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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEA UȘESCU 

la Plenara comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale 

a României din 21-22 iulie 1975
Stimați tovarăși,Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României a dezbătut și va aproba, fără îndoială, proiectul planului

SUCCESELE OBȚINUTE 1N ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE
DE TERMEN fi PLANULUI CINCINAL ACTUALPlanul dezvoltării economico-sociale a țării în următorii cinci ani se bazează pe succesele remarcabile obținute de poporul român în realizarea prevederilor actualului cincinal, în lupta pentru îndeplinirea Iui înainte de termen. Nu doresc să fac acum analiza cincinalului 1971—1975 — vom face aceasta, desigur, la sfîrșitul anului. Vreau, totuși, să mă refer la cîteva aspecte privind felul în care se îndeplinesc principalele sale prevederi. Este semnificativ, în acest sens, faptul că ritmul creșterii produsului social este de 11,5 la sută, față de 10,1 la sută cît prevedea cincinalul, iar venitul național sporește într-un ritm anual de 12,6 la sută, față de 11—12 la sută cît a fost stabilit. Producția globală industrială a înregistrat, în patru ani și jumătate, un ritm mediu de creștere de circa 14 la sută, obținîndu-se, în această perioadă, o producție suplimentară de circa 82 miliarde lei, față de limita maximă prevăzută în cincinal.în primul semestru al acestui an producția industrială globală s-a realizat cu o depășire de aproape 1,8 miliarde lei peste prevederile planului, obținîndu-se un ritm de creștere de 14,5 la sută, față de semestrul I al anului trecut. S-au realizat importante depășiri de plan la oțel, aluminiu, motoare electrice, mijloace de automatizare, rulmenți, fibre și fire artificială și sintetice și alte produse de bază ale economiei.O contribuție de seamă la obținerea acestor succese a adus marea întrecere națională pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Pînă în prezent, municipiul București și județele Suceava, Covasna, Botoșani au raportat îndeplinirea producției industriale prevăzute pe 

cincinal pe perioada 1978—1980, urmînd ca el să fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale.Proiectul planului cincinal — așa cum a fost prezentat — asigură, prin prevederile sale, realizarea Directivelor Congresului al XI-lea al partidului privind 

întregul plan cincinal 1971—1975. Potrivit estimărilor făcute, alte 9 județe vor îndeplini cincinalul în cursul acestui trimestru. Zilele acestea, Ministerul Industriei Ușoare a realizat prevederile cincinalului în întregime, fiind primul minister care obține o asemenea depășire a planului. De asemenea, peste 530 de întreprinderi industriale se prezintă cu planul cincinal îndeplinit.Marile succese obținute în realizarea cincinalului demonstrează justețea prevederilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului privind dezvoltarea economico-socială a țării în perioada 1971—1975, exprimă realismul și caracterul profund mobilizator al planului, reliefează cu putere forța transformatoare a politicii marxist- leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator principiile socialismului, adevărurile generale la condițiile concrete ale României.Realizările dobîndite sînt rezultatul muncii eroice, pline de abnegație a clasei noastre muncitoare, a inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor .muncii fără deosebire de naționalitate. A- ceste minunate înfăptuiri infirmă rezervele și scepticismul manifestate în primii ani ai cincinalului, chiar de unii activiști de partid și de stat, cu privire la posibilitățile transpunerii în viață a marilor obiective stabilite de Congresul al X-lea. Viața a demonstrat încă o dată, cu putere, capacitatea partidului nostru, a clasei muncitoare, de a asigura mersul înainte tot mai accelerat al economiei, științei și culturii românești, progresul neîntrerupt pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării întregii noastre națiuni. 

dezvoltarea economico-socială a țării In perioada următoare, cuprinde măsurile necesare transpunerii în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Pentru eforturile depuse și realizările remarcabile ' dobîndite în îndeplinirea prevederilor cincinalului, în dezvoltarea economico-socială ai. țării, doresc ca, în numele plenarei comune, să adresez cele mai calde felicitări organizațiilor de partid, comuniștilor, eroicei noastre clase muncitoare, care își îndeplinește în mod exemplar misiunea istorică de clasă conducătoare a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice).Și în agricultură — cu toate că în cursul acestui cincinal am avut doi ani cu condiții climatice nefavorabile, iar anul acesta am suferit din riou efectele unor puternice calamități, naturale — s-au obținut realizări de seamă care demonstrează justețea politicii agrare a partidului și statului nostru. Se confirmă importanța deosebită a măsurilor de dezvoltare a bazei tehnico-materi.ale a agriculturii, a politicii de întărire continuă a unităților agricole de stat, precum și a cooperativelor agricole de producție. Totodată, rezultatele obținute e- vidențiază munca intensă a comuniștilor, a organizațiilor de partid de la sate, hotărîrea ou care întreaga țărănime, toți lucrătorii și specialiștii din acest important sector al economiei naționale urmează și înfăptuiesc politica partidului nostru. Producția vegetală pe care o realizăm în actualul cincinal va fi' cu circa 30 la sută mai mare decît cea din perioada 1966—1970, iar efectivele de animale, la toate speciile, au crescut în mod substanțial față de 1970.Pentru toate acestea doresc, de asemenea, ca în numele plenarei să adresez calde felicitări harnicei noastre țărănimi, lucrătorilor și specialiștilor din agricul

tură, tuturor oamenilor muncii de la sate, care muncesc cu abnegație pentru obținerea unor recolte tot mai bune, pentru înfăptuirea Programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).Putem constata cu satisfacție că se realizează cu succes și prevederile cincinalului privind dezvoltarea învățămîn- tului, științei și culturii, care au un rol tot mai important în dezvoltarea multilaterală a societății noastre. în ridicarea gradului de civilizație al vieții poporului român. Iată de ce adresez, de la această plenară, calde felicitări și intelectualității noastre care, în strînsă colaborare și unitate cu clasa muncitoare și țărănimea, aduce o contribuție de preț la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Succesele obținute în economie au permis ca sarcinile cincinalului privind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii să fie nu numai îndeplinite, dar și depășite. Pe perioada 1971—1975, retribuția reală crește cu 22 la sută, de- pășindu-se astfel prevederea de 20 la sută stabilită în Directivele Congresului al X-lea. De asemenea, veniturile reale ale țărănimii, provenite din producția agricolă calculată pe o persoană activă, vor fi mai mari cu 35 la sută decît cele din 1970.Doresc să mă refer, în acest context, la recentele măsuri luate, pe baza hotă-
LUPTA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALEStimați tovarăși,Aș dori să mă refer, în continuare, la situația creată ca urmare a calamităților naturale care s-au abătut asupra țării noastre în cursul acestei luni. Ați citit informarea prezentată plenarei de Comitetul Politic Executiv, cunoașteți fiecare amploarea calamităților provocate de precipitațiile deosebit de abundente căzute într-un timp foarte scurt și care au dus la acumularea rapidă a unui mare volum de apă, la revărsarea cursurilor unor rîuri, la inundarea unor localități și întinse suprafețe agricole. în aceste grave calamități naturale și-au pierdut viața 62 de cetățeni, iar 21 sînt 

rîrii Comitetului Politic Executiv, privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal cu 60 de lei lunar. Această majorare suplimentară a fost înfăptuită pe baza analizării modului cum se realizează creșterea venitului oamenilor muncii și a constatării că, prin majorările acordate anterior, nu se asigură nivelul retribuției reale avute în vedere. Prin majorarea cu 60 de lei a retribuției tarifare populația. realizează, pînă la sfîrșitul acestui an, un venit suplimentar de 2 miliarde lei, iar la nivelul anului 1976, de 5 miliarde lei. în același timp, ținîn- du-se seama de sporirea substanțială pe plan mondial a prețurilor unor materii prime, precum și de faptul că prețurile de desfacere cu amănuntul ale unor produse pe piața internă nu acopereau cheltuielile de producție, fiind mai mici decît prețul de cost — ceea ce făcea ca realizarea unor asemenea produse să fie nerentabilă — avînd, de asemenea, în vedere că la unele produse prețurile de desfacere cu amănuntul erau mai mari în raport cu cheltuielile reale de producție, Comitetul Politic Executiv a ho- tărît să treacă la corectarea unor prețuri. în sensul majorării unora și reducerii altora. Vă sînt cunoscute — din Decretul și Hotărîrea publicate — aceste majorări și reduceri ; de aceea nu mă voi referi concret la ele. în total, această corectare echivalează cu o sporire a cheltuielilor populației, pînă la sfîrșitul 

dați dispăruți. Au fost provocate mari pagube materiale în toate sectoarele economiei naționale, precum și avutului personal al cetățenilor. Au fost afectate de inundații un număr de peste 270 de fabrici, uzine și șantiere de interes republican, precum și 270 de unități economice aparținînd industriei locale, cooperației meșteșugărești și de consum. A fost afectată pe porțiuni mari rețeaua de energie electrică, de căi ferate, drumuri și telecomunicații. A fost inundată o suprafață agricolă de circa 800 mii hectare, din care 100 mii hectare cultivate au fost grav calamitate. Au pierit cu prilejul inundațiilor circa 10 000 bovine, 80 000 porcine, 100 000 ovine și a- proape 3 milioane de păsăti. 

anului, de 680 milioane lei, iar la nivelul anului 1976, de 1,4 miliarde lei. Fă- cînd raportul dintre aceste cheltuieli și veniturile obținute ca urmare a majorării suplimentare a retribuției, rezultă că se asigură populației în acest an un venit net în plus de 1 320 milioane lei, iar în anul 1976 de 3 600 milioane lei.Doresc să subliniez că majorările de prețuri efectuate sînt în deplină concordanță cu prevederile planului cincinal și au ca obiectiv asigurarea aprovizionării în condiții tot mai bune a populației și dezvoltarea neîntreruptă a economiei noastre naționale. Cu aceste măsuri se încheie acțiunea de corectare a unor prețuri — atît în ce privește majorarea, cît și reducerea — prevăzută în acest an și, în ansamblu, în decursul acestui cincinal. Se vor aplica în continuare măsurile menite să asigure îndeplinirea șl chiar depășirea prevederilor înscrise în cincinal cu privire la creșterea nivelului de trai, material și spiritual al poporului.Toate acestea constituie dovezi concludente ale politicii neabătute promovate de partidul și statul nostru de a satisface în condiții tot mai bune cerințele de viață ale maselor, de ridicare a nivelului de civilizație al întregului popor, demonstrează că bunăstarea și fericirea omului constituie țelul suprem al întregii opere de edificare a socialismului și comunismului în România. (Aplauze pre
lungite).

în. condițiile create, Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri hotărîte de mobilizare a tuturor forțelor pentru prevenirea și combaterea inundațiilor, pentru înlăturarea consecințelor acestora și asigurarea desfășurării normale a activității economico-sociale. A fost decretată starea de necesitate în întreaga țară. Membrii Comitetului Politic Executiv, numeroși activiști de partid și de stat s-au deplasat în județe, participînd nemijlocit, împreună cu organizațiile județene de partid, la conducerea acțiunilor de combatere a inundațiilor și efectelor acestora. S-au luat pretutindeni .măsuri
(Continuare în pag. a II-a)

lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
Miercuri, 23 iulie, au fost reluate 

în plen lucrările primei sesiuni a 
celei de-a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

în aolauzele îndelungate ale de- . 
putaților și invitaților, în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Manea Mănescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară. Lina Ciobanu. Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Leon- 
te Răutu. Virgil Trofin, Iosif Ugiar, 
Ilie Verdeț. Vasile Vîlcu. Ștefan 
Voi tec.

