale sau 
moderne, care sint opere repre
zentative ale unor mari perso
nalități creatoare consacrate, ro
mâne sau străine, sau care, fiind 
creație anonimă, prin nivelul 
lor artistic, prin trăsăturile ca
racteristice și prin raritatea lor 
sînt în cel mai înalt grad re
prezentative pentru cultura și 
arta națională și universală, in
clusiv pentru creația populară ;

b) bunuri cu valoare istorică 
și documentară deosebită : mo
numente istorice sau arheolo
gice, obiecte și documente .cu 
caracter de izvor probatoriu sau 

bitorul a spus : îmi fac o da
torie de conștiință din a expri
ma și în acest cadru dorința 
fierbinte a comuniștilor, a tu
turor sucevenilor — contopită 
cu voința întregului popor — ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
aceasta constituind o puternică 
mărturie a prețuirii pe care noi 
toți o dăm înaltelor calități ale 
revoluționarului ce și-a pus cre
zul politic, inteligența, capacita
tea vizionară și uriașa sa putere 
de muncă în slujba celor mai 
scumpe aspirații ale națiunii 
noastre socialiste.

Dezbaterea proiectului Legii 
ocrotirii patrimoniului cultural 
național — a arătat în încheiere 
vorbitorul — mă obligă să evi
dențiez că aplicarea conținutului 
ei va însemna și pentru jude
țul Suceava — cunoscut prin 
marea densitate a monumente
lor istorice ji de artă medievală, 

dent cîmpul creației culturale, 
favorizînd sporirea neîntrerup
tă, sub ochii noștri, a avuției 
spirituale românești cu opere 
ce poartă amprenta epocii so
cialiste.

Fără îndoială, în anii ce vin, 
acest proces atît de grandios 
și convingător prefigurat in pro
iectul de Program al partidu
lui — va cunoaște o desfășu
rare tot mai amplă și accele
rată.

Iată de . ce lipsa unei legife
rări socialiste care să asigure 
constituirea științifică, pe baze 
unitare, precum și protejarea la 
nivelul mijloacelor moderne, a 
acestui patrimoniu de valoare 
inestimabilă pentru națiunea 
noastră se făcea simțită intr-un 
mod deosebit de acut.

Legea care vă este prezentată 
spre adoptare — a spus în con
tinuare vorbitorul — are o în
semnătate de prim ordin pen
tru societatea noastră. Sint cu
noscute rigoarea și severitatea 
cu care în lumea de astăzi sta
tele își ocrotesc avuția cultura
lă. Ar fi un non sens ca statul 
nostru să-și ignore această 
îndatorire. Pentru că acest pa
trimoniu nu ne aparține numai 
nouă ; el aparține strămoșilor 
care l-au creat și apărat, une
ori cu prețul vieții, și nu in mai 
mică măsură urmașilor noștri, 
celor care vor avea fericirea să 
trăiască în comunism. Conser
varea intactă șl îmbogățirea 
perpetuă a acestui tezaur sint o 
datorie sacră a fiecărei genera
ții. Această datorie este dictată 
nu numai de valoarea intrinse
că a comorilor culturale — par
te componentă a avuției națio
nale generale — ci și de pute
rea lor de mărturie, in fața lu
mii, asupra calităților intelectu
ale ale poporului român, de u- 
riașa lor însemnătate pentru 
cunoașterea genezei etnice și a 
evoluției noastre istorice, a lup
tei necurmate pentru salvarea 
ființei naționale, pentru neatir- 
nare și progres social, de forța 
lor convingătoare în probarea 
continuității noastre pe aceste 
meleaguri, precum și a raportu
rilor de influențare reciprocă pe 
care le-am avut cu marile civi
lizații ale tuturor timpurilor." Și 
nu în ultimul loc, această obli
gație derivă din cerințele orga
nizării tot mai sistematice și 
mai largi a activității de educa
re patriotică și culturală a ti
neretului, a tuturor locuitorilor 
țării.

memorial pentru istoria dezvol
tării societății, manuscrise, cărți 
bibliofile sau alte bunuri cu ca
racter de unicat sau de mare ra
ritate, reprezentative pentru a- 
nurnite epoci, instituții, eveni
mente sau personalități istorice 
importante, naționale și univer
sale ; mărturii valoroase ale is
teriei științei și tehnicii, mij
loace de schimb monetare sau 
premonetare, rare sau cu mare 
valoare artistică, rarități filate
lice ;

c) bunuri cu valoare științifi
că de document al naturii de 
importanță deosebită : piese din 
natură dispărute sau foarte rare
— care nu se mai păstrează de- 
cit in colecțiile de specialitate
— monumente ale naturii, fosile 
și trofee rare, endemisme și ti
puri conservate sau naturali
zate.

Patrimoniul cultural național 
al Republicii Socialiste România 
aparține, prin valoarea sa cul- 
tural-soclală, poporului, face 
parte din avuția societății so
cialiste. Statul asigură cunoaște
rea, evidența centralizată și 
păstrarea in deplină securitate 
a tuturor bunurilor din patrimo
niul cultural național, ținînd 
seama de importanța deosebită 
a acestor bunuri pentru istoria 
și cultura națională jși univer
sală, de necesitatea ocrotirii, 
dezvoltării și valorificării știin
țifice și cultural-educative a 
acestora în folosul întregului 
popor.

Constituirea, ocrotirea, cerce
tarea și punerea în circuit pu
blic a patrimoniului cultural 
național constituie o îndatorire 
patriotică a tuturor membrilor

prin deosebita valoare a aces- etnografic și muzeistic — un 
tora, unanim apreciată în lume, real ciștig sub raportul cunoaș- 
prin marea bogăție a fondului terii și conservării lor.

CUVINTUL DEPUTATULUI IUSTIN MOISESCU
Este pentru întiia oară în is

toria poporului nostru — a spus 
vorbitorul — cînd se întocmește 
o lege care conturează limpede 
concepția de patrimoniu cultu
ral național și statornicește mă
suri concrete pentru ocrotirea 
lui. Identificarea și inventa
rierea tuturor bunurilor cu va
loare națională artistică, istori
că și documentară, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, va
lorificarea lor științifică în in
teresul întregului popor consti
tuie laturile principale ale 
structurii acestei legi, iar scopul 
înalt pe care-1 urmărește ea 
vădește din plin dragostea de 
neam a înaltei noastre condu
ceri de stat. Extinzîndu-și pre
rogativele în toate domeniile 
vieții societății, Legea ocrotirii 
patrimoniului cultural național

La toate acestea mai trebuie 
adăugat faptul, ce nu poate fi 
subestimat, că o parte din de
pozitul nostru de valori cultu
rale provine din creația spiri
tuală universală — ceea ce in
cumbă. o anumită răspundere 
față de întreaga comunitate a 
popoarelor, față de civilizația 
umanității în ansamblu. De alt
fel, însăși cultura poporului 
nostru, prin ceea ce are ea mai 
reprezentativ, prin valorile ei 
de excepție, aparține panteonu
lui universal și, ca atare, ocro
tirea ei este și o obligație mo
rală internațională.

în spiritul acestor multiple și 
copleșitoare responsabilități a 
fost elaborat proiectul de lege 
prezent. El proclamă autoritatea 
supremă a societății asupra ma
rilor valori culturale ale națiu
nii ; dreptul statului de a ve
ghea la păstrarea lor intactă. 
Sint prevăzute, intr-o viziune 
principială și organizatorică u- 
nitară, definirea structurii pa
trimoniului cultural național, e- 
vidența sa completă, studierea 
și valorificarea sa științifică, 
conservarea neștirbită a integri
tății și valorii sale, accesul po
porului la cunoașterea lui, regi
mul participării noastre la cir
culația și schimbul cultural 
mondial. Un obiectiv central al 
legii este scoaterea tuturor a- 
cestor comori din cimpul peri
colului iresponsabilității mer
cantile. înstrăinarea marelui și 
neînlocuibilului nostru avut na
țional cultural poate fi conside
rată, cred, tot atit de intolera
bilă ca și înstrăinarea gliei stră
moșești însăși — și de aceea 
statul are datoria și dreptul de 
a intreprinde tot ce este nece
sar pentru a o face imposibilă.

Legea face, totodată, un apel 
patriotic către deținătorii de 
bunuri culturale cu valoare 
națională, de a înțelege coman
damentul superior ce a inspirat 
acest act și de a-și da con
cursul neprecupețit, la atingerea 
tuturor țelurilor pe care el le 
preconizează. Fără îndoială că 
toți cei în cauză vor ști să se 
dbvedească la înălțimea acestui 
apel. Proiectul dă expresie le
gislativă — în acest domeniu 
— patriotismului socialist de 
care este animat poporul nos
tru, conștiinței civice tot mai 
elevate a membrilor societății 
socialiste românești, spiritului 
etic superior pe care orîndui- 
rea noastră nouă îl reclamă 
fiecărui cetățean.

Subliniind că proiectul de lege 
corespunde in cel mai inalt grad 
intereselor . majore, actuale și 
de perspectivă,' ale națiunii noas
tre socialiste, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea, în înche
ierea expunerii, că adoptarea 
lui de către Marea Adunare 
Națională constituie expresia 
unei înalte răspunderi față de 
destinele societății românești.

societății — expresie a conștiin
ței noi, socialiste a oamenilor 
muncii, a relațiilor noi stator
nicite în societatea noastră. Pa
trimoniul cultural național se 
dezvoltă prin noi descoperiri ale 
vestigiilor istorice sau monu
mentelor naturii, prin noi crea
ții artistice, științifice și teh
nice, pe măsură ce valoarea 
deosebită a acestora este consa
crată de societate, precum și 
prin dobîndirea cu orice titlu a 
altor valori de importanță deo
sebită. Societatea stimulează și 
recompensează pe cei care con
tribuie la constituirea și dezvol
tarea patrimoniului cultural na
țional, prin prerhii, distincții, a- 
ducerea numelui donatorului la 
cunoștința publicului, precum și 
prin alte forme.

Toate bunurile care fac parte 
din patrimoniul cultural națio
nal se înscriu în evidența cen
tralizată de stat și sînt supuse 
regimului de păstrare, conser
vare, valorificare științifică și 
punere în circuit public stabilit 
prin prevederile prezentei legi.

în vederea asigurării unitare 
a evidenței, ocrotirii, conservă
rii, cercetării și valorificării 
științifice și cultural-educative 
a patrimoniului cultural națio
nal se înființează Comisia Cen
trală de Stat a Patrimoniului 
Cultural Național, Direcția pa
trimoniului cultural național, 
precum și oficii pentru patrimo
niul cultural național — jude
țene și al municipiului Bucu
rești.

Textul legii va fi publicat în 
Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România și in colec
ția de broșuri pentru populari
zarea legislației.

interesează în cel mai inalt 
grad și cultele .religioase, de
oarece multe bunuri bisericești 
au șl mare valoare artistică, is
torică și documentară.

Abia după 23 August 1944, în 
cadrul însănătoșirii și înnoirii 
multilaterale a societății româ
nești — a subliniat vorbitorul 
— s-ă cristalizat, pe de o parte, 
o concepție nouă despre trecu
tul nostru cultural, iar. pe de 
altă parte, s-au statornicit prin
cipii și s-au concretizat trep
tat metode noi de cercetare și 
restaurare. Mai ales în anii din 
urmă, datorită avîntului înnoi
tor pe care l-a imprimat, cu În
țelepciune, vigoare și statorni
cie. Întregii societăți socialiste 
române dl. Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii, odată 
cu restaurarea marilor cetăți 

medievale din Suceava, Neamț, 
Făgăraș, Hunedoara și a mul
tor altor monumente istorice, u- 
nele din străvechile noastre mî- 
năstiri au îmbrăcat din nou veș
mintele lor de sărbătoare din 
zilele dintîi ale existenței lor.