Au luat parte, de asemenea, mem
brii supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost prezervi 
numeroși invitați — membri ai C.C. 
al P.C.R.. miniștri, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești. reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai vieții științifice și cultu
rale. ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București.

Lucrările ședinței au fost deschi
se de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Cei prezenti au păstrat un moment 
de reculegere în memoria deputatu
lui Miron Nicolescu. președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia. care a încetat din viată in 
timpul ce a trecut de la prima parte 
a actualei sesiuni.

Marea Adunare Națională a adop
tat următoarea ordine de zi :

1. Depunerea Jurămîntului de cre
dință și devotament față de Repu
blica Socialistă România de către 
unii deputați și unii membri ai Con
siliului de Stat.

2. Proiectul de lege privind Con
gresul deputatilor. consiliilor popu
lare județene și al președinților con
siliilor populare. Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare, 
precum si conferințele pe județe ale 
deputatilor consiliilor populare.

3. Proiecte de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

4. Eliberarea unui membru al Con
siliului de Stat.

5. Alegerea unui membru al Con
siliului de Stat.

6. Alegerea Tribunalului Suprem.
7. Alegerea procurorului general.
Intrîndu-se în ordinea de zi, a avut 

loc solemnitatea depunerii Jurămin- 
tului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă Româ
nia de către unii deputați și 
membri ai Consiliului de Stat, care, 
lipsind la prima ședință a se
siunii, nu au putut îndeplini acest 
act de înaltă semnificație patriotică.

în continuare, Marea Adunare Na
țională a analizat proiectul de lege 
privind Congresul deputaților consi
liilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare, Con
ferința pe țară a președinților con
siliilor populare, precum și conferin
țele pe județe ale deputaților consi
liilor populare.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a guvernului,

proiectul de lege a fost prezentat de 
tovarășul Iosif Ugiar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului pentru problemele consiliilor 
populare

Deputatul Dumitru Coliu, președin
tele Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat, a pre
zentat raportul comisiilor permanen

te ale Marii Adunări Naționale care 
au avizat acest proiect de lege.

Comisiile permanente — a arătat 
vorbitorul — consideră că prin mă
surile ce se vor stabili de Congresul 
deputaților consiliilor populare, de 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare și de conferințele
(Continuare în pag. a V-a)
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in timpul lucrărilor sesiunii
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NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT 

PE MINISTRUL PERUAN
AL COMERȚULUI

ÎN PAGINA A V-A



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 24 iulie 1975

(Urmare din pag. I)energice pentru unirea, sub conducerea organizațiilor de partid, a eforturilor întregii populații apte de muncă, pentru concentrarea tuturor mijloacelor tehnice și materiale necesare apărării localităților, obiectivelor economice, culturilor agricole, strîngerii și salvării recoltei, pentru punerea cit mai grabnică în funcțiune a unităților afectate, restabilirea căilor de comunicații, a rețelelor electrice și de telecomunicații, pentru limitarea pagubelor aduse avutului obștesc și personal.Doresc să subliniez cu multă satisfacție că, la chemarea partidului, clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, în frunte cu comuniștii, dînd dovadă de un înalt spirit de răspundere, de un profund patriotism, au muncit cu eroism, înfruntînd furia apelor, acționînd pentru refacerea pagubelor, pentru reluarea cât mai grabnică a producției în unitățile avariate. Vreau să menționez, în mod special, contribuția deosebită pe care au adus-o în această grea bătălie cu natura dezlănțuită tineretul patriei noastre, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Țin să subliniez, de asemenea, înalta pildă de patriotism și spirit de sacrificiu de care au dat dovadă. în aceste clipe grele pentru țară, militarii forțelor noastre armate, trupele Ministerului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice, care s-au aflat în permanență în primele rânduri ale luptei cu furia apelor, muncind fără odihnă, zi și noapte, pentru salvarea bunurilor întregului popor.Trebuie să menționez și faptul că unele daune provocate de inundații puteau fi preîntâmpinate dacă s-ar fi luat din timp măsurile indicate de partid pentru consolidarea, supraînălțarea și întreținerea digurilor, pentru supravegherea evoluției apelor, dacă unele organe de partid și de stat ar fi acționat cu mai multă fermitate și promptitudine în cursul a- cestor evenimente. Trebuie să menționez că dacă la Deva se termina complet digul, orașul nu trebuia să sufere de
SARCINI MAJORE DE CARE DEPINDE ÎNFĂPTUIREA

Stimați tovarăși,Voi trece acum la problemele planului cincinal 1976—1980. Conținutul Directivelor Congresului al XI-lea vă este bine cunoscut, iar proiectul de plan pe care l-ați studiat prezintă și mai amănunțit ce avem de făcut în cincinalul următor, precum și în anul 1976. In aceste materiale — deși voluminoase — nu au putut fi cuprinse toate prevederile planului ; însă la ministere, la C.S.P., la alte organe există planuri care detaliază prevederile. De aceea, doresc să mă opresc doar la cîteva aspecte și sarcini majore de care depinde înfăptuirea prevederilor cincinalului viitor.Plenara comună a Comitetului Central și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a dezbătut pe larg planul cincinal. S-au făcut un șir de propuneri. de observații și, fără îndoială, la definitivarea planului toate acestea vor trebui să fie avute în vedere, adu- cîndu-se — acolo unde este necesar — corecturile și îmbunătățirile corespunzătoare.Din discuții a reieșit aprobarea unanimă a planului pe următorii cinci ani, care asigură înaintarea fermă a României pe drumul progresului și civilizației socialiste. Intr-adevăr, planul creează toate condițiile pentru dezvoltarea în continuare, în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei naționale, valorificarea la un nivel superior a resurselor naționale, introducerea largă în eco — ritm mediu anual —Prevederi Directive . Propuneri cincinalProdusul social 8—9 9.0Venitul național 9 — 10 10,5Producția globală industrială 9 — 10 11,2Producția globală agricolă (medie anuală pe perioada de 5 ani) 4,6 — 6,0 6,0 — 7,2Investiții totale în economie (pe perioada de 5 ani) 10,5 - 11,4 12,1Volumul comerțului exterior (pe perioada de 5 ani) 11,5 — 12,5 12,3Numărul de personal 3 — 3,5 3,2Productivitatea muncii (în condițiile duratei actuale a săptămînii de lucru)— în industrie 6.7 — 7.2 9.1— în construcții-montaj 8.4 — 9.4 9,4— în transporturi feroviare 3.7 — 4.8 4.9Veniturile totale reale ale populației 6.2 — 6,5 6,5Retribuția reală 3,4 — 3,7 3,4 — 3,7Veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în C.A.P., în gospodăriile personale, pe o persoană activă 3,7 — 4,6 3,7 — 4,6Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul > 7,0 — 7,7 8,0După cum ați putut constata din datele prezentate, prevederile și indicatorii de bază ai proiectului noului plan cincinal se află în concordanță strînsă cu prevederile Congresului al XI-lea, creează condiții pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congres in vederea pășirii țării noastre în noua etapă istorică de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.Baza dezvoltării și modernizării întregii economii naționale va fi și în cincinalul 1976—1980 continuarea fermă a 
politicii de industrializare. La nivelul anului 1980, industria va realiza o pro-

Dezvoltarea bazei
energetice

Pe primul plan al preocupărilor va trebui să stea dezvoltarea bazei de materii prime și energetice, ținînd seama că progresul industriei, al întregii economii naționale este condiționat într-o mă

inundații. Același lucru se poate spune și despre Alba Iulia și despre alte localități. Și cele întîmplate în Capitală puteau fi prevenite, dg,că se luau măsuri din timp. Comitetele județene și municipale respective, consiliile populare au făcut lucrări superficiale sau le-au lăsat neterminate, iar Consiliul Național al Apelor și organele noastre centrale n-au exercitat un control și o îndrumare corespunzătoare, n-au urmărit ca a- ceste lucrări să fie duse la capăt.S-a discutat mult în această perioadă cu organele și organizațiile de partid despre toate acestea. Am avut prilejul să constat, cu multă satisfacție, felul în care activiștii de partid, membrii conducerilor comitetelor județene și orășenești de partid au acționat pentru organizarea efectivă a lucrărilor pe șantiere, pe diguri, zi și noapte, participînd direct la efectuarea acestor lucrări. Dar trebuie să spun că am întîlnit și activiști de partid — inclusiv unii membri ai birourilor județene — care, în perioada grea, nu au fost la fața locului, nu și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau. Menționez a- ceasta. pentru că, fără îndoială, va trebui să tragem concluzii din cele întîmplate, să luăm măsuri hotărîte împotriva acelora care. în momente grele, nu își fac cum trebuie datoria.In informarea prezentată plenarei sînt indicate măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru evitarea unor asemenea calamități, precum și pentru normalizarea deplină a activității economice și sociale. Doresc să subliniez că, datorită activității intense desfășurate de oamenii muncii, de organizațiile de partid și de stat, toate unitățile industriale și-au reluat activitatea încă din primele zile după inundații, cu excepția cîtorva întreprinderi în care se mai lucrează încă parțial. A fost scoasă de sub apă aproape întreaga suprafață inundată. S-a desfășurat o largă acțiune pentru recoltarea păioaselor și legumelor, precum și pentru reînsămînțarea terenurilor calamitate, pentru însămînțarea celei de a doua culturi. In toate județele afectate a fost pusă în stare de funcționare 

nomie și în viața socială a cuceririlor științei și tehnicii moderne, creșterea eficienței economice a producției materiale. ridicarea nivelului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Proiectul planului cincinal 1976—1980 creează cadrul corespunzător pentru înfăptuirea în viață a Directivelor Congresului al XI-lea, a Programului partidului. Unele mici ..corecturi în .plus față de Directive sînt determinate de necesitatea unei mai bune corelări a sarcinilor între diferite ramuri și subramuri. La baza proiectului noului cincinal stau programe speciale pe ramuri și subramuri, pe grupe de produse și domenii de activitate — in număr de circa 170 — care permit o legătură armonioasă între toate secțiunile și ' compartimentele planului unic de dezvoltare economico-socială a țării. De asemenea. cincinalul viitor se fundamentează pe planurile teritoriale care, prin prevederile lor, asigură dezvoltarea economico-socială a fiecărui județ, în concordanță cu progresul de ansamblu al economiei naționale, cu politica partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe teritoriul țării, urmărindu-se ca, pînă în 1980, fiecare județ să realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei. In esență, baza viitorului cincinal o constituie prevederile Directivelor Congresului al XI-lea al partidului.Obiectivele esențiale ale planului pe 1976—1980 sînt următoarele : 

ducție în valoare de aproape 1 000 miliarde lei.Ponderea industriei în crearea venitului național sporește la peste 68 la sută, față de aproape 62 la sută cît reprezintă în prezent. Se poate spune că. realizînd aceste prevederi. România devine intr-adevăr un stat industrial-agrar bazat pe o pondere hotărîtoare a industriei în întreaga economie națională.Doresc să mă opresc asupra cîtorva probleme deosebit de importante pe care le ridică dezvoltarea în continuare, în- tr-un ritm intens și la un nivel calitativ înalt, a industriei noastre socialiste.
de materii prime

sură hotărîtoare de asigurarea resurselor de materii prime și combustibil, de utilizarea lor rațională, de crearea de noi înlocuitori și materiale chimice sintetice.In viitorul cincinal trebuie să realizăm 

rețeaua principală de căi de comunicații, linii ferate, drumuri, poduri, rețeaua de alimentare cu energie electrică și apă, rețeaua de telecomunicații, asigu- rîndu-se astfel desfășurarea normală a vieții economico-sociale. Toate acestea au cerut eforturi deosebite din partea oamenilor muncii, care au demonstrat și cu acest prilej că sînt gata să răspundă în orice moment la chemarea partidului, făcîndu-și cu cinste datoria patriotică, cetățenească.După cum cunoașteți, Comitetul Politic Executiv a stabilit obiectivul, și măsurile corespunzătoare, ca pină la sfîr- șitul anului să se recupereze integral pierderile provocate economiei de calamitățile naturale. Am ascultat o serie de prim-secretari, de directori de întreprinderi, de miniștri care au vorbit aici de măsurile luate în acest sens, de faptul că au posibilitatea să asigure o producție suplimentară ; aceasta creează, fără îndoială, condiții favorabile pentru realizarea obiectivelor stabilite de Comitetul Politic Executiv.Este necesar ca fiecare colectiv, fiecare organizație de partid din unitățile calamitate să facă totul pentru a cîștiga, prin forțe proprii, ceea ce a pierdut în aceste zile, sporindu-și eforturile pentru compensarea pagubelor materiale, astfel încît să nu se afecteze cu nimic mersul îndeplinirii prevederilor cincinalului de care depinde bunăstarea întregului nostru popor. La rândul lor, întreprinderile care nu au fost calamitate trebuie să contribuie printr-un spor de producție la acoperirea unor goluri provocate de inundații economiei noastre naționale, în special pentru îndeplinirea și depășirea planului de export. In agricultură, recoltele calamitate trebuie să fie suplinite prin realizarea celei de-a doua culturi pe suprafețele inundate, ca și pe toate celelalte suprafețe de pe care s-au recoltat culturile de vară. Trebuie acordată cea mai mare atenție asigurării unor recolte mari la culturile de toamnă. Aș dori să atrag atenția că unele județe sînt rămase în urmă în ce privește cultura dublă și întreținerea culturilor.