în încheiere, din încredințarea 
patriarhului Justinian, vorbito-

CUVÎNTUL DEPUTATULUI lETAY LAIOS
în proiectul Legii ocrotirii pa

trimoniului cultural național — 
a arătat vorbitorul — recunoaș
tem și de data aceasta contribu
ția esențială, definitorie a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la a-

DEZBATEREA GENERALĂ ASUPRA LEGII PRIVIND
INVENȚIILE

(Urmare din pag. a IlI-a) 

voltarea economiei, științei și 
culturii, la progresul multilate
ral al societății socialiste.

Oamenii de știință, cercetăto
rii, proiectanții, specialiștii și 
ceilalți oameni ai muncii din 
producție, din învățămint și din 
unitățile economice au îndato
rirea de a desfășura o activita
te permanentă pentru realizarea 
de invenții și inovații de înaltă 
eficiență economică și socială, 
care să fructifice la nivel supe
rior potențialul de gîndire știin
țifică și tehnică al poporului 
român.

Institutele centrale de cerce
tări, academiile de științe, uni
tățile de cercetare, proiectare 
și de învățămint, precum și ce-

Din cuvînful participanților la dezbateri

Vă rog să-mi îngăduiți ca de 
la această înaltă tribună — a 
spus vorbitorul — să exprim, în 
numele tuturor cetățenilor jude
țului Hunedoara, adeziunea 
noastră totală, de neclintit la 
inestimabilul tezaur de teze teo
retice și orientări practice cu
prinse în documentele Congre
sului, să aduc cele mai alese 
sentimente de stimă și re
cunoștință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru contribuția 
sa hotărîtoare adusă la inițierea 
și elaborarea Programului și Di
rectivelor, pentru modul magis
tral în care abordează și sinte
tizează problemele fundamenta
le ale edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism. Cu aceste înălțătoare sen
timente care animă astăzi în
treaga ființă a națiunii române, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Hunedoara susțin 
din toată inima și cu toată căl
dura propunerea ca la marele 
forum al comuniștilor români, 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului să fie reales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în continuarea intervenției 
sale, vorbitorul a spus : Dome
niul care face obiectul Legii 
privind invențiile și inovațiile 
prezintă o însemnătate deosebi
tă în cadrul revoluției tehnico- 
științifice pentru dezvoltarea și 
modernizarea economiei națio
nale. Invențiile și inovațiile se 
circumscriu organic în ansam
blul factorilor pe care Progra
mul partidului nostru îi defi-

CUVÎNTUL DEPUTATUL!!
în acțiunea de promovare a 

progresului tehnic în producție 
— a subliniat vorbitorul — se 
afirmă cu tot mai multă vi
goare mișcarea inovatorilor șl 
inventatorilor. Mase largi 'își 
pun tot mai mult gîndirea, ta
lentul, energia și inițiativa în 
slujba progresului tehnic, ridi-

încheierea dezbaterilor din prima parte a sesiunii
(Urmare din pag. I)

Au luat apoi cuvintul depută
ții Constantin Dăscălescu și Mi
hai Telescu.

în legătură cu problemele ri
dicate de raportul guvernului a 
fost examinată și aprobată, în 
unanimitate, o hotărîre a Marii 
Adunări Naționale.

în continuarea lucrărilor s-a 
trecut la discutarea proiectului 
de Lege cu privire la desfășu
rarea activităților în domeniul 
nuclear din Republica Socialistă 
România, care prevede promo
varea pe scară și mai mare a 
acestor activități, aplicarea lor 
în scopuri pașnice și cu eficien
ță sporită în variate sectoare 
ale economiei naționale ; a pro
iectului de Lege privind inven
țiile și inovațiile, care stabilește 
un cadru larg participării tot 
mai active a creației științifice 
și tehnice la propășirea genera
lă a societății noastre socialiste. 

t V
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală
17.30 Telex.
17.35 Pădurea și noi.
18,05 Vîrstele peliculei.
18.35 La volan
18,50 Bistriță, apă zglobie. Cîteva 

cîntece de viață nouă și dan
suri populare

19,10 Tragerea de amortizare 
ADAS.

19,20 1001 de seri ; Dinky.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret. Trans

misiune de la Tîrgoviște.

rul a spus : Asigur Marea A- 
dunare Națională, înalta condu
cere de stat și pe dl. Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii, că biserica își va face în
treaga ei datorie de a participa 
la marea operă patriotică, de o- 
crotire a patrimoniului cultural 
național al Republicii Socialiste 
România.

bordarea și rezolvarea proble
melor fundamentale ale națiunii 
și țării.

Pe lîngă excepționala sa va
loare de politică culturală, pro
iectul legii este, în același timp,

55
lelalte organizații socialiste au 
obligația de a stimula și îndru
ma activitatea cadrelor științi
fice și tehnice pentru realizarea 
de invenții care să asigure pro
movarea largă a progresului 
tehnic și a concepției proprii 
in economie și de a lua toate 
măsurile pentru valorificarea 
eficientă a lor în producție, in 
activitatea social-culturală.

Ministerele, celelalte organe 
centrale și unitățile socialiste 
de stat, cooperatiste și obștești 
au obligația să identifice crea
țiile și ideile tehnice originale, 
să asigure protecția lor prin 
brevete și să ia măsurile nece
sare pentru cercetarea, proiec
tarea, experimentarea, aplicarea 
și generalizarea invențiilor in 
toate sectoarele de activitate,

.UI lOACHIM MOGA 
nește a fi indisolubil legați de 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Tocmai 
de aceea, la recenta Conferință 
națională a cercetării științifice 
și proiectării, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, definea ur
mătoarea etapă de dezvoltare a 
economiei ca un cincinal al re
voluției tehnico-științifice.

Proiectul de lege oferă pen
tru activitatea de invenții și ino
vații un cadru optim de dez
voltare șl afirmare, constituind, 
pentru oamenii de știință, cer
cetători, specialiști și muncitorii 
cu înaltă calificare, pentru uni
tățile și organele economico- 
sociale interesate, un puternic 
instrument de stimulare a gin-' 
dirii și creației tehnice, de ri
dicare la un nivel superior a 
potențialului de gîndire științi
fică și tehnică a poporului, de 
valorificare a acestuia spre fo
losul general al societății. După 
ce s-a referit Ia o serie de e- 
xemple din activitatea de in
venții și inovații din județul 
Hunedoara, care vin să susțină 
oportunitatea adoptării proiec
tului de lege, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca "unitățile e- 
conomice, ministerele, institute
le centrale de cercetare, acade
miile, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și ceilalți 
factori de răspundere să acțio
neze cu maximă operativitate 
pentru soluționarea propuneri
lor de inovații și invenții și mai 
cu seamă pentru aplicarea a- 
cestora în producție.

cării pe o treaptă superioară a 
producției socialiste.

Proiectul noii legi pe care o 
dezbatem cuprinde un ansam
blu de prevederi care vor sti
mula inițiativa creatoare, vor a- 
sigura realizarea și valorifica
rea rapidă a invențiilor și ino
vațiilor.

Subliniind însemnătatea aces
tor documente, tovarășul loan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, a prezentat expunerea 
de motive, iar tovarășul Alexan
dru Sencovici, președintele Co
misiei pentru industrie, con
strucții și transporturi — rapor
tul comisiilor permanente ale 
M.A.N. câre le-au studiat și 
avizat.

La dezbaterile generale au luat 
cuvintul deputății loan Anton, 
Vaier Gabrian, Șerban Țițeica 
— la proiectul de Lege cu pri
vire la desfășurarea activităților 
în domeniul nuclear, Ioachim 
Moga, Neculaiu Moraru, Eleo
nora Nilca — la proiectul de 
Lege privind invențiile și ino
vațiile.

Apreciind că, prin conținutul 
lor, proiectele respectivelor legi 
corespund pe deplin cerințelor 
progresului rapid și multilate
ral al patriei, Marea Adunare

21,25 Coloane ale istoriei : Olte
nia. Documentar TV.

21,50 Capriciu spaniol de Rimskl 
Korsakov în transpunerea 
coregrafică a lui Ion Tugea- 
ru. Interpretează ansamblul 
de balet al Operei Române.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Decada muzicii românești. 
Festival Enescu — Debussy la 
postul de radio „France Mu- 
sique". Concertul orchestrei 
simfonice a Radloteleviziunli 
române. Dirijor : Iosif Con
ta.

21,45 Documentar TV : j,Coboară 
toamna".

21,55 Atlas muzical.

o nouă și grăitoare dovadă a 
grijii și' preocupării atotcuprin
zătoare, de gospodar-constructor 
al prezentului și viitorului, ce 
caracterizează pregnant activi
tatea de zi cu zi a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în conduce
rea statului nostru.

Ca scriitor — a spus vorbito
rul — nu pot să nu-mi exprim 
satisfacția și mîndriâ pentru 
faptul că, după ce în tinerețe 
am văzut nebunia rugurilor da 
cărți, am ajuns să trăiesc în
tr-o țară unde legea ocrotește 
cartea, culorile perene ale pic
turilor, liniile pure al sculptu
rilor, migala manuscriselor scri
itorilor. Dacă moștenirea cultu
rală grăiește despre geniul îna- 

SI INOVAȚIILE
1

potrivit prevederilor din pre
zenta lege. De asemenea, orga
nizațiile socialiste au datoria să 
acorde sprijin tehnic și juridic 
autorilor de invenții pentru în
tocmirea formelor de brevetare 
a invențiilor.

Institutele centrale de cerce
tări, academiile de științe, uni-’ 
tățile de cercetare, proiectare și 
învățămint, compartimentele de 
concepție din centrale și intfe- 
prinderi, precum și titularii de 
brevete au obligația de a urmări 
felul in care se aplică in pro
ducție invențiile realizate, efi
ciența obținută și să asigure 
perfecționarea continuă a solu
țiilor tehnice adoptate.

în Republica Socialistă Româ- 
nia creațiile științifice și teh
nice, care îndeplinesc condițiile

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor apre
ciază că noile reglementări 
propuse asigură condițiile nece
sare pentru creșterea eficienței 
controlului obștesc pe care sin
dicatele il vor exercita asupra 
respectării legislației în acest 
domeniu de interes economic și 
social deosebit și creează cadrul 
legal pentru rezolvarea opera
tivă a propunerilor de inovații, 
recompensarea în termen a au
torilor, aplicarea în producție 
a inovațiilor acceptate, genera
lizarea celor mai valoroase ino
vații, depistarea și înlăturarea 
deficiențelor ce se mai mani
festă.

Călăuzindu-se după preve
derile Programului partidului, 
sindicatele, ca parte responsa
bilă a vieții economice și sd- 
cial-culturale din întreprinderi, 

'Vor acționa cu mai multă perse-' 
verență în direcția mobilizării 

, și sprijinirii tuturor celor ce 
muncesc pentru cunoașterea și 
promovarea noului în producție, 
pentru sporirea aportului aces

La recenta Conferință națio
nală a cercetării științifice și 
proiectării, a spus vorbitoarea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a îndemnat să acționăm 
astfel incit cincinalul următor 
să fie cincinalul afirmării cu 
putere a revoluției tehnico-știin
țifice in toate domeniile de ac
tivitate.

Pentru a transpune în viață 
această mobilizatoare chemare, 
consider că sarcini importante 
ne revin și nouă celor ce mun
cim în industrie, alături de cei 
a căror activitate este consacra
tă. cercetării, deoarece noi sin- 
tem atît producători ai bunuri
lor materiale, cit și cercetători 
atenți ai propriei noastre activi
tăți, a tehnologiilor pe care le 
aplicăm, a mașinilor, agregate
lor și instalațiilor pe care le fo
losim și avem obligația patrio
tică de a le perfecționa continuu, 
de a le face mai productive ți 
mai economicoase.

Personal, consider că proiectul

Națională le-a adoptat in una
nimitate.

A .fost examinat apoi proiec
tul Legii ocrotirii patrimo
niului cultural național al Re
publicii Socialiste România, care 
reglementează, în mod unitar, 
modalitățile de identificare, evi
dență, păstrare și valorificare 
științifică, cit și punerea în cir
cuit public, printr-o folosire co
respunzătoare, a tuturor bunu
rilor ce alcătuiesc acest tezaur, 
parte integrantă a avuției ma
teriale și spirituale a națiunii 
noastre. •, ■ .

Prevederile și semnificațiile 
acestui act de mare însemnătate 
pentru cultura națională au fost 
prezentate, în expunerea de mo
tive, de către tovarășul Dumitru 
Popescu, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste. Raportul comisiilor perma
nente ale M.A.N., care au avi
zat proiectul de lege, a fost ex- 
Sus de tovarășul Constantin 

inculescu, președintele Comi

teatre
• Teatrul Național București (sa
la mică) : Să nu-țt faci prăvălie 
cu scară — 19,30. '
O Orchestra simfonică șt corul 
Radloteleviziunli române : Con
cert extraordinar. Capodopere 
„Enescu-Debussy“. Dirijor : loslf 
Conta. Dirijorul corului i Aurel 
Grigoraș — 20.
• Opera Română : Trubadurul
- 19.
• Teatrul de comedie : Volpone
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a rost 
decit tăcere — 19,30, (sala din str. 

intașilor, păstrarea și cultivarea 
lor sînt o dovadă, pentru pre
zent și viitorime, a adînculul 
umanism al societății noastre.

într-una din cuvințările sale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
numit industria, agricultura *1 
cultura cetății inexpugnabile. 
Prin votarea Legii ocrotirii pa
trimoniului cultural național, 
cetatea științei și culturii va de
veni și mai puternică. Pe mete
rezele sale se vor alinia aceia 
care Înalță spre noi culmi tur
nurile acestor cetăți, pentru a 
putea privi spre depărtări mai 
Întinse, peptru ca din depărtări 
tdt- mai largi să se vadă min- 
drele’ lor flamuri : cetatea și 
constructorii săi.

prevăzute în lege pentru a con» 
stitui invenții, sint protejate 
prin brevete de invenții, acor
date de Oficiul de Stat pentru 
Invenții și Mărci.

Drepturile cu privire la in
venții ale persoanelor fizice și 
juridice rorpâne, precum și ale 
străinilor cu domiciliul în Re
publica Socialistă România, sînt 
recunoscute și protejate în con
dițiile prezentei, legi.

Dreptul, de a valorifica inven
țiile aparține statului, care asi
gură condiții pentru experimen
tarea, valorificarea, dezvoltarea 
și generalizarea lor.

Textul legii va fi publicat In 
Buletinul oficial al Republicii 
Socialiste România și în colec
ția de broșuri pentru populari
zarea legislației.

tora la perfecționarea tehnicii, 
la îmbunătățirea organizării 
producției șl a muncii.

Proiectul legii pe care îl dez
batem — a spus în continuare 
vorbitorul — a fost larg dezbă
tut in grupele sindicale cu ma
sele de oameni ai muncii, care 
au apreciat ca deosebit de utile 
și binevenite reglementările ce 
se propun. S-aU organizat nu
meroase întilniri cu inventato
rii și inovatorii, simpozioane, 
schimburi de experiență, care 
au prilejuit aprofundarea pre
vederilor din noua reglementare 
și prezentarea de propuneri va
loroase pentru îmbunătățirea 
activității de viitor.

Sindicatele vor milita neobo
sit peritru a transpune in viață 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
națională a. cercetării științifice 
și proiectării, pentru ca activi
tatea inovatorilor și a inventa
torilor să contribuie și mai 
mult la opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

ElEONORA NUCA
de lege, pus în*dezbatere, oferă 
prin prevederile sale posibilități 
largi și concrete pentru valori
ficarea potențialului uman exis
tent în unitățile noastre econo
mice. Legea- creează un cadru 
prielnic pentru mobilizarea, în 
egală' măsură, a potențialului 
creator al specialiștilor din in
dustrie, cercetare și proiectare, 
a tuturor celor ce muncesc pen
tru a soluționa, cu forțe proprii, 
problemele impuse de dezvolta
rea economiei noastre naționale, 
îmi exprim convingerea' că a. 
ceastă lege, aplicată cu fermita
te Iar nivelul fiecărei unități, va 
duce la dezvoltarea mișcării de 
invenții, și inovații, va întări le
gătura dintre oamenii de știin
ță, cercetătorii, specialiștii ți 
toți ceilalți oameni ai muncii din 
unitățile productive și se va ma
terializa în înfăptuirea exem
plară a mărețelor prevederi din 
documentele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

siei pentru învățămint, știință și 
cultură.

La discuția generală au luat 
cuvintul deputății Miu Dobrescu, 
Justin Moisescu, Lâtay La jos.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate, legea.

Textele legilor adoptate de 
Marea Adunare Națională vor 
fi publicate in Buletinul oficial 
al Republicii Socialiste România 
și in colecția de broșuri pentru 
popularizarea legislației.

Anunțînd Încheierea dezbate
rilor din prima parte a sesiunii, 
președintele Mării Adunări Na
ționale a arătat că proiectele de 
legi rămase pe ordinea de zi, 
ca și alte proiecte de legi ce se 
vor primi între timp la Biroul 
M.A.N., urmează să fie exami
nate, pini la următoarea ședință 
în plen a sesiunii, de comisiile 
permanente competente, care 
vor fi convocate în acest scop.

(Agerpres)

Alex. Sabia) : Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața o ea un va
gon 7 — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Adio Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Hamlet — 1Ș.
• Teatrul Ciulești : Mărea. expe
diție (prenilerăj — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
n*se“ (sala Savoy) : Pardon... 
scuzați... bonsoar l — 19,30, (sala 
Victoria) : Groapa — 19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„I. Vasllescu" ; Mitic* Popescu 
— 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sal* din ca
lea Victoriei) : Bu-All — 17.
• Circul de stat : Marele specta
col — 19,30.
4 Studioul I.Â.T.C. „I. L. Care- 
glale" ; Procese.,. — 20.
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Ședința plenară a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste Cronica zilei

REZOLUȚIA
Miercuri după-amiază a . sosit la 

București Gyorgy Biczo, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Ungare 
in Republica Socialistă România.

*
9

plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste
Miercuri după-amiază a avut loc ■ 

îri sălile Galeriei mari de artă din 
Cluj-Napoca vernisajul expoziției 
pictorului Brăduț Covaliu.

*

expoziției

(Urmare din pag. I)

pentru înflorirea civilizației socialiste * în 
România.

Plenara subliniază importanța deosebită a 
obiectivelor stabilite în proiectul de Program 
privind evoluția viitoare a societății socialiste 
românești, perfecționarea raporturilor sociale 
și a conducerii vieții obștești, dezvoltarea și 
adîncirea continuă a democrației socialiste, 
atragerea largă și participarea efectivă a în
tregului popor la conducerea statului.

Plenara consideră că înfăptuirea prevederi
lor documentelor Congresului al XI-lea va 
avea o însemnătate covîrșitoare pentru dezvol
tarea procesului de formare a omului' npu, 
pentru înrădăcinarea și generalizarea princi
piilor eticii și echității socialiste, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a maselor și în
florirea multilaterală a personalității umane.

Participanții la lucrările plenarei Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste subli
niază însemnătatea principiilor fundamentale

ale politicii externe a României, cristalizate în 
documentele Congresului, apreciind că acestea 
răspund întru totul intereselor naționale ale 
poporului român și, în același timp, ale cauzei 
generale a socialismului și păcii, a libertății și 
progresului tuturor națiunilor. Plenara consi
deră că prin înfăptuirea politicii externe pre
conizate în proiectele acestor documente 
România va aduce o contribuție sporită Ia dez
voltarea procesului de destindere în viața in
ternațională, la edificarea securității în Europa 
și în lume, la făurirea unei noi ordini econo
mice și politice mondiale, în care fiecare popor 
să-și hotărască singur destinele, să conlucreze 
în condiții de egalitate și respect cu toate po
poarele pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru pacea și înflorirea întregii umanități.

Ca for de conducere al celui mai larg orga
nism politic, Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, dînd glas dorinței fierbinți 
exprimate de toate organizațiile componente, 
de toți cetățenii țării, 
suflețită unanimitate,

se pronunță, într-o în
că tovarășul Nicolae

Ceaușescu să fie reales la Congresul al XI-lea 
în înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Participanții la 
plenară își exprimă convingerea că realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar ge
neral al Partidului Comunist Român consti
tuie chezășia amplificării succeselor de pînă 
acum, a înfăptuirii nobilelor idealuri ale so
cialismului și comunismului, spre binele și fe
ricirea întregii noastre națiuni socialiste.

Consiliul Național al Frontului Unității So
cialiste se angajează să acționeze cu cea mai 
mare hotărîre pentru mobilizarea tuturor ener
giilor poporului în vederea înfăptuirii Progra
mului Partidului Comunist Român, a celorlal
te documente ce vor fi adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului și își exprimă convin
gerea că toți cetățenii României socialiste, în 
strînsă unitate, vor munci cu înflăcărare pen
tru progresul și strălucirea patriei, pentru fău
rirea unui înalt nivel de bunăstare și civiliza
ție a întregului popor român.

(Urmare din pag. I)
r aplicare in viață va deschide noi și 
' luminoase perspective pentru dez

voltarea României socialiste pe ca
lea civilizației și progresului, va 
asigura creșterea continuă a bună
stării și fericirii întregului popor, 
sporirea contribuției țării noastre 
la triumful cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume.

Plenara și-a însușit în unanimi
tate propunerea făcută de organi
zațiile de partid, de oamenii mun
cii, ca tovarășul Nioolae Ceaușescu 
să fie reales în funcția de secretar 
general al partidului la cel de-al 
XI-lea Congres și a hotărît, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
să sprijine această propunere, ca

reprezentînd emanația și voința 
întregii națiuni.

In legătură cu dezbaterile de la 
primul punct al ordinii de zi, ple
nara a adoptat o rezoluție care 
este dată publicității.

în continuare, plenara Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste a dezbătut proiectul Le
gii electorale. Apreciind că pro
iectul legii pornește de la ori
entările fundamentale ale parti
dului nostru de lărgire con
tinuă a democrației socialiste, 
de antrenare a tuturor oame
nilor muncii la conducerea trebu
rilor obștești, plenara și l-a însu
șit în întregime, și a stabilit ca el 
să firi supus spre dazbate're și apro
bare Marii Adunări Naționale.

La plenară au luat cuvîntul tova
rășii Ștefan Pavel, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Anton 
Breitenhofer, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Gheorghe 
Paloș, președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Gorj, Lina Ciobanu, preșe
dinta Consiliului Național al Fe
meilor, Peterfi Istvan, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na-, 
ționalitate maghiară, Antonache 
Hristache, maistru la întreprinderea 
„23 August" București, Constantin 
Boștină, președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, Titus Popescu, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro-

ducție, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
profesor universitar, Gheorghe Ho- 
moștean, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Alba, Oliviu Rusu, președin
tele Consiliului național al ingineri
lor și tehnicienilor, Octavian Fodor, 
rectorul Institutului medico-farma- 
ceutic din Cluj-Napoca, Ion Catri- 
nescu, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular jude
țean Prahova, Elena Oprescu, pre
ședinta Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție Dîm
bovița, și Gheorghe Petrescu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Dolj.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

personali-. 
calendarul'

Printre numele marilor 
tați culturale înscrise în 
UNESCO, pentru a fi sărbătorite în 
acest an în lumea întreagă, figurea
ză și cel al compozitorului austriac 
Arnold Schonberg. Pentru marcarea 
centenarului nașterii compozitorului. 
Filarmonica de stat „George Enescu" 
a organizat, miercuri, o manifestare 
în sala mică a Palatului Republicii. 
Și-a dat concursul mezzosoprana 
Marta Kessler. Cu același prilej, 
în foaierul sălii a fost amenajată 
o expoziție de 
cu lucrări din 
Schonberg.

partituri și 
creația lui

discuri 
Arnold

*

50 de ani de Ia1 
Anatole

împlinirea a 
moartea scriitorului francez 
France, eveniment înscris în calen
darul marilor aniversări culturale re
comandate de Consiliul Mondial al 
Păcii pe anul 1974, a fost marcată 
miercuri seara, în Capitală, printr-o 
manifestare organizată de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, Con
siliul Culturii șl Educației Socialiste, 
Uniunea scriitorilor și 
mân pentru relațiile 
străinătatea.