o cotitură în explorarea și valorificarea surselor interne de materii prime și materiale, restrîngind la strictul necesar cantitățile procurate din import, îndeosebi, trebuie asigurat un grad mult mal ridicat de acoperire din țară a necesarului de cărbune cocsificabil, feroaliaje, laminate, țevi, tablă silicoasă și din oțel inoxidabil, metale neferoase, cauciuc sintetic, sulf, lînă, piei, fire Sintetice și alte produse de bază!în planul cincinal sînt prevăzute fonduri însemnate pentru intensificarea cercetărilor geologice în toate zonele țării. Lucrările geologice vor trebui orientate cu precădere spre țiței, gaze naturale, cărbuni, precum și spre minereurile de fier și metale neferoase — inclusiv cu conținuturi mai sărace — și alte substanțe minerale utile.Se impune să fie accelerat ritmul de introducere a metodelor moderne de prospecțiune, să se intensifice realizarea programului de foraj adine pentru țiței și gaze, iar în domeniul extracției de cărbuni și minereu să se acționeze mai energic pentru ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor. Trebuie să menționez că, în acest cincinal, în munca Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei se manifestă, o serie de rămîneri în urmă, care au afectat într-o măsura importantă acoperirea necesarului de materii prime din țară. Se impun măsuri hotărîte pentru ca această situație negativă să nu mai continue în cincinalul următor. Avem pentru aceasta toate condițiile — atît materiale, cît șl umane; se cer numai măsuri organizatorice, spirit de răspundere din partea celor însărcinați să realizeze aceste sarcini.în condițiile actuale, cînd pe plan mondial problema materiilor prime capătă un caracter tot mai acut, cînd la o serie de produse prețul continuă să crească, trebuie acționat cu toată fermitatea pentru reducerea substanțială a 
consumurilor specifice la cocs metalurgic, metal, combustibil, produse chimice, celuloză, la produse din industria ușoară. Aici s-au prezentat un șir de date care au arătat eforturile ce se prevăd să fie făcute în această direcție. Aș dori însă să menționez pentru cei aflați în cauză că aceste prevederi sînt minime. Chiar cu reducerea prevăzută, la consumul de cocs vom rămîne în urma altor state, ținînd seama de faptul că nici acestea nu se vor menține la nivelul anilor 1974—1975. în ce privește consumul de metal, de oțel, pe tona de laminate — chiar realizînd prevederile prezentate vom rămîne în urma unor țări ; deci trebuie luate în continuare măsuri foarte hotărîte în această privință. Aceasta este valabil și în domeniul energiei electrice, unde consumurile interne sînt foarte mari. Și aici prevederile de plan trebuie considerate minime, depunîndu-se eforturi susținute pentru noi reduceri. De altfel, această sarcină este valabilă pentru toate sectoarele de activitate. în construcția de mașini este necesar să se urgenteze repro- iectarea unor produse a căror greutate pe unitatea de capacitate este mai mare decit produsele similare din alte țări.Trebuie să se pună un accent mai mare pe reducerea consumului de masă lemnoasă și valorificarea superioară a acesteia.Se impune să fie extinsă în continuare normarea consumului de materii prime, îmbunătățirea permanentă a normelor, în pas cu cerințele progresului tehnic. Totodată, este necesar să accelerăm și să intensificăm tipizarea produselor, restrângerea gamei de produse ce se folosesc în. economia românească, care este cu mult mai mare decît necesitățile nor

Trebuie luate măsuri pentru a se remedia, în cîteva zile, stările de lucruri negative. Avem toate condițiile pentru a asigura o bună recoltă de toamnă, pentru a realiza pe total recuperarea pagubelor — din industrie și agricultură — precum și o bună aprovizionare a populației.Ținînd seama de calamitățile care s-au produs, de concluziile care au fost trase pînă acum, Comitetul Politic Executiv a hotărît elaborarea unui vast program de perspectivă privind sistematizarea pe baze moderne,. într-o concepție unitară, a întregii rețele hidrologice, regularizarea tuturor cursurilor de apă, amenajarea corespunzătoare a fiecărui bazin hidrografic, realizarea de acumulări de apă. desecări și irigații care să ne permită să facem față oricăror situații. In cuvîntul său, tovarășul Emil Drăgănes- cu a prezentat unele orientări și prevederi pentru elaborarea acestui program care urmează a fi supus. în toamna acestui an, dezbaterii și aprobării plenarei Comitetului nostru Central. Realizarea acestui program va necesita o perioadă mai îndelungată. De aceea. Comitetul Politic a hotărît eșalonarea lui pe etape, urmînd ca cele mai importante lucrări să înceapă încă di.n acest an, astfel încît să putem preîntâmpina noi calamități și pagube înainte chiar de a 
se realiza totalitatea lucrărilor prevăzute.Sînt convins că plenara își va însuși pe deplin toate măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv, precum și măsurile ce se prevăd în continuare, iar organizațiile județene de partid, comuniștii, oamenii muncii vor face totul pentru transpunerea lor în viață în cele mai bune condiții;întreaga activitate din aceste zile a demonstrat încă o dată, cu deosebită putere. forța și unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, capacitatea și hotărîrea națiunii noastre de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul neabătut înainte al patriei pe calea progresului si civilizației, a îndeplinirii istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea.

male șl care împinge spre importuri suplimentare.Este necesar ca fiecare minister, centrală industrială, întreprindere să aibă planuri concrete de măsuri pentru reducerea consumurilor și valorificarea superioară a materiilor prime și combustibililor. Pe această bază, fiecare comitet județean va trebui să-și întocmească planul propriu de măsuri, a cărui realizare să fie urmă'rităjdecadal și lunar.Totodată, se impune extinderea utilizării în producțio a deșeurilor. Ministerele trebuie să acorde o atenție mai mare organizării și dezvoltării activității de recuperare a deșeurilor de la întreprinderi și de la populație, precum și punerii în funcțiune la termenele planificate și utilizării maxime a capacității de prelucrare a deșeurilor.Dezvoltarea industriei cere, de asemenea. măsuri tot mai ferme pentru creșterea randamentului folosirii resurselor energetice, precum și pentru economi
sirea combustibilului și energiei. în toate unitățile de producție trebuie introdusă o disciplină riguroasă în ce privește respectarea consumului de combustibil și energie. Consiliile populare trebuie să ia măsuri mai ferme de raționalizare a consumului de energie electrică și termică, de valorificare a resurselor energetice locale. Ministerul Energiei Electrice trebuie să exercite un control exigent asupra raționalizării consumului de energie în întreaga economie și. în același timp, să acționeze mai hotărît pentru micșorarea consumurilor și pierderilor în propriile centrale. Este necesar să se treacă la o mai rațională sistematizare a rețelei de transport al energiei electrice, în vederea evitării încrucișărilor și reducerii pierderilor de energie în rețea. Pînă în 1980 recuperarea energiei secundare trebuie să se dubleze față de situația din prezent. Ministerul Industriei Construe-*' țiilor de Mașini Grele și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii au datoria să realizeze, într-un timp cît mai scurt, măsurile stabilite pentru modernizarea și automatizarea instalațiilor de ardere, pentru fabricarea utilajelor necesare recuperării șl valorificării resurselor energetice secundare.în cincinalul următor sînt stabilite măsuri pentru punerea mai largă în valoare a resurselor hidroenergetice și a celor de cărbuni inferiori, precum și pentru dezvoltarea energeticii nucleare.Gospodărirea în bune condiții a resurselor de materii prime și materiale impune o preocupare deosebită pentru 
perfecționarea procesului de aprovizio
nare tehnico-materială. Trebuie asigurată o corelare strînsă între nivelurile de producție stabilite și prevederile planului de aprovizionare. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu organele financiare și bancare vor trebui să asigure ca, în toate unitățile, constituirea de stocuri să se facă în strînsă concordanță cu volumul producției, pe baza unor criterii științifice, asi- gurîndu-se desfășurarea ritmică a activității economice și, în același timp, evitarea imobilizării resurselor materiale. In fond, astăzi în balanța noastră comercială se reflectă și stocurile supra- normative existente în unitățile industriale de producție.In scopul asigurării resurselor de materii prime și energie necesare dezvoltării continue a industriei noastre socialiste trebuie să asigurăm încheierea de contracte de lungă durată, să intensificăm acțiunile de cooperare cu alte state în domeniul extracției și valorificării reciproc avantajoase a minereurilor și combustibilului.