La manifestare au
meni de cultură și artă, un numeros 
public. A fost 
consilier cultural 
ței la București.

Institutul 
culturale

participat

ro- 
cu

oa-

de față Yves Boy, 
al Ambasadei Fran-

sub auspiciile Consiliului Cul- 
și Educației Socialiste. In ca- 
spectacolului de gală, care a 
loc miercuri, în deschidere, ' la 
filmului a fost prezentată pe-

0 delegație de partid și guvernamentală
română a plecat Ia Alger

Delegația de partid și guvernamen
tală română, .condusă de tovarășul 
Emil Drăgănesc'u, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, a 
plecat miercuri la Alger pentru a 
participa la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 20-a aniversare a Zilei na
ționale a Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare. Din delegație fac 
parte Gheorghe Petrescu, vicepreșe-

Adunări in preaima aniversării
Marii Revoliitil Socialiste din Octombrie

miletului foștilor luptători antifas
ciști.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al' Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
rriinistru al guvernului, Emilian Do- 
brescu, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
d.e Stat al Planificării, Pavel Ștefan,. 
secretar al Cpnsiliului Central al U- 
ițiunii.Generale a Sindicatelor, fupe- 

dinte al .Consni.ulurCehțrM'ta^UniU- . ’ționarț superiori, did. Mibisterul Afar,, 
nii Generale ’a Sindicatelor, șl; Ni- . cerilor' Externe.
colae Cioroiu, vicepreședinte al Co- (Agerpres)

Vizita delegației Sașilor Transilvăneni din K.F. Germania
In perioada 23—30 octombrie a.c„ 

ne-au vizitat țara președintele Aso
ciației Sașilor Transilvăneni din R.F. 
Germania, dr. Erhard Plesch, și vice
președinții acestei organizații — dr. 
Udo Pieldner și dr. Wolfgang Bon- 
fert, împreuhă cu soțiile.

Oaspeții au făcut cunoștință cu o- 
biective economice, social-culturale, 
de învățămînt și turistice din muni
cipiul București și din județele Ar
geș, Sibiu și Brașov. Ei au fost pri
miți la conducerile Ministerului Afa
cerilor Externe și Consiliului Cul-

turii și Educației Socialiste, la con
ducerile Consiliilor populare jude
țene Sibiu și Brașov, precum și iu 
redacția ziarului „Neuer Weg“ și 
editura „Kriterion".

Oaspeții au avut convorbiri la Bi
roul Consiliului de conducere al 
asociației „România" în legătură cu 
o serie de aspecte ale colaborării 
dintre cele două asociații. Cu acest 
prilej s-a exprimat dorința recipro
că de a se lărgi și întări această 
colaborare.

Miercuri după-amiază, la Combi
natul pentru prelucrarea lemnului 
din Suceava, a avut loc o adunare 
festivă consacrată aniversării a 57 
de ani de la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La adunare au Juat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, muncitori, ingineri și teh
nicieni ai combinatului.

Au fost prezenți membri ai-Amba
sadei ’Uniunii Sovietice la București;

Inginerul Simion Macovei, direc
torul combinatului, a evocat însem
nătatea istorică ă Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
moment de cotitură în istoria 
omenirii, care a deschis calea 
revoluțiilor proletare și a luptei ma
selor populare de pretutindeni pen
tru eliberare socială și națională. 
Vorbitorul a subliniat relațiile tra
diționale de prietenie și colaborare 
frățească existente între țările, par
tidele și popoarele noastre, relații 
care cunosc o continuă dezvoltare și 
întărire pe multiple planuri, în inte
resul reciproc, ai cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

A luat 
niakov. 
Uniunii 
care a
zări obținute 
vietice, sub conducerea P.C.U.S., 
în opera de edificare a comunismu-

lui. Vorbitorul a relevat evoluția 
mereu ascendență a legăturilor prie- -

. tenești și a colaborării frățești, mul
tilaterale dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
dintre Uniunea Sovietică și Româ
nia, dintre popoarele sovietice și po
porul român.

In încheierea manifestării a fost 
prezentat un spectacol artistic sus
ținut de artiștii amatori ai combina- 

. tului. .. .
- ’N~... 1 <

★
In Capitală au început Zilele fil

mului din Italia, manifestare organi
zată 
furii 
drul 
avut 
Casa
licula „Călătoria", ecranizare după o 
nuvelă de Pirandello, in regia lui 
Vittorio de Sica, avind ca inter
pret principali pe Sophia Loren și 
Richard Burton. In afara acestui 
film, în zilele următoare vor mai 
rula producțiile cinematografice 
„Giordaho Bruno", „Jocul de cărți" 
și „Delict din dragoste".

Spectacolul inaugural a fost pre
cedat de o alocuțiune rostită de re
gizorul Mircea Mureșan, vicepre
ședinte al Asociației cineaștilor din 
România.

In asistență se aflau loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul 'Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Paolo Pucci di Benisichi, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Italiei Ia 
București, alți membri ai corpului 

: diploțhiajiee.i.5

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

1 și 3 noiembrie. In țară ; Cerul va fi 
variabil, mal mult noros. Temporar

va ploua. In zona de deal se va sem
nala și lapovlțfi, Iar la munte va nin
ge. Vtntul va sufla moderat. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 4 șl plus 6 grade, Izolat mai 
coborite, iar cele maxime între 5 și 
15 grade. In București : Cerul va fi 
variabil, mal mult noros. Temporar 
ploaie. Vint moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

apoi cuvîntul 
consilier , al 
Sovietice 
prezentat 

de 
conducerea

V. G. Pozd- 
Ambasadei 
București, 

reali- 
so-

la 
marile 

popoarele

★

întreprinderea „Rulmentul” din 
Brașov a găzduit, de asemenea, o 
adunare festivă, consacrată aceluiași 
eveniment.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprindere. 
Au luat parte membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București. Des
pre semnificația acestui eveniment 
istoric au vorbit Vicențiu Apolzan, 
secretar al comitetului de partid al 
întreprinderii, și V. T. Maliutin, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Vorbitorii au subliniat în același 
timp evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor de prietenie româno-sovie- 
tice, întărirea continuă a colaborării 
dintre partidele și popoarele celor 
două țări, pentru triumful cauzei 
păcii și socialismului în lume.

(Agerpres)

(Agerpres)

Noul orar al curselor TAROM

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
ELVEȚIAN AL-MUNCII

Dragi tovarăși,
In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Republica 

Socialistă România, Comitetul Central al Partidului Comunist Roman 
adresează partidului dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din El
veția calde felicitări și un salut frățesc cu ocazia celei de-a 30-a ani
versări a creării Partidului Elvețian al Muncii.

Comuniștii români, întregul popor român, animați de profunde senJ 
timente de stimă și solidaritate internaționalistă, urmăresc cu viu in
teres activitatea desfășurată de Partidul Elvețian al Muncii pentru pro
movarea intereselor și aspirațiilor maselor de oameni ai muncii, pen
tru unitatea forțelor muncitorești, democratice și progresiste în lupta 
pentru bunăstare, progres social, democrație, socialism și pace.

Acest eveniment remarcabil din istoria partidului dumneavoastră 
are loc în condițiile în care se impune intensificarea acțiunilor unite 
ale popoarelor pentru consolidarea și adîncirea cursului spre destindere 
și colaborare în Europa și în întreaga lume, împotriva politicii impe
rialismului de dominație, agresiune și de forță, pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru construcția unor raporturi noi între state care să 
asigure afirmarea liberă și suverană a fiecărui popor, cu respectarea 
dreptului său de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din 
afară.

Relevînd cu satisfacție și cu acest prilej bunele relații de prietenia 
și colaborare tovărășească, statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Elvețian al Muncii, ne exprimăm convingerea că aceste le
gături, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalis
mului proletar, ale dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stă- A 
tător politica, se vor amplifica și diversifica și în viitor în interesul ce- ■ 
lor două partide și popoare ale noastre, al întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, al tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Cu ocazia marii dv. sărbători, vă urăm, dragi tovarăși, noi succese 
în activitatea pe care o desfășurați pentru triumful țelurilor nobile ale 
păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Domnului RICHARD NIXON
SAN CLEMENTE — CALIFORNIA ■

<4

Stimate domnule Nixon,

Am aflat cu multă mîhnire vestea îmbolnăvirii dumneavoastră și vă ' 
doresc, din toată inima, să vă restabiliți cit mai curînd sănătatea. 

Ne amintim cu multă plăcere de întrevederile noastre deosebit de 
amicale, care s-au dovedit fructuoase pentru apropierea și dezvoltarea 
conlucrării și prieteniei dintre țările și popoarele noastre, pentru cauza 
păcii și colaborării internaționale. ' .1

Soția mi se alătură pentru a vă ura însănătoșire cît mai grabnică 
și pentru a vă transmite dumneavoastră și doamnei Patricia Nixon cele 
mai bune urări de sănătate și fericire.

Cu prietenie,

NICOLAE CEAUȘESCU

„SĂPTĂMÎNA
Vă informăm despre unele 

din acțiunile organizate cu pri
lejul „Săptămînii economiei" :

• Tuturor copiilor născuți as
tăzi, 31 octombrie — „Ziua mon
dială a economiei", Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
va.acorda cite un libret de eco
nomii cu o depunere inițială de 
100 de lei. Le urăm viată lungă 
și multe economii celor mai ti
neri titulari de librete.

• Tot azi va avea loc în .co
muna Lerești din județul Argeș 
tragerea ia sorți pentru luna 
octombrie 1974 a obligațiunilor 
C.E.C., cu care prilej se vor 
acorda 513 ciștiguri suplimentare 

. .'ih.âfera celor. 5.917 ciștiguri ,a-

ECONOMIEI"
tribuite în mod obișnuit. Valoa
rea totală a cîștigurilor de la 
această tragere la sorți se ri
dică la circa 6,5 milioane de lei.

• Ieri, 30 octombrie, s-a săr
bătorit de către toate sucursalele 
C.E.C. din țară „Z-iua lucrători
lor fruntași în activitatea de 
servire și în cea de cultivare a 
spiritului de economie la cetă
țeni".

primele 5 zile ale „Săp- 
economiei", numai la u- 
C.E.C din Capitală s-au

o In 
tămînii 
nitățile 
efectuat de către cetățeni depu
neri pe diferite instrumente de 
economisire. în ,,____

. . . de.,peste 74 000 000. de lei-
valoare totală

« SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT

Derbiurik campionatului de hochei
se dispută sîmbătă și duminică

Steaua-Dinamo, intr-un dublu meci pe patinoarul „23 August" 
din Capitală

campio-

I

4

BOX: Foreman

învins prin K.O.!
pugilistRedutabilul

sius Clay a spulberat
bilității tîriărului .său _____
George Foreman, redevenind, pe rin
gul arenei „20 Mai" din Kinshasa 
(Republica Zair), campion al lumii la . 
categoria grea. Peste 50 000 de spec
tatori au urmărit această întilnire, 
considerată ca o nouă ediție a „me- , 
.ciului secolului". Cassius Clây (32 de . 
ani) l-a învins pe Foreman, prin K.O. 
în repriza a 8-a. Comentatorii agen
țiilor internaționale de presă1 relevă , 

, în cronicile lor că, după primele 5
reprize, Foreman avea un ușor avan
taj. începînd însă din repriza a 6-a, . 
Clay controlează partida, creind pro- ■ 
bleme lui Foreman prin lovituri di
recte și joc de picioare. La sfîrșitul 
reprizei a 7-a, Foreman dădea vădite ■ 
semne de oboseală. In repriza a 8-a, 
după un schimb rapid de la semidis- 
tanță, Clay a plasat un clasic ,,un- 
doi" la figură, înghesuindu-și adver
sarul în corzi și, sesizînd momentul, 
a continuat să lovească cu serii de 
croșee șt directe la figură. Foreman 
a căzut la podea și â fost numărat 
pînă la „10“.' Arbitrul Zach Klayton 
l-a declarat învins prin K.O. Este 
prima înfringere suferită de George 
Foreman în strălucita sa carieră (40 
de meciuri, dintre care 37 ciștigate 
prin K.O.).