Utilizarea intensivă a capacităților 
de producțieO problemă hotărîtoare pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor noului cincinal este utilizarea intensivă a capa

cităților de producție. In anul 1980, a- proape 70 la sută din producția industrială se va realiza în capacitățile existente la finele anului 1975. Aceasta impune ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă să se ia măsuri pentru folosirea integrală a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru. Se impun, de asemenea, o mai bună întreținere a utilajelor, respectarea riguroasă a planului de reparații, întărirea răspunderii pentru funcționarea neîntreruptă a mașinilor.Trebuie să se asigure o utilizare mai bună a suprafețelor de producție. în multe unități există încă mari spații în care pot fi amplasate mașini și uțilaje, asigurîndu-se sporuri de producție cu investiții mici. Nu doresc să dau exemple, dar în mai toate întreprinderile din județele pe care le-am vizitat am constatat, în această privință, rezerve mari ; există posibilitatea ca pe aceleași suprafețe să realizăm o dublare a producției. Am constatat, de asemenea, lipsuri serioase în buna întreținere a mașinilor și utilajelor. De altfel, trebuie să spunem că pierdem cantități importante de produse în toate domeniile, dar mai cu seamă în industria chimică, datorită deselor întreruperi și reparațiilor neplanificate.Se impun măsuri hotărîte din partea ministerelor pentru o bună organizare a activității întreprinderilor, pentru asigurarea întreținerii și reparației în cele
Ridicarea continuă a calității producției, 

înnoirea și modernizarea produselorîn următorul plan cincinal. în centrul activității întregului nostru partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii trebuie să stea lupta pentru ridicarea continuă a calității producției — cerință de importanță vitală a economiei noastre naționale. Va trebui perfecționată activitatea de proiectare a produselor, asigurată respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice,, realizarea tuturor produselor in strînsă concordanță cu normele tehnice, cu cerințele progresului tehnic contemporan. Se impun, totodată, intensificarea controlului de calitate în întreaga economie, verificarea riguroasă a performanțelor produselor. Trebuie întărite cu personal calificat toate sectoarele de producție și de control tehnic. îmbunătățită organizarea și realizarea controlului pe întregul flux de producție.în condițiile actuale, cînd pe plan mondial schimbarea produselor și a tehnologiilor se produce intr-un ritm extrem de rapid, paralel, cu ridicarea calității, trebuie să acționăm energic și permanent pentru înnoirea și modernizarea produselor, reproiectarea mașinilor și utilajelor, perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Avem datoria să facem totul pentru, ca performanțele produselor românești să țină pasul cu cerințele progresului tehnic pe plan internațional.Industria noastră trebuie să-și facă un titlu de cinste din a asigura, cu forțe proprii, mașinile și instalațiile, aparatu
Creșterea productivității muncii sociale, 

reducerea cheltuielilor materiale, 
ridicarea eficienței întregii activități 

economiceUna din problemele fundamentale ale noului cincinal este creșterea producti
vității muncii sociale. Ținînd seama de rămînerea în urmă în acest domeniu al economiei noastre, precum și de faptul că productivitatea muncii constituie în ultimă instanță factorul hotărîtor al progresului general al societății, al ridicării bunăstării poporului, la elaborarea proiectului noului plan cincinal am stabilit un ritm de creștere a productivității muncii mai înalt decât s-a prevăzut prin Directivele Congresului al XI-lea. în cincinalul următor, productivitatea muncii în industrie se prevede să sporească cu 54 la sută, într-un ritm mediu anual de 9.1 la sută, față de 6.7—7,2 la sută, cit se înscrisese în Directive. Doresc să subliniez însă că și această prevedere trebuie considerată sarcină minimă, urmînd ca, pe parcurs. în fiecare an și în fiecare unitate economică, să se identifice noi posibilități și rezerve, să se ia măsuri pentru a se realiza o creștere mai accentuată a productivității muncii. In acest scop este necesar să se acționeze pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, pentru aplicarea procedeelor tehnologice moderne. în toate unitățile trebuie asigurată perfecționarea organizării producției și a muncii. întărită ordinea și disciplina, eliminate pierderile de timp și întreruperile nejustificate în producție.O problemă de bază a dezvoltării noastre economice în ritm intens, în anii ce vin. este sporirea eficienței întregii activități de producție, realizarea unor rezultate maxime cu eforturi materiale cît mai mici. Calea principală o constituie reducerea costurilor de producție și în special a cheltuielilor materiale. în cincinalul următor, ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va trebui să scadă de la 57.4 la sută la 53,8 la sută. Ținînd seama că și această prevedere trebuie considerată minimă, este necesar să fie depuse eforturi susținute pentru a realiza o reducere și mai substanțială a cheltuielilor materiale. Aceasta 

mai bune condiții a utilajelor și mașinilor — care constituie avuția întregii națiuni, baza de producție a îndeplinirii planului, un factor esențial de care depinde creșterea bunăstării întregului nostru popor.Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe trebuie să exercite un control mai riguros pentru asigurarea utilizării' intensive a tuturor fondurilor fixe, în toate ramurile economiei. Dar numai controlul nu este suficient; trebuie acordat ajutor pentru luarea măsurilor concrete necesare lichidării neajunsurilor ce se manifestă în acest domeniu. Și C.S.P.-uI trebuie să joace un rol mai activ decît pînă acum in buna gospodărire și în urmărirea modului cum sînt folosite fondurile fixe, mijloacele de care dispunem.în vederea folosirii depline a capacităților de producție, trebuie valorificate mai larg avantajele concentrării și specializării în producție. Va trebui să extindem programele de tipizare a instalațiilor și utilajelor tehnologice, a mași- nilor-unelte, a mijloacelor de automatizare, a aparaturii de măsură și control, a produselor siderurgice, a materialelor de construcții. Este necesar să se asigure dezvoltarea unor mai bune relații de cooperare între întreprinderi, bazate pe specializarea în producție. De asemenea, se impune o cooperare mai iargă între unități din industria republicană și cele din industria locală și cooperația meșteșugărească.

ra de măsură și control, utilajele de cercetare și piesele de schimb necesare economiei naționale, într-o măsură tot mai mare. în acest scop, se impune unirea eforturilor tuturor cadrelor tehnice și specialiștilor din producție, din cercetare și din învățămînt — care au datoria de a acționa ferm pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, pentru îmbunătățirea simțitoare a calității, a tuturor performanțelor produselor românești. Mă așteptam ca ministerele și directorii de întreprinderi, primii secretari să se refere mai pe larg la neajunsurile pe care le avem in acest domeniu. Este bine să vorbim despre ceea ce am realizat ; dar nu putem trece cu vederea neajunsurile care există în activitatea noastră in diferite domenii, îndeosebi în domeniul calității produselor. Aceste neajunsuri afectează participarea noastră, cu rezultate și mai bune) la schimburile internaționale.în ultimele săplămîni am discutat mult aceste probleme cu ministerele ; nu aș dori, acum, în -cadrul plenarei, să mai revin asupra lor. Am stabilit un șir de măsuri. Consider necesar însă ca fiecare participant la plenară, fiecare activist, de partid să acționeze, cu întregul spirit.de răspundere, cu întreaga capacitate, pentru a obține o schimbare radicală a mentalității — pe care o mai întîlnim în unele întreprinderi — de a produce orice, de a nu acorda atenție problemei calir tații.

constituie un factor hotărîtor al creșterii venitului național și al ridicării mai rapide a nivelului de trai, material și spiritual al poporului. Nu trebuie uitat faptul că, la nivelul anului 1980, scăderea cu un singur procent a ponderii cheltuielilor materiale echivalează cu. un venit național suplimentar de 13—14 miliarde lei. Iată de ce se cer măsuri ferme pentru eliminarea oricăror surse de risipire a,resurselor materiale și fondurilor bănești, pentru gospodărirea rațională a tuturor materiilor prime și materialelor. în acest scop, trebuie să s« treacă la întocmirea de programe concrete pe fiecare minister, centrală, întreprindere, pe fiecare comitet județean de partid. Aceasta este valabil, de asemenea, și în ce privește productivitatea muncii. Realizînd o scădere mai pronunțată a cheltuielilor materiale, vom crea posibilități suplimentare atît pentru dezvoltarea mai accentuată a tării, cît și pentru creșterea mai substanțială a veniturilor oamenilor muncii.Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, celelalte organe de sinteză trebuie să vegheze la gospodărirea cu maximă eficiență, în fiecare întreprindere, a amortizărilor, a veniturilor constituite din beneficii, precum și a sumelor alocate de la buget. Organele financiare și bancare trebuie să asigure dimensionarea fondurilor financiare la nivelul optim pentru desfășurarea în condiții de economicitate maximă a activității întreprinderilor. în general, se impune ca sistemul nostru financiar să desfășoare o activitate mai plină de răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin potrivit legilor. Organele financiare. Ministerul Finanțelor, băncii» trebuie să joace un rol mai activ în desfășurarea activității economice, în gospodărirea judicioasă a mijloacelor, în reducerea cheltuielilor de producție, în creșterea mai substanțială a venitului național.
(Continuare in pag, a IH-a)
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Buna gospodărire a pămintului, 
perfecționarea organizării muncii 

in unitățile agricole de stat 
și cooperatisteStimați tovarăși,Asigurînd baza tehnico-materială necesară, viitorul cincinal prevede ca producția agricolă să crească în perioada 1976—1980 cu 34—36 la sută, față de media anilor 1971—1975.Planul cincinal 1976—1980 acordă o importanță deosebită sporirii producției 

de cereale — aceasta reprezentînd obiectivul principal al dezvoltării agriculturii îij perioada următoare. Pentru a'se ajunge la o producție medie anuală de peste 21 milioane tone cereale, iar în ultimul an al cincinalului la circa 23 milioane ione, este necesar să fie luate măsuri hotărîte pentru asigurarea soiurilor și hibrizilor cu potențialul de producție cel mai ridicat, precum și pentru administrarea rațională a îngrășămintelor naturale și chimice și executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor. în felul acesta vom obține recolte care să asigure satisfacerea deplină a necesităților de cereale ale țării.Cunoașteți din Directivele Congresului al XI-lea prevederile pentru toate domeniile producției vegetale, accentul pe care-1 punem pe plantele tehnice, pe viticultură și pomicultură, pe legumicultura. în toate aceste sectoare se impun măsuri hotărîte pentru folosirea bazei pe care o avem, pentru obținerea producțiilor stabilite.Aș dori să atrag atenția comitetelor județene asupra unor constatări pe care le-am făcut în aceste săptămîni în aproape toate județele. Survolînd cîm- purile cu elicopterul, am avut prilejul să văd cum se prezintă lucrările agricole, în unele locuri am constatat că s-au făcut lucrări de slabă calitate, că sint goluri în culturi. Aș atrage, în această privință, atenția îndeosebi județelor din Oltenia, precum și unor județe din Ardeal. Am discutat despre acest lucru cu ministrul agriculturii, precum și cu comitetele județene respective. Va trebui să punem capăt practicii de a se raporta realizarea planului fizic de însămînțări, fără să se țină seama de calitatea lucrărilor, de felul cum acestea au fost executate. Nici organele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, nici cele ale Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, nici consiliile populare județene și organele agricole județene nu își îndeplinesc în bune condiții răspunderile ce le revin în această privință. Trebuie asigurat ca lucrările agricole. munca în agricultură să se desfășoare pe o bază temeinic organizată, la fel cum se desfășoară munca în industrie. Activitatea în agricultură este tot activitate economică și ea nu se poate desfășura la voia întîmplării. Nici ploaia, nici soarele, nici vîntul nu trebuie să fie motive pentru neexecutarea însămînțărilor la timp, pentru neîntreți- nerea culturilor ! Avem o lege a lucrărilor. agricole — și consiliile populare județene, organele agricole, alte organe de stat au obligația să acționeze în conformitate cu această lege. Trebuie să facem ca agricultura să devină, realmente, o variantă a activității industriale. Numai așa vom realiza prevederile din cincinal ! (Aplauze puternice).La unele din organele noastre de partid se manifestă o mentalitate greșită față de unele probleme din agricultură. Noi am introdus acordul global ; dar acordul global nu înseamnă încurajarea tendințelor individualiste. Acordul global trebuie organizat pe echipă, pe brigadă, pe fermă. Numai prin ’executarea lucrărilor pe tarla, pe întregul grajd de vite, pe întreaga fermă are valabilitate acordul global. Nu putem admite să se lucreze numai 5 hectare și 50 să rămină neprășite. Numai lucrarea întregii suprafețe de către fermă sau brigadă dă posibilitatea aplicării în întregime a acordului global — așa cum se întîmplă, de fapt, și în întreprinderi. Dacă cineva nu vine la muncă, trebuie înlocuit cu altul, dar lucrările agricole trebuie executate în întregime, în conformitate cu cerințele agrotehnice ! Avem o mecanizare cum puține țări au ; folosim deja peste 100 de kg îngrășăminte substanță activă la hectar. Față de această situație, nu obținem o producție corespunzătoare. Avem și semințe relativ bune ; în alte țări aceleași semințe dau recolte mai mari. Deci nici pe semințe nu trebuie să dăm vina. în cazul porumbului, de pildă, acolo unde s-a lucrat bine, culturile se prezintă satisfăcător, dar unde s-a întîrziat cu două-trei săptămîni, perspectivele sînt proaste.în agricultură sînt unele deficiențe mai generale, care privesc stilul și metodele de muncă. Trebuie să reflectăm foarte serios și să luăm măsuri hotărîte în această privință.
Creșterea șeptelului și sporirea pro

ducției animaliere reprezintă, de asemenea, unul din obiectivele de bază ale cincinalului viitor. Odată cu creșterea efectivelor, un accent deosebit trebuie pus pe îmbunătățirea raselor de animale, îndeosebi de bovine și ovine. Totodată, eforturile unităților agricole trebuie îndreptate spre asigurarea furajelor în cantități suficiente și în sortimentul necesar. în acest scop se impune să se ia măsuri pentru ameliorarea întregii suprafețe de pajiști și să se valorifice toate produsele secundare din producția vegetală.Planul cincinal acordă o atenție deosebită problemei bunei gospodăriri a pă- 
mîntului, conservării și folosirii sale raționale, îmbunătățirilor funciare, în vederea asigurării unui randament sporit tuturor terenurilor, precum și atragerii in cultură a unor terenuri noi, creșterii suprafețelor arabile. Prevederile planului în acest domeniu trebuie considerate minime. Prin lucrări de regularizare a rîu- rilor, prin îndiguiri și alte îmbunătățiri funciare trebuie să sporim și mai mult suprafața agricolă și arabilă a țării.

Aș dori să atrag atenția asupra felului 

în care se execută lucrările de îndiguiri. De-a lungul cursurilor apelor sînt lăsate suprafețe foarte mari — care totalizează zeci și chiar sute de mii de hectare — supuse degradării și inundațiilor ; se pierd suprafețe însemnate prin așezarea digurilor la distanțe de 10—15 metri de malul apei, iar în unele locuri, pe Dunăre, chiar la distanțe de 100—150 de metri. Va trebui să revedem complet a- ceastă situație, atît pe Dunăre, cît și pe rîurile interioare. Practicile care duc la diminuarea suprafeței arabile a țării, trebuie combătute și lichidate cu desă- vîrșire !în domeniul irigațiilor vom avea la sfîrșitul acestui an — deci în producție în cursul anului 1976 — circa 2 milioane de hectare irigate și vom ajunge în 1980 la 3 milioane hectare. Se impune să luăm măsuri corespunzătoare pentru a realiza din primul an — așa cum, de altfel, este stabilit în plan — irigarea tuturor suprafețelor prevăzute. Se știe că pe cea mai mare parte a suprafeței planificate irigarea a fost amînată spre sfîrșitul cincinalului ! O asemenea planificare, un asemenea mod de lucru sînt profund greșite și dăunătoare. Atrag în această privință atenția atît Comitetului de Stat al Planificării, cît și Ministerului Agriculturii. A lăsa spre ultimii ani ai cincinalului sarcinile cele mai mari — fie in agricultură, fie în industrie — înseamnă de fapt a merge în mod premeditat către nerealizarea planului sau a impune eforturi uriașe pentru recuperarea rămînerii în urmă.O atenție deosebită trebuie să dăm lucrărilor de îmbunătățiri funciare, combaterii eroziunii solului. Am constatat rezultate bune la stațiunea pe care am vizitat-o în județul Vaslui. Sînt și în alte județe rezultate bune. Dar de ce oare rezultatele acestea nu le generalizăm in toată țara unde există situații similare ? Pentru aceasta nu trebuie nimic decît organizare. Pentru a efectua lucrările pe curba de nivel nu se cere nimic în plus. Să trecem la generalizarea în întreaga țară a rezultatelor bune obținute de tovarășii de la stațiunea din județul Vaslui, și aceasta în maximum 2—3 ani de zile. Este o sarcină obligatorie pentru toate consiliile populare, pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Trebuie să lichidăm mentalitatea — înrădăcinată și la conducerea ministerului — că este timp, că agricultura se face de mii de ani, că avem destulă vreme să îndreptăm lucrurile.Doresc să atrag atenția asupra necesității de a se lua măsuri ferme pentru apărarea și refacerea fondului forestier al țării. Și în acest domeniu sînt lipsuri mari. Este adevărat, în ultimii ani am luat măsuri pentru reducerea tăierilor. După cele ce spun planificatorii și specialiștii, sîntem chiar sub capacitatea de tăiere. Eu însă mă îndoiesc de aceste afirmații bazate pe calcule abstracte. Realitatea este că majoritatea arborilor ce se taie sînt sub randamentul minim. în a- celași timp, se face încă risipă de consum de lemn, inclusiv pentru foc. Chiar la Ministerul Economiei Forestiere — așa cum reiese dintr-un control recent — există diferite deșeuri și scurtături, tota- lizînd 1 400 000—1 500 000 mc, din care circa 800 000 se ard în întreprinderile ministerului.Este necesar să se aplice cu strictețe programul de folosire a lemnului, să se reducă, în continuare, în mod radical tăierile? astfel ca, în decurs de 15—20—30 de ani, să intrăm în normal în acest domeniu. în acest scop se pregătește un program cu privire la situația fondului forestier, pe care urmează să-1 supunem unei plenare a Comitetului Central. Pornim de la faptul că acest domeniu are o importanță deosebită atît din punct de vedere economic, cît și din punct de vedere al conservării mediului înconjurător, al asigurării unei vieți mai bune poporului nostru.în realizarea tuturor sarcinilor ce se pun în agricultură, organele de partid și de stat trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru întărirea continuă a întreprinderilor agricole de stat, a stațiunilor de mecanizare a agriculturii, precum și a cooperativelor agricole de producție, care — așa cum a apreciat Congresul al XI-lea al partidului — corespund pe deplin cerințelor întregii perioade de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. Doresc să subliniez că hotărîrile Congresului sînt lege — și nimănui nu îi este permis să pună în discuție existența cooperativelor. Aceasta ar duce la dezorganizarea activității agricole în țara noastră. Cooperativele agricole, proprietatea cooperatistă constituie baza dezvoltării agriculturii noastre ! Trebuie să facem totul pentru a consolida această proprietate, organizînd în mod corespunzător munca, în conformitate cu prevederile Statutului cooperativelor.Trebuie să acordăm mai multă atenție organizării muncii în toate unitățile agricole, punînd accentul pe întărirea activității în fermă, în brigadă, în echipă ! Trebuie întărite răspunderea cooperativelor, a consiliilor de conducere, a adunărilor generale, participarea țăranilor cooperatori Ia gospodărirea averii obștești. Atrag atenția că se observă o anumită subapreciere a rolului conducerilor cooperativelor, a adunărilor generale, că în unele locuri se lucrează în mod administrativ. Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție nu-și îndeplinește îndatorirea în ce privește asigurarea funcționării normale, democratice a cooperativelor, a conducerii lor, a adunărilor generale. Trebuie luate măsuri hotărîte pentru lichidarea acestor neajunsuri, pentru întărirea rolului adunărilor generale, a consiliilor de conducere, pentru dezvoltarea activității democratice în cooperative.

Modernizarea rețelei de transport 
și telecomunicațiiProiectul noului cincinal prevede dez

voltarea și modernizarea în continuare 
a rețelei de transport și telecomunicații în vederea satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor economiei și a nevoilor populației.Se prevede dezvoltarea transportului 
pe calea ferată, care trebuie să dețină în continuare rolul principal în cadrul sistemului de transport al țării. Se va intensifica programul de dublare și electrificare a liniilor, de centralizare elec- trodinamică. Totodată, trebuie să introducem și în acest domeniu mai multă disciplină și ordine. Să nu se mai dubleze liniile, să nu se mai creeze noi căi ferate și linii de garaj la voia întîmplării. Aceasta duce la scoaterea din agricultură a noi terenuri, la cheltuieli mari, la consum de metal nejustificat. Fiecare kilometru, fiecare metru de cale ferată trebuie realizat numai pe baza unei analize temeinice și a aprobărilor necesare.în cincinalul următor se va lărgi, de asemenea, transportul rutier, în special pe distanțe mici. în acest scop, se va dezvolta și moderniza rețeaua de drumuri. Această acțiune trebuie să se facă în- tr-o concepție unitară, care să asigure o disciplină fermă și evitarea oricărei risipe de materiale. Se impune folosirea mai judicioasă și economicoasă a mijloacelor ou care este dotată rețeaua rutieră — domenii în care avem încă rezerve mari.în ce privește transportul maritim, flota românească va continua să fie dotată cu vase de mare tonaj, urmărindu-se dezvoltarea porturilor și amenajarea lor, mecanizarea și automatizarea operațiilor de încărcare și descărcare. Practic, prin programele pe care le-am alcătuit, se poate spune că s-a planificat dezvolta-
Pentru o politică de maximă eficiență 

în domeniul investițiilorStimați tovarăși,Corespunzător marilor obiective de dezvoltare economică și socială, volumul investițiilor va fi, în noul cincinal, de a- proape 1 000 de miliarde lei, prevă- zîndu-se pentru acumulare o cotă de 33,5 Ia sută din venitul național în scopul dezvoltării în ritm înalt a economiei țării. Aproape 80 la sută din sporul producției industriale se va realiza în obiective noi.După cum știți, în primul cincinal 1951—1955 am investit circa 62 de miliarde lei. Vom realiza deci o creștere de aproape 15 ori a investițiilor față de primul cincinal, de 10 qri față de al doilea — mă refer la perioada 1955—1960 — de 5 ori față de al treilea și de aproape 3 ori față de cincinalul 1966—1970. Aceasta înseamnă un mare efort al economiei noastre naționale, demonstrează forța și puterea economică a României.Cea mai mare parte a investițiilor va fi orientată, în continuare, spre creșterea producției materiale. Pentru asigurarea unei ordini desăvîrșite și a unei eficiențe maxime în realizarea investițiilor, trebuie definitivate în cel mai scurt timp amplasamentele lucrărilor prevăzute în viitorul cincinal, precum și tehnologiile ce se vor aplica în noile obiective.Ministerele și centralele industriale trebuie să asigure contractarea din timp a utilajelor, evitîndu-se atît golurile în activitatea de montaj, cît și stocarea utilajelor pe perioade mari. Studiile tehnico- economice trebuie să fie definitivate cît mai rapid, pentru a nu se începe nici o lucrare înainte de aprobarea acestora.în linii generale sînt stabilite — cu cîteva mici excepții — amplasamentele pentru toate obiectivele industriale. Prin programele pe fiecare minister sînt stabilite și tehnologiile. Desigur, mai există dorința, la unii tovarăși, de a căuta mereu lucruri neobișnuite, dar Congresul a stabilit să folosim tehnologiile pe care le cunoaștem.■Vreau să repet ceea ce am spus și la Congres și ceea ce am mai subliniat de atîtea ori : vom realiza cea mai mare parte a investițiilor cu utilaje produse în țară ! Chiar față de plan, vom merge la o reducere mai accentuată a importurilor, solicitînd suplimentar industria noastră constructoare de mașini. Pentru multe domenii, cele două ministere constructoare de mașini își cunosc sarcinile pînă în 1980. La nave știm ce avem de făcut pînă în 1980, la utilajul minier, chiar pînă în 1990. La fel, pentru utilajul chimic, pentru utilajul metalurgic. Planurile sînt certe, prevederile sînt clare, tehnologiile, de asemenea. în domeniul automatizării, al electronicii în general, toată aparatura de măsură și control, de automatizare, toate calculatoarele vor fi realizate, de asemenea, în țară. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire mentalitatea greșită care a domnit și se mai manifestă încă în unele sectoare, și care reflectă neîncredere în posibilitățile inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor din România. Aceștia au demonstrat și demonstrează că, atunci cînd li se acordă încredere, pot face lucruri foarte bune. Avem forțe, trebuie să avem încredere în ele, să punem oamenii să lucreze. Eu sînt pentru o largă cooperare, pentru dezvoltarea comerțului exterior, dar nu pot accepta mentalitatea de ploconire față de ce vine din străinătate.Deci, trebuie să trecem în mod hotă- rît ia o abordare cu totul nouă a problemei investițiilor, a aportului pe care
Sporirea rolului științei și învățămîntului 
în îndeplinirea prevederilor cincinaluluiStimați tovarăși,După cum se știe, Congresul al XI-lea a definit cincinalul 1976—1980 drept cincinalul dezvoltării și afirmării ample a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele economiei românești. Potențialul național de cercetare și proiectare are sarcini importante în realizarea acestui obiectiv fundamentau 