Cassius Clay — care a mai fost 
campion al lumii între anii 1964 și 
1967, cînd l-a învins în două meciuri ■ 
memorabile pe Sonny Liston — este 
al doilea pugilist din istoria, boxului 
care reușește, să-și recîștige titlul 
mondial. El a reeditat performanța 
realizată, cu 'ani în urmă, de Floyd 
Patterson, care îl învinsese în cel 
de-al doilea meci prin K.O. pe sue
dezul Ingemar Johansson, recucerin- 
du-și titlul suprem.

După încheierea întilnirii, în cabi
ne, Cassius Clay a spus, între altele : 
„Voi reflecta, dacă este cazul să mă 
retrag sau nu din activitatea compe- 
tițională".

american Cas- 
mitul invinci- , 

compatriot
De forte sensibil egale în 

natele din ultimii ani, echipele de 
hochei pe gheață ale cluburilor bucu
reștene Dinamo și Steaua își dispu
tă și în acest an, cu șanse asemă
nătoare, titlul național. In noul cam
pionat, cele două formații — în rîn- 
dul cărora se află, de altfel, marea 
.majoritate a componenților lotului 
reprezentativ — se vor înțîlni pen
tru prima oară la sfîrșitul acestei 
săptămini pe patinoarul artificial ,,23 
August" din Capitală. Mai exact, 
sîmbătă și duminică, cu începere de 
la ora 18. In deschiderea acestor ve
ritabile derbiuri ale hocheiului nos
tru sînt programate (de la ora 15,30) 
meciurile celorlalte două echipe din

grupa A a campionatului : A.S.E. 
București,și Agronomia Cluj-Napoca.

Activitatea co’mpetițională internă 
va fi apoi întreruptă pentru 
loc unor prime pregătiri ale 
lor reprezentative de seniori 
niori în vederea participării 
grupele B ale campionatelor ___
diale și, respectiv, campionatelor eu
ropene. Intre 14 și 16 noiembrie, se
niorii iau parte la un turneu în El
veția, alături de selecționatele R. D. 
Germane și Elveției și formației o- 
limpice a Cehoslovaciei ; juniorii vor 
participa la „Turneul Prietenia" (la 
Gdansk, 12—17 noiembrie) împreună 
cu selecționatele similare ale U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, R. D. Germane, Bul
gariei, Ungariei și Poloniei.

a face 
loturi- 
Și ju- 
lor în 

mon

La 1 noiembrie intră în vigoa
re programul de iarnă al 
curselor de avioane TAROM pe 
traseele interne. Noul orar, va
labil pentru perioada 1 noiem
brie 1974—31 martie 1975, preve
de un număr de 25 de curse 
spre : Timișoara (4 curse, cu 

, plecări din București la orele 
5,00, 6,40, 11,10, 16,40), Cluj-Na
poca (5 curse, orele 7,00, 10,30, 
13,00, 14,20, 17,00), Arad (3 curse, 
orele 5,00, 6,00, 15,40), Oradea (3 
curse, orele 6,20, 12,00, 16,10),

a județului Caraș-Severin

cinema

i

Noi popasuri pe harta turistică

REȘIȚA (Corespondentul „Scîn- 
teii“. N. Cătană). — în. judelui 
Caras-Severin. au fost date în 
folosință noi obiective turistice 
moderne, confortabile. La Ca
ransebeș. Oravita. Bocșa si pe 
Valea MinișulUi. lingă Anina, la 
dispoziția turiștilor se %flă noi 
popasuri reconfortante. La Ca
ransebeș, de exemplu, s-a dat 
în folosință recent motelul 
„Tibiscum", amplasat în cea 
mai frumoasă zonă de agrement 
a orașului. Motelul dispune de 
70 locuri de cazare, un restau
rant, o cramă, un camping și 
loc de parcare auto. Tot în a- 
cest an, cooperația de consum 
va da în folosință, pe diverse 
artere de mare circulație din ju-

det. un număr de 8 complexe 
de alimentație publică si ser
vire turistică insumind 1427 
locuri la. mese si 280 locuri de 
cazare. In principal, acestea sînt 
amplasâte în zonele montane și 
în vecinătatea lacurilor de acu
mulare din sudul Banatului. De 
altfel, suprafața comercială a 
cooperației de consum din județ 
s-a ' îmbogățit. în acest an., cu 
peste 4 700 mp. dîndu-se în fo
losință si 5 mari complexe co
merciale cu caracter zonal, u- 
nele dispunînd si de secții de 
prestații de servicii, cum ar fi 
cele din Berzovia. Zăvoi. Meha- 
dia, Eftimie Murgu si Lăpușni- 
cul Mare.

Sibiu (3 curse, orele 7,20, 10,30, 
16,00), Bacău (2 curse, orele 7,40, 
14,40), Suceava (2 curse, orele 
7,40, 14,40), Baia Mare (2 curse, 
orele 8,00, 13,40), Iași (2 curse,
orele 8,40, 15,20), Tg. Mureș (2 
curse, orele 8,20, 14,20), Tulcea 
(o cursă, ora 10,40), Constanța 
(o cursă, ora 12,30).

Informații suplimentare se pot 
solicita la agențiile TAROM din 
Capitală (tel. 15 12 54, 15 71 97 și 
16 41 38) și de la agențiile din 
provincie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 30 OCTOMBRIE 1974
Fond general de cîștîguri : 1 520 051 

lei din care 763 075 lei report.
Extragerea I : 39 44 1 40 13
Extragerea a H-a : 29 28 26

din 11 noiembrie pînă la 30 decem
brie 1974, inclusiv, iar prin mandate 
poștale din 11 noiembrie 1974.

In organizarea Clubului sportiv 
școlar din Capitală, sîmbătă, de la 
ora 18, va avea loc la bazinul aco
perit „23 August" un' mare concurs 
de înot, pentru seniori și juniori, 
dotat cu ~ 
tează pe 
pină ieri 
ințați că 
țiilor de . 
fi reprezentate la această compe
tiție.

„Cupa școlarul1'. Se con- 
o participare numeroasă, 
organizatorii fiind înști- 
marea majoritate a sec- 
natație bucureștene vor

Novi Sad, Mihai Șubă a întrerupt, 
în avantaj pozițional, partida cu No- 
taros. In clasament continuă să con
ducă Tal (U.R.S.S.), cu 10,5 puncte, 
urmat de Forintos (Ungaria) — 10 
puncte, Măriei (Iugoslavia) — 9,5 
puncte, Șubă (România) și Raicevici 
(Iugoslavia) — 8,5 puncte și cite o 
partidă întreruptă, Hernandez (Cuba) 
— 8,5 puncte, Kirov (Bulgaria) — 7,5 
puncte etc. In ultima rundă. Șubă 
(c.u piesele negre) îl va întîlni pe 
iugoslavul Ilici.

I

23
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Plata cîștigurilor se va face 
pitală începînd din 7 noiembrie pină 
la 30 decembrie, in țară aproximativ

ȘAH — în penultima rundă a tur- . 
neului internațional de șah de

Charley : 
13,30; 16;
- 9; 11.15;

in Ca-

• Duhul aurului : CAPITOL -r
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
VIITORUL — 13,30: 18; 20.
a Poliția acuză, legea achită : 
PATRIA — 9.30; 12,15; 15; 17,30; 
20, BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 
16; 18,30; 20,45, SALA PALATU
LUI (seria de bilete 5202) — 17,15, 
(5203) — 20,15.
• O madonă în plus : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30..
o Alexandru Macedon : SCALA
— 10; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL
— 9; 13; 15; 17,45; 20,30, FAVORIT
— 10,15; 13; 16,30; 19,30.
• Călătoria : CASA FILMULUI — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• „Stejar" — extremă urgență : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
13,15; 20,30, RAHOVA — 16; 18,15; 
20.30.
• Atac împotriva lui Rommel î
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, DACIA — 9; 11,15;

13,30; 16; 18.15; 20,30, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Nona : UNIREA — 16; 18; 20
• Misterul vasului „Mary Deare“ 
FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 15,45 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN - 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Tatăl risipitor : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15, MUNCA — 16; 
18;-20.
• Buy Bias ! EXCELSIOR
11,15; 13,30; 16 
RIA — 9; 11, 
20.30, TOMIS

• 15,45; 16; 20,15.
• Floarea de piatră: COTROCENI
— 14; 16; 18; 20.
• Sufletul negrului 
GRTVITA — 9; 11,15;
18,15; 20,30, AURORA 
13,30; 15,45; 13; 20,15, FLAMURA
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Străinul — 14,30, Rătăcirile dra
gostei — 16,30, La dolce vita (am
bele serii) — 18,45 ; CINEMATE-

. CA (sala Union).
• Ultima luptă : CRÎNGAȘI 
16; 18,30.
• Vizuina vulpii : BUZE$TI — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

@ Ce! mal bun om pe care îl cu
nosc : MOȘILOR — 15,30; 18; 20.
• Rîul roșu : BUCEGI — 15,15; 
17,45; 20,15.
a Prietena mea Sybille : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
•' Extravagantul domn Deeds : 
LIRA 15,30; 18; 20,15, FLACARA
— 15,30; 18; 20,15.
o Țara lui Sannikov : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Fără un ■ adio : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene pentru 
copii : DOINA — 9,45; 17.
o Chitty, chitty — bang, bang : 
DOINA — 11; 14; 19.
• Urmărește-mă : TIMPURI NOI
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Goana după aur : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20, FLOREASCA — 
16; 18; 20.
• Piele de măgar : PACEA — 16; 
18; 20.
• Casa păpușilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 13; 20.
• Contesa Walewska : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Scurtă vacanță : ARTA — 15,30; 
17.45; 20.
a 36 de ore : VITAN — 15.30; • 18;

ROMÂNIA-FILM" prezintă la Casa filmului din Capitală 
pînă la 3 noiembrie 1974

FOTBAL — La Londra, în meci 
contind pentru grupa I a campiona
tului european rezervat echipelor de 
tineret, Anglia—Cehoslovacia 3—1 
(2-0).

ZILELE
FILMUL UI
ITALIAN

în program : CĂLĂTORIA 
(regia Vittorio de Sica), 
GIORDANO BRUNO (re
gia Giuliano Nlontaldo), 
JOCUL DE CĂRȚI (regia 
Luigi Comencini), DELICT 
DIN DRAGOSTE (regia 

Luigi Comencini)

★
La Belgrad, pe un teren acoperit 

cu zăpadă, echipa Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 3—1 
ția Norvegiei, într-un 
campionatul european 
terțări (grupa a 3-a).

★
în aceeași competiție, la 

selecționata de fotbal a , ___
Irlanda a întrecut cu 3—0 (2—0) e- 
chipa U.R.S.S. Toate cele trei goluri 
au fost înscrise de atacantul Don 
Givens.

(1—I) forma- 
meci' pentru 
de fotbal in-

Dublin, 
Republicii

Actualitatea

★
La Stockholm, într-un meci pentru 

campionatul european de fotbal in- 
terțări, selecționata Irlandei de 
Nord a obținut o neașteptată victo
rie cu scorul de 2—0 (2—0) îri fața 
reprezentativei Suediei. Cele două 
goluri au fost înscrise de Nichol' și 
O’Neill.