rea tuturor șantierelor navale, a tuturor porturilor. Ceea ce se impune acum este să se acționeze pentru realizarea acestor programe. Să folosim baza materială prevăzută prin plan pentru realizarea lucrărilor, inclusiv a Canalului Dunărea—Marea Neagră, a noului port Constanța Sud—Agigea, precum și a celui din Mangalia, care trebuie conturat în acești ani.O creștere prioritară va cunoaște 
transportul fluvial, prin intensificarea navigației pe Dunăre și prin amenajarea unor rîuri interioare. Se vor lua măsuri pentru dezvoltarea capacității de trafic a porturilor și modernizarea' acestora. Se va dezvolta, de asemenea, transportul aerian, intern și internațional. Va spori parcul de aeronave, se vor amenaja și moderniza noi aeroporturi.Se vor extinde și moderniza rețeaua de 
telecomunicații, precum și telefonia automată.Desigur, toate acestea vor trebui realizate în concordanță cu necesitățile dezvoltării economiei naționale, cu prioritățile pe care le impune această dezvoltare. Mă refer mai cu seamă Ia telefonia automată. Trebuie să asigurăm întîi condiții bune de locuit, condiții bune de lucru, să satisfacem principalele necesități ale populației și apoi să realizăm telefonia automată. De aceea trebuie să analizăm mai bine prioritățile.în general, se impune să acordăm mai multă atenție folosirii judicioase a mijloacelor de transport și telecomunicație pe care le avem, optimizării transporturilor, evitării încrucișărilor, creșterii operativității și eficienței întregii activități în acest important sector al economiei naționale.

trebuie să-1 dea industria noastră la realizarea marelui program de construcții prevăzut în cincinalul viitor.în domeniul investițiilor trebuie să se acorde o atenție deosebită eficienței, reducerii cheltuielilor. Să punem capăt concepției eronate de supradimensionare, care scumpește inutil construcțiile, care duce la un consum foarte mare de materiale de construcții, inclusiv de metal. Am mai discutat nu o dată problema reducerii dimensiunilor construcțiilor industriale. Am stabilit la Comitetul Politic Executiv să reducem cu circa 30 de miliarde lei lucrările de construcții-mon- taj. S-au introdus aceste reduceri în plan, dar am impresia că problema a fost tratată formal, nu s-a acționat cum trebuie. Trebuie să reducem în continuare, în mod substanțial, supradimensionările, atît ca lărgime și înălțime, cît și ca grosime a materialelor. Trebuie să realizăm o economie mult mai mare de fier- beton, de ciment și alte materiale. Va trebui să luăm măsuri pentru a reduce mult mai mult construcțiile metalice —• și aceasta încă în următoarele 5 luni. Consider că problema reducerii consumului se află încă intr-un stadiu incipient, iar cele prevăzute în plan sînt sarcini minime. în următoarele luni trebuie să mergem la măsuri hotărîte în această privință.Trebuie să luăm măsuri pentru respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, pentru scurtarea acestor termene, pentru creșterea eficienței economice a investițiilor. în ce privește problema mecanizării lucrărilor din construcții, nu vom mai importa nimic pentru mecanizarea acestor lucrări. Trebuie să trecem cu hotărîre la mecanizarea lucrărilor, dar și la realizarea mijloacelor de mecanizare în țară — atît pentru construcții industriale, cît și pentru construcții civile, pentru construcții social- culturale.S-a discutat mult despre amplasarea pe teritoriu a investițiilor. Au fost însă cazuri cînd acestea s-au făcut oarecum anarhic, scoțîndu-se din agricultură mari suprafețe de teren. Trebuie să acționăm peste tot pentru a crea platforme industriale compacte, unice. S-au realizat cîteva asemenea platforme, dar au fost refăcute pe parcurs de cîteva ori. La Bistrița se propuseseră pentru platforma industrială 450 de hectare, dar prin reduceri succesive s-a ajuns la 150 de hectare. Cam același lucru s-a întîmplat la Sălaj și în alte părți. La Timișoara am oprit chiar o construcție începută — tocmai pentru a pune capăt acestei tendințe inadmisibile, de risipă. în viitor, nici o investiție, inclusiv în industria locală, nu se va putea face fără aprobare centrală. Același lucru este valabil și pentru construcțiile agricole. Să nu mai admitem scoaterea din suprafața agricolă sau arabilă a noi terenuri. Să folosim terenurile existente. Același lucru este necesar și pentru calea ferată, pentru drumuri. Să punem ordine și disciplină în amplasarea tuturor obiectivelor industriale, agricole, social-culturale, de comunicații și telecomunicații. Aceasta ne va aduce o economie substanțială de fonduri financiare și de mijloace materiale.Acestea sînt cîteva aspecte privind politica de investiții, la care am dorit să mă refer. Insist să se ia toate măsurile în vederea lichidării neajunsurilor manifestate, pentru a realiza întregul program în concordanță cu hotărîrile Congresului al XI-lea.

Se impune să se treacă cu hotărîre la înfăptuirea prevederilor din proiectul de plan în toate sectoarele științei. Nu doresc să repet ceea ce se scrie în plan. De altfel, s-au mai discutat aceste probleme, s-au adus precizări, îmbunătățiri. Ceea ce se impune acum este să trecem de la discuții generale la realizarea programelor de cercetare. Practic, nu există 

sector unde să nu fie necesare o îmbunătățire serioasă a activității, o abordare cu un spirit de mai mare răspundere a cerințelor puse de Congresul al XI-lea, de planul cincinal viitor.Avem multe probleme de soluționat: baza de materii prime, de materiale, de mașini-unelte, de electronică, de automatizare, de utilaje — ca să mă refer numai la domeniul industriei. Avem de soluționat probleme deosebit de importante în domeniul agriculturii, unde știința trebuie să aibă un rol tot mai însemnat. Se impune, deci, ca această forță uriașă, care cuprinde aproape 100 de mii de oameni, să fie serios antrenată în soluționarea problemelor economico-so- ciale. De asemenea, este necesară îmbunătățirea activității unităților centrale de cercetare, a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — care trebuie să joace un rol mai activ în îndrumarea și realizarea planului de cercetare.Peste tot se vorbește acum de ciclul învățămînt, cercetare, producție. Am luat o serie de măsuri, avem și realizări, știm ceea ce avem de făcut. După cum demonstrează viața însăși, pentru a avea succese, cercetarea trebuie să se lege realmente de producție, să se mute în întreprinderi, să-și desfășoare activitatea în strînsă unitate cu producătorii bunurilor materiale. Numai astfel va putea soluționa problemele complexe ale economiei ; altfel va rămîne la discuții generale, la hîrtii, la colocvii și conferințe naționale și internaționale și la rezultate slabe. Aceasta este problema e- sențială ce se pune în activitatea de cercetare — atît în industrie, cît și în agricultură. Sînt multe exemple bune care demonstrează că avem forte suficiente. Cei puși să organizeze și să soluționeze problemele trebuie să-și îndeplinească mai bine răspunderile.în domeniul învățămîntului și al pregătirii forței de muncă se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru a asigura cadrele necesare tuturor sectoarelor de activitate. Așa cum se prevede în Directivele Congresului al XI-lea, este necesar să avem un program de perspectivă pînă în 1985, chiar pînă în 1990 — avînd în vedere că studenții care vor intra în învățămînt în 1976 vor munci, de fapt, în cursul cincinalului viitor. în 1976 trebuie să analizăm cerințele de cadre pentru dezvoltarea economiei și a celorlalte sectoare de activitate, planifi- cind în mod corespunzător pregătirea acestora. încă în acest an trebuie să definitivăm programul de perspectivă în domeniul pregătirii cadrelor și să-1 supunem plenarei Comitetului Central al partidului.în general, pentru pregătirea muncitorilor calificați, pentru reciclarea și perfecționarea cunoștințelor cadrelor, se cer o activitate mai intensă, mai mult
Realizarea unui comerț exterior 
echilibrat, participarea României

la schimburile și cooperarea 
economică mondialăStimați tovarăși,Trec acum la problemele schimburilor și cooperării internaționale. După cum ați reținut, volumul comerțului exterior va crește în următorii 5 ani într-un ritm mai mare decît cel al producției și venitului național. O dinamică mai accentuată va reveni exportului, al cărui volum va spori cu aproape 90 la sută, în timp ce importul urmează să crească cu circa 60 la sută. Față de Directivele Congresului al XI-lea apare o redimensionare în plus la export, cu circa 15 la sută, și un minus la import, sub limita minimă fixată de Congres.După cum se știe, în ultima vreme au fost luate măsuri mai hotărîte în vederea echilibrării balanței comerciale de plăți în cursul acestui an. Pe aceste căi se va asigura reducerea datoriei externe și se va crea o rezervă în devize libere care să ne permită desfășurarea unui comerț internațional tot mai avantajos. Am pornit de la necesitatea ca, în următorul cincinal, să lichidăm practic datoriile externe, în afară de cîteva credite de lungă durată, și să ne creăm, totodată, o rezervă de valută care să ne permită să nu mai apelăm la credite. în această concepție este întocmit programul și planul de comerț exterior, în acest spirit sînt concepute măsurile pe care le-am luat anul acesta.Trebuie să fie pentru toată lumea clar — și trebuie să facem ca acest lucru să fie înțeles de fiecare muncitor, de fiecare cetățean al patriei noastre — că dezvoltarea economiei naționale necesită importuri de materii prime principale, minereu de fier, cărbune și cocs, minereuri pentru îngrășăminte, petrol, bumbac, piei. Dar dacă sîntem obligați să aducem aceste materii prime pentru a asigura dezvoltarea economiei naționale, apoi trebuie să înțelegem că nu putem, în același timp, să continuăm și importul de mașini-unelte, utilaje și materiale auxiliare, care se pot produce în țară. Aceasta este critica pe care am adus-o C.S.P.-ului, Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerului Comerțului Exterior, Consiliului de Miniștri — care aveau răspunderea să aplice hotărîrile plenarelor Comitetului Central și ale Congresului privind eliminarea de la import a tot ceea ce se poate produce în țară. Nu se poate spune că nu a existat o orientare suficient de clară ; nu s-a acționat însă în concordanță cu hotărîrile și orientările stabilite.Pun această problemă în fața plenarei, a primilor secretari, deoarece trebuie militat foarte activ pentru lichidarea acestei stări de lucruri cu repercusiuni negative asupra dezvoltării economiei noastre naționale. Pentru a aduce materiile prime de care avem nevoie, trebuie să ne creăm mijloace de plată necesare. De aceea, tot ce putem face în țară să facem în țară ! Societatea de consum capitalistă, care îi fascina și pe unii de Ia noi, a dat faliment ; ea s-a dovedit o societate a risipei, care a dus la criza economică și din care nu se va putea ieși fără restructurarea relațiilor in

spirit de răspundere din partea Ministerului învățămîntului și a ministerelor de specialitate. Trebuie'asigurate programe corespunzătoare de pregătire, spre a face ca școlile, cursurile de calificare să-și atingă scopul pentru care sînt create. în această privință, cu toate rezultatele bune, avem încă lipsuri serioase. Din unele școli profesionale ies absolvenți cu slabe cunoștințe, deși durata acestor școli este destul de mare. Aceasta, pentru că nu se acordă toată atenția bunei organizări a procesului de instruire, a practicii, nu se asigură disciplina în învățămînt și în producție a ucenicilor și elevilor școlilor profesionale. Chiar o serie de școli de perfecționare au un caracter formal. Nu se simte efectul lor în practică, în ridicarea nivelului de calificare, în felul în care inginerii, specialiștii își îndeplinesc sarcinile. Trebuie să luăm măsuri pentru a pune capăt formalismului, practicii de a raporta numărul cursurilor și al cursanților, considerînd că prin aceasta s-a îndeplinit datoria școlii. Orice curs de perfecționare, sub orice formă, trebuie să ducă la creșterea nivelului de cunoștințe, de pregătire, trebuie să se încheie cu probe practice, spre a vedea în ce măsură a dat sau nu rezultate. Trebuie să lichidăm superficialitatea care își face puternic loc în acest domeniu !Acestea au fost cîteva aspecte pe care am vrut să le subliniez în privința pregătirii cadrelor. Programul este cunoscut, avem forțe umane, avem baza materială necesară. Trebuie să luăm măsuri pentru a realiza acest program.Ar trebui să ne gîndim în continuare la aspectele educative ale învățămîntului nostru. Trebuie să înțelegem că în școală formăm oameni pentru muncă, pentru producție, nu pentru birou, nu oameni cărora să le fie frică de muncă. Din acest punct de vedere, cu toți pașii făcuți în legarea învățămîntului de producție, mentalitatea unor cadre din sistemul e- ducativ — atît liceal, cît și superior — rămîne în urmă. Educația pentru muncă, educația cetățenească nu ne pot încă satisface. In această privință trebuie să cerem ministrului învățămîntului, conducerii ministerului să treacă serios la aplicarea Directivelor Comitetului Central al partidului. Nu se poate să ne declarăm liniștiți față de unele stări de lucruri negative care există în învățămînt' A scăzut exigența, s-a redus numărul de examene. Se manifestă un spirit anarhic, care nu are ce căuta în învățămîntul din România ; pur și simplu, unele examene nu mai au nici o valoare. Trebuie să introducem disciplină în întregul învățămînt ! Să introducem un spirit revoluționar, de muncă, de ordine ! Este necesar ca Ministerul Educației și învățămîntu- lui, conducerea sa, comitetele județene să ia măsuri hotărîte pentru a lichida stările negative de lucruri care își fac loc în învățămîntul nostru I 

ternaționale, fără o nouă ordine economică internațională, pe de o parte, șl fără o reașezare a consumului, pe bază rațională, pornindu-se de la necesități și înlăturîndu-se risipa — pe de altă parte.Trebuie să pornim și noi de la asigurarea necesităților populației, de la crearea unor condiții bune de viață, de locuit, pentru popor, înlăturînd, în același timp, orice concepție boierească ce se mai manifestă la unii. Trebuie înțelese realitățile concrete în care trăim. Avem succese mari, dar aceasta nu înseamnă că posibilitățile noastre sînt nelimitate. Acest lucru trebuie să-1 înțeleagă toată lumea. Pentru a asigura realizarea programului de viitor trebuie să promovăm un comerț exterior echilibrat. Să importăm numai ceea ce este strict necesar, făcînd o economie severă în consumarea produselor importate și găsind mijloace corespunzătoare de plată pentru a menține o balanță echilibrată. Trebuie să găsim înlocuitori, să acționăm în direcția asimilării de noi produse. Să se discute clar cu toate conducerile întreprinderilor, cu întregul activ de partid — și să acționăm în această direcție ! Nu vom mai accepta nici un import pentru ceea ce se poate produce în țară !Trebuie să ne ocupăm permanent de ridicarea nivelului calitativ și tehnic al producției noastre, spre a putea fi competitivi nu numai în țară, ci și în străinătate. Noi exportăm mult. Avem, în- tr-adevăr, multe acorduri. Industria noastră constructoare de mașini are asigurat exportul pentru cincinalul următor. Sînt domenii — mai ales la utilaje — unde sîntem solicitați și nu putem face față datorită faptului că avenî capacități limitate și trebuie să asigurăm mai întîi necesitățile noastre.După cîte spun tovarășii, în industria ușoară avem o dotare printre cele mai bune din Europa. Calitatea lasă însă de dorit. Să discutăm deschis lucrurile, să spunem muncitorilor că fabrica nu este instituție de asistență socială ! Producția trebuie să corespundă anumitor înalte cerințe tehnice- și de calitate ! Dacă nu punem ordine și disciplină, nu luptăm pentru calitate, industria nu va putea face față cerințelor pieței internaționale, în comerțul exterior, pe primul plan trebuie să stea problema producției, a organizării corespunzătoare a muncii, a realizării comenzilor la timp și în condițiile de calitate cerute de contracte. La nivelul raporturilor noastre internaționale economice cu țările socialiste, cu celelalte țări avem posibilități să asigurăm volumul de export corespunzător.; pentru aceasta trebuie să punem ordine și disciplină în această activitate.Aș mai atrage atenția asupra unui lucru ministerelor, organelor noastre centrale, celor care încheie contracte, întreprinderilor, inclusiv primilor secretari. Pentru producția de exoort se exercită în străinătate un control foarte riguros, în schimb, tovarășii noștri cumpără din străinătate cu ochii închiși. Este o mentalitate pe care îmi vine greu să o carac-
(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a) terizez. Aceasta este pur și simplu ploconire, lipsă de răspundere. Avem o lege a comerțului exterior. Contractul trebuie să prevadă obligații ferme ; mărfurile trebuie recepționate la fața locului. Trebuie aplicate prevederile legii și asigurată o recepționare corespunzătoare a calității la tot ce importăm.Iată, tovarăși, ce probleme se pun în comerțul nostru exterior — atît în export, cît și în import !Am stabilit multe acorduri de cooperare ; practic, am putea spune că am ajuns la o anumită limită, ținind seama de posibilitățile pe care le avem în cincinalul următor. Principalul este acum să realizăm aceste acorduri. Avem acorduri cu țări socialiste, cu țări în curs de dezvoltare, cu țări capitaliste dezvoltate. îndeplinirea lor este hotărîtoare pentru a asigura materiile prime necesare în vederea desfășurării normale a activității economice. De aceea trebuie să le acordăm o atenție deosebită, să luăm toate măsurile, în conformitate cu prevederile legilor, pentru realizarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor acțiunilor de cooperare.

Stimați tovarăși,Ridicarea susținută a nivelului de trai material și cultural — țelul suprem al politicii partidului, al operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — reprezintă obiectivul de bază al planului cincinal 1976—1980. Sporirea venitului național va permite o creștere substanțială a fondului de consum, satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților populației.La elaborarea programului de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor s-a avut în vedere stabilirea unei proporții raționale, echilibrate și stimulatorii între veniturile provenite din muncă și cele din fondurile sociale de consum. Retribuția reală va spori cu 18—20 la sută, iar veniturile reale ale țărănimii cu 20—25 la sută. Aceasta, ți- nînd seama de decalajul între veniturile clasei muncitoare și țărănimii, pentru a asigura apropierea lor în acest cincinal, în anul 1980, retribuția medie nominală va ajunge la circa 2 400 lei. Totodată, cheltuielile statului, pentru finanțarea acțiunilor social-culturale vor crește în anii 1976—1980 cu peste 50 Ia sută față de actualul cincinal. Cheltuielile social- culturale pe o familie vor spori, în medie, de la 7 500 lei pe an în 1975, la circa 10 900 lei pe an în 1980. Ca rezultat al majorării retribuției și al sporirii fondurilor sociale de consum, volumul total al veniturilor reale va crește în 1980. față de 1975, cu 37 la sută, atingînd limita maximă prevăzută în Directive ; pe locuitor, veniturile reale vor spori cu circa 30 la sută.Corespunzător sporirii puterii de cumpărare a populației, volumul desfacerilor de mărfuri va crește în cincinalul viitor într-un ritm mediu anual de 8 la sută, superior celui prevăzut în Direotive de 7—7,7 la sută. Volumul serviciilor către populație este prevăzut să crească cu

Stimați tovarăși,Acestea sînt principalele probleme și sarcini mai importante pe care le implică prevederile planului cincinal viitor și pe care am dorit să le supun atenției Comitetului Central, organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor. Esențialul este să trecem în modul cel mai ho- tărît la luarea măsurilor pentru asigurarea îndeplinirii în cele mai bune condiții a prevederilor înscrise în proiectul de plan ce urmează a fi adoptat de Marea Adunare Națională.Transpunerea în viață a obiectivelor mărețe înscrise în planul cincinal 1976— 1980 cere din partea tuturor o activitate intensă, susținută, muncă disciplinată, spirit de răspundere, o preocupare de zi cu zi pentru organizarea superioară a muncii, măsuri ferme pentru punerea cît mai largă în valoare a rezervelor și posibilităților existente în fiecare județ, în fiecare oraș și comună, în fiecare întreprindere și loc de muncă.Se impune ca în această uriașă muncă, organele și organizațiile de partid să-și sporească șl mai mult rolul conducător în toate domeniile, forța de mobilizare a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor vii torului plan cincinal.Se cunosc prevederile planului cincinal de către toate ministerele, de către toate județele. Este necesar să trecem la muncă concretă, să îmbunătățim activitatea de conducere, de organizare. Se impune ca organele centrale, inclusiv C.S.P., să consacre o parte mai mare din activitatea lor muncii de organizare și urmărire a planului în întreprinderi, în sate, acolo unde se hotărăște soarta producției.Să se lichideze spiritul funcționăresc, birocratic ce continuă, din păcate, să se manifeste încă în multe din instituțiile noastre centrale. Am menționat în expunerea mea că trebuie să introducem un spirit nou de muncă. Problemele tre