TENIS — A început turneul inter
național de la Hilton Head (Carolina 
de Sud). în prima partidă, de un 
excelent nivel tehnic, Ilie Năstase a 
obținut victoria în două seturi (6—4, 
6—4) în fața australianului Rod La
ver. In competiția feminină, ame
ricana Chris Evert a învins-o cu 
6—2, 6—1 pe Evonne Goolagong 
(Australia).

la automobilism
o La ediția a IX-a a „Raliului 

Balcanic", ce va avea loc intre 1 și 3 
noiembrie în Iugoslavia (startul la 
Skoplje, sosirea la Ohrid), automobi
lismul românesc va fi reprezentat de 
patru echipaje : Eugen Ionescu-Cris- 
tea — Petre Vezeanu, Șt. Iancovici 
— I. Gîrjoabă, Z. Szentpaly — Iuliu 
Borcza, Dorin Motoc — Cornel Mo-Borcza, Dorin Motoc 
toc.

o Clasamentele pe 
pionatului național _  ____
coastă au în frunte, după trei etape, 
pe următorii : Mircea Rusescu (pe 
Fiat Abarth 1000) la clasa sub 1000 
cmc ; Dorin Motoc (pe Fiat 128) la 
clasă 1150 cmc ; Eugen lonescu- 
Cristea (R. 8 Gordini) la clasa 1 300 
cmc ; Dorin Motoc (pe Dacia 1 300) 
la clasa națională 1 300 cmc.

clase ale cam- 
de viteză în
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ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Cereri privind expulzarea
Africii de Sud din O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 30. — Cores
pondentul nostru transmite : Două 
proiecte de rezoluție au fost introdu
se oficial în ședința de marți după- 
amiază a Consiliului de Securitate, 
avind pe ordinea de zi problema re
lațiilor dintre O.N.U. și Africa de 
Sud, în care 4 reprezentanți ai state
lor membre ale consiliului — Mauri
tania, Peru, R. P. Chineză și Uniu
nea Sovietică — au sprijinit propu
nerea africană de expulzare din 
O.N.U. a Africii de Sud, propunere 
susținută și în cuvîntul reprezentan
tului Marocului, invitat la dezbateri 
împreună cu alte 35 de state, intre 
care și România. De asemenea, con
siliul a audiat intervenția reprezen
tantului Uniunii Naționale African» 
Zimbabwe (Z.A.N.U.).

Primul proiect de rezoluție prezen
tat de Kenya, Mauritania și Came
run, „recomandă Adunării Generale 
expulzarea imediată a Africii de Sud 
din Națiunile Unite, în conformitate 
cu articolul 6 al Cartei". In prezen
tarea motivelor care au determinat 
propunerea unei astfel de măsuri, 
documentul identifică, între altele : 
violarea continuă și sistematică, de 
către regimul de la ‘Pretoria, a celor 
mai elementare drepturi și libertăți 
ale omului, incompatibilitatea politi
cii de apartheid cu principiile și sco
purile Cartei Națiunilor Unite și cu 
Declarația universală a drepturilor 
omului, ignorarea de către Africa de 
Sud a rezoluțiilor și hotărîrilor Adu
nării Generale și Consiliului de Secu
ritate, ocuparea ilegală de către for
țele armate șud-africane a teritoriu
lui Namibiei etc.

Celălalt proiect de rezoluție, avan
sat de Arabia Saudită, propune doar 
să i se ceară Africii de Sud să trans
fere Consiliului de tutelă al O.N.U. 
administrarea Namibiei.

Dezbaterile din Comitetul 
pentru problemele sociale, 

umanitare și culturale
în Comitetul pentru problemele so

ciale, umanitare și culturale al Adu
nării Generale continuă dezbaterile 
asupra raportului E.C.O.S.O.C. privi
tor la cooperarea internațională pen
tru promovarea statutului femeii în 
societatea contemporană șl organiza
rea în 1975 a Anului internațional al 
femeii.

Luînd cuvintul la dezbateri, repre
zentantul țării noastre a eviden
țiat faptul că dezbaterile din acest an 
din cadrul O.N.U. au prilejuit inten
sificarea activității de promovare a 
egalității în drepturi a femeii, pen
tru asigurarea deplinei integrări'» 
femeii în viața social-economică și 
politică și în eforturile naționale 
pentru dezvoltare, precum și pentru 
recunoașterea contribuției crescînde a 
femeii la promovarea apropierii și 
cooperării între state, la întărirea 
păcii și securității lumii. în înche
iere, vorbitorul a subliniat că Româ
nia sprijină pe deplin programul de 
acțiuni din cadrul Anului internațio
nal al femeii și va contribui activ 
la- realizarea pe plan național și in
ternațional a obiectivelor sale.

*
Comitetul pentru problemele eco

nomice al Adunării Generale a a- 
doptat o rezoluție pare cere elibera
rea imediată a fostului ministru de 
externe chilian, Clodomiro Almeyda.

Textul rezoluției reamintește că 
„Almeyda și-a pus prestigiul și com
petența în serviciul comunității in
ternaționale, mai ales în calitate de 
președinte al celei de-a IlI-a. sesiuni 
a Conferinței O.N.U. pentru comerț 
ți dezvoltare".

MOGADISCIO (SOMALIA) : Manifestație de solldarltqte cu lupta popoarelor 
africane împotriva rasismului șl apartheidului.

Columbia va restabili relațiile diplomatice 
cu Republica Cuba 

declară ministrul columbian de externe
BOGOTA 30 (Agerpres). — Gu

vernul Columbiei va restabili rela
țiile diplomatice cu Cuba după con
ferința miniștrilor de externe ai ță
rilor membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) — progra
mată să se desfășoare la 8 noiem
brie, la Quito — a declarat Indalecio 
Lievano, șeful diplomației columbie
ne. El și-a exprimat optimismul față 
de o anulare, la viitoarea reuniune 
din capitala ecuadoriană, a blocadei 
Impuse Cubei de către O.S.A.

Agențiile internaționale de presă

relevă că și ministrul costarican al 
relațiilor externe, Gonzalo Facio, și-a 
exprimat încrederea că blocada îm
potriva Cubei va fi ridicată. într-o 
declarație difuzată la postul de ra
dio Columbia, el a arătat că, pînă 
acum, probabil, 14 țări membre ale 
O.S.A- s-au declarat în favoarea a- 
doptării' acestei măsuri ; or, votul a- 
cestora constituie majoritatea de 
două treimi necesară renunțării la 
blocada impusă în urmă' cu peste 
10 ani împotriva Cubei.

rabat Rezoluții adoptate 
de Conferința arabă la nivel înalt

RABAT 30. — Trimisul Agerpres 
transmite : Șefii de stat arabi s-au 
întrunit, marți seara, în cadrul șe
dinței oficiale de închidere a lucră
rilor celei de-a șaptea Conferințe 
arabe la nivel înalt. Au luat cuvîntul 
suveranul saudit, Feisal, președintele 
Sudanului, Gaffar Numeiri, pre
ședintele sirian, Hafez El-Assad. șe
ful statului egiptean, Anwar El-Sa- 
dat, și președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P., Yasser Arafat, care 
au relevat importanța deosebită a 
conferinței. Ei au apreciat adoptarea 
hotărîrii în cinci puncte, — prin care se 
recunoaște Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei ca reprezentant unic 
și legitim al poporului palestinean, 
precum și dreptul palestinenilor de 
a-și instaura o ențitate națională in
dependentă, sub egida O.E.P., pe 
toate teritoriile paleștinene ce vor fi 
eliberate — ca un „punct de cotitură în 
istoria lumii arabe" și un pas impor
tant pentru pacea din Orientul Apro
piat.

■Partlcipănții au aprobat, de aseme
nea, o rezoluție recomandînd țărilor 
arabe producătoare de petrol să a- 
corde prioritate investițiilor lor in 
statele arabe mai puțin dezvoltate. 
Relativ la cooperarea interarabă în 
domeniul militar, șefii de ’ stat pre
zent! la Rabat au hotărît să proce
deze la întărirea capacității de apă
rare a țărilor lor și la o coordonare 
în această sferă. în ce privește poli
tica externă, conferința a stabilit, 
printre altele, să se acorde sprijinul 
necesar statelor africane recent eli
berate, în vederea întăririi suverani
tății lor naționale.

în capitala marocană s-a făcut cu

noscut că participanții au invitat pa
tru importante personalități politice 
să-1 însoțească pe liderul O.E.P., 
Yasser Arafat, la dezbaterile de luna 
viitoare din cadrul sesiupii Adunării 
Generale a O.N.U. : regele Hassan al 
II-lea al Marocului, președintele Li
banului, Suleiman Frangieh, primul 
ministru al Pakistanului, Zulfikar 
Aii Bhutto, ți șeful statului somalez, 
Mohamed Siad Barre.

Scurt timp după încheierea Confe
rinței arabe la nivel înalt, regele 
Hassan al II-lea al Marocului a fă
cut cunoscut că suveranul iordanian, 
Hussein, și președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P., Yasser Arafat, se 
vor întruni, săptămîna viitoare, la 
Amman, pentru a discuta anumite 
probleme de interes comun, în lu
mina recentului acord iordaniano- 
palestinean încheiat la Rabat. Deci
zia de a fi prezente sau nu Ia Ge
neva — a precizat suveranul maro
can — aparține numai părților din 
zonă direct implicate, și anume Egip
tului, Siriei, Iordaniei și O.E.P., care 
vor hotărî în njod liber asupra par
ticipării lor la negocieri alături de 
Israel.

Pe de altă parte, regele Hassan al 
II-lea a declarat că delegația pales- 
tineană nu a exclus posibilitatea „de 
a încredința regelui Hussein sarcina 
de a discuta dezangajarea militară cu 
Israelul, dacă este necesar". El a mai 
arătat că s-a convenit asupra insti
tuirii unui fond de ajutor în valoare 
de 2,350 miliarde dolari, care să fie 
repartizat Egiptului, Siriei, Iordaniei 
și Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei.

DECLARAȚIE COMUNĂ SOVIETO - VEST-GERMANĂ
MOSCOVA 30 (Agerpres). — In de

clarația comună dată publicității la 
încheierea convorbirilor oficiale pur
tate la Moscova de cancelarul fede
ral al R.F.G., Helmut Schmidt, cu 
Leonid Brejnev și alți conducători 
sovietici, se arată că părțile au dis
cutat stadiul actual al relațiilor din
tre cele două țări și posibilitățile ac
tivizării lor ulterioare. S-a evidențiat 
dorința de a continua eforturile co
mune în vederea îmbunătățirii rela
țiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G. in 
diferite domenii.

Declarația menționează că a avut 
loc un schimb util de păreri privind 
situația din Europa, subliniindu-se 
necesitatea continuării adîncirii pro
cesului destinderii și întăririi colabo
rării între statele europene. Referi
tor la Conferința general-europeană 
pentru securitate și colaborare, de
clarația relevă că încheierea cu suc
ces a conferinței, într-un timp cît

mai scurt posibil, ar servi interese
lor popoarelor din Europa, asigură
rii destinderii în continuare și unei 
păci trainice pe continent. S-a expri
mat convingerea că dezarmarea ge
nerală și totală, sub control corespun
zător, care să cuprindă atît armele 
atomice, cît și armamentul clasic, 
constituie o sarcină importantă și de 
primă urgență a contemporaneității. 
Părțile și-au exprimat atașamentul 
față de scopurile și principiile Orga
nizației Națiunilor Unite, arătînd că 
sînt gata pentru transpunerea lor 
consecventă în viață. Declarația arată 
că O.N.U. capătă o importanță eres-: 
cîndă pentru menținerea păcii și 
securității în lume, pentru extinderea 
colaborării dintre state.

Cancelarul federal Helmut Schmidt 
a adresat lui Leonid Brejnev și A. 
Kosîghin invitația de a întreprinde 
o vizită oficială în R. F. Germania. 
Invitația a fost acceptată.

agențiile de presă
Ministrul pentru proble

mele tineretului »l pnm-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., Ion Traian Ște- 
fănescu, a fost primit de Hedi Noui- 
ra, secretar general al Partidului So
cialist Desturian și prim-ministru al 
Tunisiei. Au fost trecute în revistă 
posibilitățile de lărgire a schimburi
lor dintre organizațiile de tineret ale 
celor două țări.

Comisia pentru dezvol
tarea U.C.I. a Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a con
statat, în cursul unei reuniuni ți

nute marți, că tendințele pozitive în 
primirea de noi membri în rîndu- 
rile U.C.I. au continuat anul acesta. 
Astfel, în prima jumătate a lui 1974, 
primirea de noi membri în rîndu- 
rile U.C.I. a fost intensivă și pro
centajul de muncitori este în conti
nuă creștere printre noii membri. în 
această perioadă, numărul membri
lor U.C.I. a crescut cu 92 455 ; 37 120 
dintre aceștia sînt muncitori.

0 consfătuire a redactoriîor- 
șefi ai unor publicații literare din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică, a 
avut loc la Moscova. Din țara noas-
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R.IO DE JANEIRO:

Preocuparea pentru 
amplificarea schim
burilor comerciale, 
pentru diversificarea 
colaborării și coope
rării economice este 
astăzi o caracteristică 
a actualității 
latino-americane, 
gajate pe calea 
voltăril de sine 
tătoare. Ea 
semnificația, unor noi 
opțiuni de ordin po
litic : promovarea unei 
politici economice ex
terne independente, 
conformă cu proprii
le interese, voința de 
a participa efectiv la 
dezbaterea și rezol
varea problemelor e- 
conomice și politice 
care le interesează di
rect sau cu care se 
confruntă întreaga co
munitate a națiunilor 

■ lumii.
în acest cadru, se 

înseriu și o serie de 
recente evoluții din 
Brazilia, a cărei eco
nomie resimte tot nțai 
acut efectele crește* 
rii prețurilor la pe
trol și diferite mate
rii prime — în gene
ral ale fenomenelor 
negative economice și 
monetare ce afectează 
în prezent un șir de 
țări — și de pe urma 
cărora înregistrează, 
pînă acum, un deficit 
de aproximativ 3,8 
miliarde dolari. Ini
țiativele guverna
mentale desfășurate 
în ultimul timp au 
ca obiectiv depășirea 
actualei situații și e- 
vitarea, în viitor, a 
unor asemenea stări 
de lucruri prin diver
sificarea piețelor de

V

țărilor 
an- 

dez- 
stă- 

poartă

ultimii ani comerțul 
Braziliei cu țările so
cialiste a înregistrat o 
linie ascendentă, a- 
jungînd la ■ peste 330 
de milioane de dolari, 
subliniază „avantaje
le ce vor decurge pen
tru Brazilia din rea
lizarea unei viziuni 
globale și pe termen 
lung asupra relațiilor 
sale internaționale, ca 
urmare a intensificării 
legăturilor cu țările 
socialiste" („O ESTA- 
DO DE SAO PAU- 
LO")..în același sens, 
„JOURNAL DO BRA
SIL" arată că guver
nul a acordat compe
tențe sporite comisiei 
de coordonare a poli- 

• ticii de achiziții . din 
exterior, 
creării unor 
mai adecvate crește
rii schimburilor cu ță
rile socialiste euro
pene.

In acest context, un 
șir de reimiuni, care 
au început sau ur-

desfacere, prin iden
tificarea de noi par
teneri de colaborare 
și cooperare.

„Brazilia dorește, 
speră și recunoaște că 
trebuie să se integre
ze in economia mon
dială", afirma recent 
președintele Ernesto 
Gelsel, sintetizînd. în 
aceste cuvinte preo
cupările pentru am
plificarea schimburi
lor economice. Cum se 
știe, cel de-al doilea 
plan național de dez
voltare prevede un 
ritm de creștere anual 
al comerțului exterior 
de 20 la sută, astfel 
îneît în 1979 volumul 
acestuia să ajungă la 
40 miliarde de dolari. 
In acest sens, după 
cum spunea ministrul 
de externe brazilian, 
Azeredo da Silveira, 
s-a stabilit ca principal 
obiectiv dezvoltarea 
relațiilor economice cu. 
toate țările lumii, 
„fără nici 6 frontieră .... ___
ideologică sau de alt - mează să aibă loc în 
ordin, o politică ex
ternă, în' primul rînd 
braziliană, respingîhd 
izolaționismul .steril 
și acționînd cu vigoare 
pentru apărarea inte
reselor naționale în 
exterior, în cadrul 
unei cooperări inter
naționale fohdată pe 
respect reciproc și a- 
vantaje comune".

Concretizînd aces
te orientări, Brazilia 
acționează pentru in
tensificarea colaboră
rii economice cu ță
rile în curs de dez
voltare și cu țările so
cialiste. Presa brazi
liană, relevînd că în

în ultimii ani, mâ- 
șini-unelte, tractoa
re, instalații de foraj, 
produse chimice etc. 
și importă minereu 
de fier, cacao, bum
bac, fibre dure și al
tele. Desigur, posibi
litățile considerabile 
existente de extinde
re a schimburilor, ca
racterul complemen-

tar al economiilor, 
punctele de vedere a- 
propiate sau comune 
în multiple probleme 
de ordin economic in
ternațional sînt tot 
atîtea temeiuri pentru 
a se aprecia că, prin 
fructificarea acestor 
premise, prin identi
ficarea și finalizarea 
de noi forme de co-

operare, în diferite 
domenii, raporturile 
economice româno- 
braziliene vor cunoaș
te o dinamizare cres- 
cîndă, spre avanta
jul reciproc și al cau
zei colaborării inter
naționale.

V. PAUNESCU

DAMASC

Colaborare româno-siriaiiă
în valea Eufratului

în vederea 
condiții

curind, ale comisiilor 
mixte cu țările socia
liste,, inclusiv Româ
nia, își propun să e- 
xamineze crearea unon 
noi mecanisme care 

. să favorizeze crește
rea schimburilor co
merciale. De- altfel, 
cercurile economice 
braziliene acordă un 
interes susținut am
plificării schimburilor 
cu țara noastră. După 
cum se știe, în baza a- 
cordului comercial și 
de cooperare econo
mică în vigoare. 
România a început să 
exporte în Brazilia,

După zăgăzuirea, în 
Urmă cu un an, a a- 
pelor fluviului Eufrat, 
o întreagă regiune din 
nordul Siriei se tre
zește la viață. Marele 
baraj de la Al Saura 
a permis crearea: unui 

■ imens lac de acumu
lare, care va furniza 
apă pentru fertilizarea 
a sute de mii de hec
tare. Totodată, cele 
trei turbine montate 
pînă în prezent au în
ceput să furnizeze 
primii kilowați de e- 
nergie electrică. Pre- 
zentîndu-ne, într-o re
centă convorbire, sta
diul actual al lucrări
lor, ca și proiectele de 
amenajare în conti
nuare a văii fluviului 
Eufrat, ministrul bara
jului, ing. Subhi Kah- 
hali, a ținut să subli
nieze contribuția im
portantă pe care o a- 
duce România la a- 
ceastă vastă lucrare, 
conform acordurilor 
ie cooperare încheiate 
între cele două țări.

Paralel cu construc
ția hidrocentralei de 
la Al Saura (anul a-

cesta vor mai intra în 
funcțiune încă două 
turbine, cărora li se 
vor adăuga apoi alte 
trei), Direcția generală 
pentru dezvoltarea a- 
menajărilor în zona 
barajului, cu sediul în 
orașul Rakka, desfă
șoară o largă activi
tate în vederea înfăp
tuirii marelui obiectiv 
economic de fertiliza
re a văii fluviului. 
Aici, la Rakka, se află 
și centrul de activita
te al grupului de spe
cialiști români în hi
droameliorații, care 
au încheiat pînă acum 
studiile și proiectele 
pentru fertilizarea a 
9 090 ha, în bazinul 
rîului Balikh, afluent 
al Eufratului, urmînd 
ca în curînd să pre
dea și proiectul pentru 
alte 13 000 ha.

Tot pe valea fluviu
lui Eufrat, în baza a- 
cordurilor bilaterale 
semnate cu prilejul 
vizitei la București a 
președintelui Hafez El- 
Assad, partea română 
urmează ca în viitor

studii și 
Vederea a- 

a încă 
De aseme-

să execute 
proiecte în 
menajării 
109 000 ha. 
nea, s-a ajuns la o în
țelegere privind crea
rea, pe 17 000 ' ha din 
terenurile ' ameliorate, ' 
a unei societăți agri
cole mixte româno-si- 
riene, cu profil cerea
lier și zootehnic.

Ministrul Subhi Kah- 
hali, care a . vizitat 
România cu două luni 
în urmă, sublinia că 
i-a făcut o puternică 
impresie dezvoltarea 
economică a 
noastre, arătînd 
cele văzute, ca
cooperarea de pînă a- 
cum cu specialiștii ro
mâni care lucrează la 
Rakka, i-au întărit 
convingerea că rezul
tatele conlucrării ro- 
mâno-siriene în valea 
Eufratului vor fi ex
trem de rodnice, lăr
gind și mai mult re
lațiile de strînsă prie
tenie dintre cele două 
țări și popoare.

C. IONESCU
y

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DL MINIȘTRI AL R. 0. GERMANE 
L-A PRIMIT PE PREȘEDINTELE PĂRȚII ROMÂNE 

IN COMISIA MIXTĂ GUVERNAMENTALĂ
BERLIN 30 — Corespondentul nos

tru transmite : Miercuri, tovarășul 
Mihai Marinescu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală de 
colaborare economică între Republica 
Socialistă România și R. D. Germa
nă, a fost primit de Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

în cursul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, au fost trecute în revistă 
rezultatele obținute în cadrul colabo
rării economice între cele două țări 
și au fost examinate noi posibilități

în vederea adîncirii cooperării și spe
cializării în producție.

Cu acest prilej. Horst Sindermann 
a transmis din partea tovarășului 
Erich Honecker, prlm-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cald salut și, totodată, mulțumirile 
conducerii de partid și de stat a 
R.D.G. pentru felul cum a fost săr
bătorită în România cea de-a XXV-a 
aniversare a întemeierii R.D.G.

La întrevedere a fost de față am
basadorul român în R.D.G., Vasile 
Vlad.

Sesiunea Adunării Populare a R. P. Albania
TIRANA 30 (Agerpres). — în con

tinuarea lucrărilor sesiunii Adunării 
Populare a R. P. Albania, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului de 
Miniștri, a prezentat programul gu
vernamental. El a subliniat că, pe 
plan intern, vor fi promovate conso
lidarea în continuare a economiei, 
dezvoltarea impetuoasă a forțelor de 
producție," în special a producției in
dustriale și agricole, pentru creșterea 
permanentă a nivelului de trai al 
maselor muncitoare.

AMBASADORUL ROMÂNIEI 
IN R. F. GERMANIA PRIMIT 
DE PREȘEDINTELE P.S.D.

BONN 30. — Corespondentul Ager
pres transmite : La 30 octombrie, am
basadorul României la Bonn, Ion 
Morega, a fost primit în vizită de 
prezentare de președintele Partidului 
Social-Democrat, Willy Brandt. Am
basadorul român a transmis un salut 
cordial și cele mai bune urări din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, Willy 
Brandt a rugat să fie transmise to
varășului Nicolae Ceaușescu cordiale 
salutări și urări de sănătate.

în cadrul convorbirii au fost evoca
te bunele relații existente între 
P.C.R. și P.S.D., între România și 
R. F. Germania, dorința ambelor 
părți de a extinde și adinei colabora
rea reciproc avantajoasă, în interesul 
celor două popoare.

Referindu-se la relațiile Albaniei 
cu alte țări, Mehmet Shehu a decla
rat : „Guvernul nostru se pronunță 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre R. P. Albania și Re
publica Socialistă România în dome
nii reciproc avantajoase, în interesul 
întăririi prieteniei dintre popoarele 
albanez și român". „Constituirea și 
dezvoltarea relațiilor normale de 
bună vecinătate dintre R. P. Albania 
și statele învecinate continuă să fie 
obiectivul statornic al politicii noas
tre externe, a spus în continuare 
vorbitorul. Este în interesul poporu
lui nostru și al popoarelor vecine, al 
păcii și stabilității în Balcani și în 
regiunea Mării Adridtice, să dezvol
tăm și mai mult relațiile noastre pe 
calea cea mai convenabilă pentru 
fiecare țară și fără intervenție în 
treburile interne ale altora".

Comunicat al Biroului 
Politic al P. C. Francez

PARIS 30 — Corespondentul nos
tru transmite : Ziarul „L’Humanită" 
a publicat miercuri un comunicat al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist Francez, în care se anunță o 
amplă campanie de informare, care 
se va desfășura în următoarele două 
luni. Campania are menirea de a 
face cunoscute în masele cele mai 
largi ideile și hotărîrile Congresului 
al XXI-lea al P.C.F. „Prin această 
bătălie de anvergură excepțională — 
se spune în încheierea comunicatu
lui — P.C.F. va contribui la succe
sul acțiunilor sociale, situîndu-se tot 
mai mult în avangarda amplei lupte 
pentru pregătirea unei democrații 
înaintate, pentru o apropiere a orei 
socialismului".

transmit:
tră a participat Nicolae Dragoș, re- 
dactor-șef al revistei „Luceafărul".

Guvernul de tranziție din 
Lourengo Marques a numit> 
miercuri, pe primii cinci africani care 
vor deține posturi-cheie în adminis
trația Mozambicului.

Side Moro însărcinat cu 
formarea noului guvern 
italian. Ministru de externe în 
cabinetul demisionar, Aldo Moro a 
mai condus în trei rînduri, în pe
rioada 1963—1968, guvernul. Potrivit 
observatorilor, el va încerca să rea
lizeze o coaliție tripartită, cuprin- • 
zînd pe democrat-creștini, republi
cani și socialiști.

în Columbia a fost abrosat 
vechiul sistem privind acordarea de 
concesiuni companiilor petroliere 
străine. Conform noii reglementări, 
firmele străine care doresc să efec
tueze operațiuni de exploatare a ză
cămintelor de petrol din Columbia 
vor trebui să semneze un acord co
respunzător cu societatea de stat co- 
lumbiană „Ecopetrol" care va bene
ficia de jumătate din cantitatea de 
țiței extrasă. Este interzisă, totoda
tă, vînzarea peste hotare a țițeiului 
neprelucrat.

Toți ofițerii greci care 
au făcut parte din Garda
Națională <armata Cipriotă grea
că) înainte și în timpul loviturii de 
stat de la 15 iulie, care a dus la în
lăturarea de la conducerea țării a 
președintelui Makarios, vor fi înlo- 
cuiți, chiar dacă nu au participat în 
mod activ la acest complot — a de
clarat președintele interimar al Ci
prului, Glafkos Clerides.

Convorbirile panamezo- 
umericone, avînd drept scop 
elaborarea unui nou acord bilateral 
asupra canalului, au fost reluate, la 
Ciudad de Panama. Acordul din anul 
1903, dintre Statele Unite și Panama, 
în problema canalului care leagă o- 
ceanele Atlantic și Pacific, este con-

siderat cu totul nesatisfăcător de 
statul panamez, deoarece lezează su
veranitatea și interesele sale națio
nale,

Referindu-se la convor
birile desfășurate la Mos
cova “ltre Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și 
Henry Kissinger, secretarul Departa
mentului de stat al S.U.A., președin
tele Statelor Unite, Gerald Ford, a 
apreciat că acestea au fost „foarte 
constructive", menționînd că ele au 
dus la diminuarea deosebirilor de 
păreri dintre cele două părți.

Un grup de 19 profesori 
de la facultatea de Drept din Saigon 
a dat publicității o declarație prin 
care se cere administrației saigoneze 
să renunțe la legile și decretele care 
violează grav drepturile fundamen
tale ale cetățenilor și ca Nguyen Van 
Thieu să răspundă acuzațiilor de co
rupție formulate de diverse grupări 
politice și religioase din Saigon.

RutomoMIe românești Ia 
Salonul de la Torino. In 
Palatul expozițiilor din Torino își 
expun produsele 550 de firme din 15 
țări, printre care și România. Alături 
de autoturismul de teren „M-461" — 
cunoscut deja în Italia — țara noas
tră prezintă autoturismul de teren 
„ARO-240", precum și două tipuri de 
automobile „Dacia".

Festivități la Ankara. Cu 
prilejul împlinirii a 51 de ani de la 
proclamarea republicii, la Ankara a 
avut loc marți o paradă militară. 
Conducătorii politici și militari ai 
țării au depus coroane de flori la 
Mausoleul lui Kemal Atatiirk — în
temeietorul Turciei moderne.

Starea sănătății lui Ri
chard Nixon. Un buletin me_ 
dical publicat miercuri seara de spi
talul „Memorial" din California in
formează că starea sănătății fos
tului președinte al S.U.A., Ri
chard Nixon, rămîne critică, dar 
că urmările imediate ale hemo
ragiei interne — respectiv creș
terea pulsului și reducerea tempera
turii corpului — au fost stabilizate. 
Reamintim că marți Richard Nixon 
a suferit o operație la sistemul vas
cular, pentru îndepărtarea unor 
cheaguri de singe formate în prin
cipala venă a piciorului stîng.

01 PRETUTINDENI
• „SĂ FIE PĂSTRATE 

FRUMUSEȚILE EURO- 
PF|" în prezența a aproxima
tiv 70 de delegați din 25 de țări, 
la Londra s-a deschis o conferin
ță internațională avînd ca temă’ 
„păstrarea frumuseților . Euro
pei". Organizată de mișcarea e- 
cologică britanică, conferința își 
concentrează lucrările asupra 
mijloacelor capabile să mobili
zeze populația și s-o atragă la 
colaborarea cu autoritățile pen
tru protejarea mediului am
biant. Este a treia conferință in
ternațională de acest gen, prima 
avînd loc în Suedia, în 1972.

• PROTEINE DIN GA
ZE NATURALE. O echipă 
de cercetători ai companiei pe
troliere „Shell" a izbutit să fa
brice proteine pe bază de gaze 
naturale, a anunțat un purtător 
de cuvînt al companiei. Valoa
rea nutritivă a acestor proteine 
este echivalentă cu aceea a făi- 
nei de pește de calitate superi
oară și ele pot fi produse direct 
din gaz metan. într-o primă pe
rioadă, proteinele astfel obți
nute vor fi destinate hranei a- 
nimalelor. în prezent sînt în 
curs negocieri cu autoritățile o- 
landeze în vederea înființării, 
la Amsterdam, a unei unități 
experimentale de producție care 
va permite continuarea expe
riențelor în acest domeniu. Du
pă încheierea experiențelor va 
începe, în funcție de rezultatele 
obținute, producția pe scară in
dustrială.

• GIGANT ÎN LUMEA
CĂRȚILOR. Un artist cali
graf iranian lucrează de patru 
ani la caligrafierea unui Coran 
care va fi — după cum esti
mează agenția France Presse — 
cea mai mare și mai grea carte 
din lume. Coranul, care va avea 
600 de pagini, din care 150 sînt 
de pe acum gata, va ajunge la 
respectabila greutate de 3,3 tone. 
Paginile cărții, avind dimensiu
nile de 2 pe 1,25 metri, sînt din 
stofă. Se estimează că pentru
terminarea lui mai sînt necesari
12 ani de muncă, iar valoarea 
volumului se va ridica la 10 mi
lioane riali. Artistul, care lu
crează ■ împreună cu cei șase 
copii ai lui, de asemenea artiști 
caligrafi, folosește peste 300 de 
culori diferite.

• CAFEAUA REABILI
TATĂ? întrebarea dacă est» 
sau nu dăunătoare cafeaua 
organismului uman rămîne viu 
disputată, continuă să preocupe 
pe specialiști. După cum se știe, 
literatura medicală cuprinde pă
reri că ar exista o legătură in
tre consumul de cafea și in
farctul cardiac. Doctorul Mar
tin'Escher emite în ziarul elve
țian „Neue Zurcher Zeitung" o 
nouă ipoteză. El afirmă că 
studiile moderne, clinice și far
maceutice, respectiv, cercetări 

■ cuprinzătoare n-au dus la con
cluzia că ar exista vreo legă
tură între consumul de cafea și 
presiunea arterială crescută. 
Riscul de hipertensiune — afir
mă autorul articolului — este 
pentru băutorii de cafea tot atit, 
de mare ca și pentru nebăutori.

• „FANTOMA" PATRI- 
CIEI HEARST. La luni 
de la dispariție, Patricia, fiica 
magnatului presei americane 
Randolph Hearst, nu a putut fi 
încă găsită. Se știe că a fost ră
pită în februarie de membrii 
unei grupări anarhiste „armata 
simbioneză", care au pretins 
drept răscumpărare distribuirea 
gratuită a unei mari cantități 
de alimente către săracii din 
California. Deși „prețul" a fost 
plătit; Patricia n-a fost elibera
tă. Mai mult, ea s-a dezis de 
familie, iar mai tîrziu a partici
pat la jefuirea unei bănci. în 
mai, poliția a împresurat o lo
cuință din Los Angeles în care se 
aflau cițiva membri ai grupului 
clandestin, ucigindu-i, dar Pa
tricia a izbutit să dispară. Da 
atunci, presupusa ei fantomă a- 
gită spiritele. La un post de ra
dio canadian s-a afirmat că a 
fost zărită cu 15 zile în urmă 
într-un oraș de frontieră al Ca
nadei. Un „martor" susține că 
în urmă cu 13 zile se afla la 
Cleveland, oraș american in 
care locuiește fratele lui Donald 
Defreeze, șeful „armatei sim- 
bioneze", ucis la Los Angeles. 
Cert este că vînătoarea „fanto-' 
mei" se desfășoară cu intensita
te sporită și, deocamdată, fără 
nici un succes.

QUITO 30 (Agerpres). — Guvernul 
ecuadorian își va menține poziția de 
promovare a unei politici contrare 
cursei înarmărilor. înarmarea este 
incompatibilă cu cerințele de progres 
ale omenirii — a declarat președin
tele țării, generalul Guillermo Ro- 
driguez Lara.

Președintele Lara a relevat tot
odată că Ecuadorul se opune ori
căror forme de recurgere la forță sau 
Ia amenințarea cu forța, tendințelor 
de instituire a blocadelor economice 
și financiare împotriva anumitor țări, 
ca și amestecului în treburile inte'r- 
ne — de orice natură — ale altor 
state.

IUGOSLAVIA Măsuri
vizind echilibrarea balanței 

comerciale și de plăți 
BELGRAD 30 — Corespondentul 

nostru transmite : în vederea redu
cerii deficitului balanței comerciale 
și de plăți a Iugoslaviei, Banca Na
țională a stabilit o nouă listă a 
cursului unor valute străine față de 
dinar, a cărui valoare scade, în me
die, cu 7 la sută.

în cadrul unei conferințe de pre
să, guvernatorul Băncii Naționale a 
Iugoslaviei a relevat că „sporirea 
cursului cu 7 la sută pentru unele 
valute convertibile importante este, 
în momentul de față, o măsură adec
vată ce contribuie la instaurarea u- 
nor raporturi mai reale în evoluția 
balanței de plăți".

• „BANCA ONEȘTI
LOR". O asemenea instituție 
funcționează într-un oraș din 
statul indian Kerala. De fapt, 
este vorba de un panou expus 
într-o stație de autobuz, care 
înfățișează un polițist avînd pe 
piept, în chip de buzunare, două 
iutii. în „buzunarul" din dreap
ta se află bani — din care poa
te lua oricine suma echivalentă 
unui bilet de călătorie. Cel ce 
„se împrumută" trebuie să tra
gă de trei ori. de un clopoțel, 
probabil pentru a atrage atenția 
asupra gestului său. „Debitoru
lui" i se oferă posibilitatea de a 
depune — firește ulterior — su
ma respectivă în cealaltă cutie. 
Tot acolo i;sînt invitați să „pla
seze" mărunțișul amatorii de 
danii. Ca orice bancă, și cea a 
„oneștilor" are nevoie de capi
tal...

• ONOMASTICĂ 
MARȚIANĂ. Craterele 
planetei Marte au fost salvate, 
in bună parte, din anonimat. 
Pornind de la fotografiile trans
mise de sonda spațială „Mari- 
ner-9“, Uniunea astronomică in
ternațională a trecut la o amplă 
acțiune de „botezare" a cratere
lor avînd un diametru mai mare 
de 100 km. Astfel, onomastica 
peisajului marțian are repre
zentate acum 21 de națiuni, un 
număr de 189 de cratere primind 
numele unor reputați savanți 
din trecut.
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