I.a întocmirea planului cincinal 1976— 1980 am ținut seama de necesitatea intensificării participării României la schimbul economic mondial, considerînd că aceasta constituie o cerință obiectivă a progresului accelerat al întregii noastre economii. în perioada următoare vom acționa, ca și în trecut, pentru intensificarea colaborării economice cu țările socialiste, acordînd o atenție deosebită înfăptuirii „Programului complex" pe baza principiilor adoptate în comun de țările membre ale C.A.E.R. Consider că obiectivul esențial al colaborării în cadrul C.A.E.R. trebuie să fie accelerarea progresului fiecărei economii naționale, egalizarea nivelului de dezvoltare a tuturor țărilor și creșterea, pe ansamblu, a forței și prestigiului socialismului în lume.Vom milita, totodată, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale cu toate statele socialiste, pornind de la necesitatea întăririi solidarității și unității lor, a afirmării forței socialismului pe plan mondial. De asemenea, vom acorda o mare atenție colaborării cu . țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Este cunoscut că viața economică in

aproape 70 la sută, într-un ritm mediu de 11 la sută, superior ritmului desfacerilor de mărfuri.Va cunoaște în continuare o mare amploare construcția de locuințe. în planul cincinal 1976—1980 se prevede construirea a 815 000 apartamente fizice. Ponderea apartamentelor cu 3, 4 și 5 camere construite 'din fondurile statului va reprezenta 40 la sută, față de circa 24 la sută în perioada 1970—1975.S-a prevăzut, de asemenea, realizarea unui număr de 200 000 noi locuri în cămine muncitorești, astfel încît pînă în 1980 să se ajungă la un total de circa 500 000 locuri, ceea ce va acoperi practic integral necesitățile de cazare ale muncitorilor nefamiliști.In cincinalul viitor se voi‘ aloca circa 7 miliarde și jumătate lei pentru dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății, asistenței sociale și sportului. Se prevede asigurarea mijloacelor necesare pentru lărgirea activității culturale, precum și pentru creșterea orelor programului de radio și televiziune.Va trebui ca, în conformitate cu cheltuielile pentru dezvoltarea bazei de o- crotire a sănătății, să aibă loc o îmbunătățire a activității Ministerului Sănătății, o creștere a răspunderii tuturor cadrelor medicale, a tuturor organelor sanitare față de oamenii muncii, pentru folosirea rațională a acestor mijloace.Atît obiectivele economice, cît și cele social-culturale prevăzute în cincinalul viitor trebuie să se regăsească în planurile de sistematizare a localităților. In procesul de sistematizare a orașelor se va avea in vedere folosirea cît mai completă a perimetrului construibil. sporirea densității construcțiilor, alegerea regimului rațional de înălțime a clădirilor. ținîndu-se seama de necesitatea u- tilizării optime a terenurilor, de caracterul și profilul de perspectivă al fiecărei localități. în general, trebuie să mer

buie soluționate nu în birouri, ci jos, la fața locului, în strînsă legătură cu factorii de răspundere, cu masele de oameni ai muncii care asigură traducerea în viață a sarcinilor ! Pentru lucru în birou trebuie să rezervăm cît mai puțin timp — ca să dau o cifră, circa 25—30 la sută. Cel puțin 2/3 din activitate trebuie desfășurată jos, în strînsă legătură cu întreprinderile, cu organele de partid și de stat.Vorbind de afirmarea revoluției teh- nico-științifice, trebuie să avem în vedere că ea va putea fi realizată odată cu o afirmare hotărîtă a spiritului revoluționar în activitatea partidului, cu manifestarea puternică în toate sectoarele vieții de partid și de stat, în toate sferele societății a spiritului revoluționar, caracteristic concepției materialismului dialectic și istoric.Trebuie să acționăm cu fermitate pentru ridicarea nivelului politic-ideologic al comuniștilor, al activului de partid, pentru crearea unui mai puternic spirit de răspundere, de sacrificiu ; activitatea de revoluționar, de comunist, cere un asemenea spirit. Numai prin aceasta se deosebesc, pînă la urmă, comuniștii, revoluționarii, de ceilalți cetățeni ! Să acționăm pentru ca acest spirit să pătrundă tot mai adine în viața partidului, a fiecărui activist, a fiecărui membru de partid !Am avut pe ordinea de zi a plenarei și un șir de probleme ale vieții interne de partid. Ați luat cunoștință de numărul membrilor de partid — care a4 ajuns la 2 milioane și jumătate — de faptul că aproape 50 la sută dintre ei sînt. de origine muncitorească și aproape 20 la sută țărani. Aceasta înseamnă că avem o compoziție socială bună, care trebuie să se reflecte cu putere în întreaga activitate a partidului nostru. Avem, de asemenea, în partid un număr important de intelectuali in toate sectoarele de activitate, ceea ce asigură posibilitatea ca partidul să poată uni și eforturile intelectualității in îndeplinirea programului 

ternațională actuală este marcată de o serie. de probleme deosebit de complexe. Menținerea unor relații vechi, inechitabile, accentuează manifestările de criză și instabilitate economică, generează fenomene de inflație, ceea ce se reflectă, într-o, măsură mai mare sau mai mică, asupra economiei tuturor statelor. Soluționarea problemelor economice complexe actuale cere lichidarea vechilor relații bazate pe exploatare și dominați.e, instaurarea unei ordini economice internaționale noi, întemeiată pe deplină egalitate și echitate între state, pe principii și relații care să asigure progresul rapid al tuturor țărilor — șl în primul rînd al celor rămase în urmă — să favorizeze o largă și nestingherită colaborare între state, accesul liber al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii, ale civilizației contemporane.România este hotărîtă să facă totul pentru a-și aduce contribuția la realizarea noii ordini economice, participind activ la viața organizațiilor internaționale, dezvoltînd larg relațiile de colaborare cu toate țările, pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc.

gem mai mult pe construcții de 4—5 niveluri, să renunțăm la construcțiile înalte. care necesită cheltuieli materiale mari, în primul rînd de fier-beton și ciment. Din punct de vedere al locuitului, acestea nu oferă condiții mai bune, dimpotrivă ; în același timp, apar probleme din punct de vedere al rezistenței. Iată de ce trebuie să revedem în mod hotărît sistemul actual de construcții de locuințe, să trecem ferm la reducerea construcțiilor cu prea multe niveluri. Practic, pe baza unor calcule provizorii, acestea vor duce la o economie de cîteva zeci de mii de tone fier-beton. Prin dens:tatea pe care o recomandăm, putem realiza mai multe apartamente pe aceeași suprafață de teren, dimensio- nînd corespunzător străzile, evitînd risipa.Se impune, de asemenea, să trecem cu hotărâre la realizarea legii cu privire la sistematizarea orașelor și satelor, atît in ce privește realizarea noilor localități o- rășenești, cît și gruparea satelor și comunelor, a construcțiilor. Toate consiliile populare trebuie să-și îndeplinească obligațiile și sarcinile pe care le au in această privință 1Toate măsurile de sistematizare a satelor și orașelor vor crea — așa cum subliniază Programul partidului — premisele apropierii treptate a nivelului de trai și de civilizație al satelor față de cel al orașelor, ridicării generale a bunăstării întregului nostru popor.Realizarea tuturor măsurilor de creștere a nivelului de trai prevăzute in plan este nemijlocit legată de îndeplinirea exemplară a sarcinilor în domeniul producției materiale. Traducerea în viață a mărețului program de ridicare a bunăstării și civilizației națiunii noastre socialiste trebuie să mobilizeze toate energiile oamenilor muncii de la orașe și sate, să devină o preocupare permanentă 
a întregului nostru partid.

stabilit de Congres. Ceea ce se impune este să intensificăm munca educativă, să depunem o activitate mai intensă pentru ca spiritul revoluționar de care am vorbit să se manifeste cu putere în întreaga noastră viață politică și socială.Am analizat politica de cadre. Avem, fără îndoială, în această privință, o serie de rezultate bune. Avem un activ larg, avem cadre minunate care îndeplinesc . cu pricepere, cu simț de răspundere sarcinile încredințate de partid și de stat. Dar mai sînt încă lipsuri serioase în promovarea cadrelor, în alegerea și creșterea lor.în politica de cadre însă se mai acționează, în mplte locuri, în mod subiectiv. Nu se acordă atenția corespunzătoare rezultatelor concrete obținute de activiști într-un domeniu sau altul, a- tunci cînd sînt propuși pentru o anumită muncă. încă se lucrează numai — sau aproape numai — după dosar. Se muncește puțin cu oamenii. Aș dori să atrag atenția asupra necesității de a se da mult mai multă atenție educării cadrelor. Atunci cînd apar lipsuri, chiar unele abateri, să nu le înregistrăm și să le punem la dosar, pentru ca, peste cîțiva ani, să tragem concluzii pe baza lor. Să acționăm imediat, să stăm de vorbă cu oamenii respectivi, să vedem ce i-a determinat să comită abateri, să îi ajutăm să se îndrepte. Desigur, acolo unde abaterile sînt grave, să luăm măsuri de înlocuire pentru a asigura mersul normal al muncii.Din păcate, mai persistă prostul obicei de a nu se discuta cu oamenii, de a se spune in dreapta și în stingă că un tovarăș „are ceva", „a făcut ceva", dar nu este chemat să se discute cu el,, să se vadă ce a făcut, să se clarifice lucrurile. Nu ajutăm astfel nici omul, nu ajutăm nici munca Trebuie să acordăm toată grija problemei promovării cadrelor, muncii cu cadrele, cu activul de partid. creșterii și educării acestuia. Or, educarea se face in muncă. în procesul îndeplinirii sarcinilor. In aceste săptă- 

mîni grele am văzut cît de minunat s-au purtat unii activiști de partid — și cît de necorespunzător s-au purtat alții care, după referat, se putea crede că sînt buni pentru orice. Cînd au trebuit să. înfrunte o mică greutate, s-au dat înapoi. Iată cum se dovedește spiritul de sacrificiu, felul de a judeca al activistului. în muncă, numai acolo îl poți vedea și cunoaște cu adevărat pe om. Desigur, îi poți auzi pe unii vorbind frumos, rostind fraze învățate pe dinafară, de crezi că sînt savanți — dar cînd îi pui să rezolve problemele, vezi că nu sînt în stare de nimic. Trebuie să judecăm oamenii după muncă. în același timp trebuie să ne ocupăm de ridicarea nivelului lor politic-ideologic. Avem nevoie de oameni cu o înaltă conștiință revoluționară ,— iar conștiința nu se capătă decît în luptă, în muncă, pe baza însușirii concepției revoluționare marxist- leniniste, materialist-dialectice.Trebuie să ne ocupăm serios de înfăptuirea hotărîrilor Comitetului Central și a legilor cu privire la rezervele de cadre. întotdeauna trebuie să promovăm în așa fel oamenii în muncă încît să știm că ei pot, căpătînd experiență, să constituie rezervă pentru o activitate superioară. Trebuie să realizăm în scurt timp ceea ce se prevede în hotărîrile Comitetului Central — să avem practic întotdeauna în rezervă 2—3 oameni care pot fi promovați într-o muncă superioară. Avem un “activ larg, de sute de mii de cadre de partid ; avem, de asemenea. un activ larg pe linie de stat; avem cadre economice și tehnice capabile. Trebuie să realizăm o orientare justă în rezolvarea problemelor cadrelor, promovindu-le în concordanță cu capacitatea, cu pregătirea lor profesională și politică, cu spiritul de abnegație de care sînt animați.Să acordăm mai multă atenție îmbinării experienței cadrelor mai în vîrstă cu elanul tineretului ; în felul acesta vom
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ACE Șl PRIETENIE A ROMÂNIEI SOCIALISTStimați tovarăși,Ați luat cunoștință din informarea prezentată plenarei de activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru în prima parte a acestui an pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea în domeniul politicii externe a României.Desfășurarea evenimentelor a confirmat pe deplin justețea aprecierilor și orientărilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția vieții internaționale, în această perioadă au continuat să aibă loc mari transformări revoluționare, naționale și sociale, mari schimbări în raportul. mondial de forțe. A continuat să se afirme cri mai mbltă putere voința popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor. de a-și organiza viața în mod liber, potrivit intereselor și aspirațiilor lor vitale. Victoriile istorice obținute în acest an de popoarele vietnamez și. cambodgian au demonstrat încă o dată, adevărul — subliniat cu putere de partidul nostru — că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independența cu fermitate nu poate fi îngenuncheat de nimeni, este în stare să-și asigure dezvoltarea liberă și independentă.Ca rezultat al tuturor acestor mutații, în viața internațională se conturează și se afirmă cursul spre destindere și colaborare internațională, deși mai sint încă destule forțe care prezintă pericolul de a împiedica desfășurarea cu succes a acestui curs. De aceea se impune intensificarea luptei pentru întărirea u- nității și colaborării tuturor forțelor antiimperialiste, pentru a asigura o politică nouă, de destindere și pace.Acționînd consecvent pentru dezvoltarea economico-socială a țării, pentru continuarea cu succes a operei de edificare socialistă, partidul și statul nostru au desfășurat și în această perioadă o largă și intensă activitate internațională consacrată cauzei progresului și păcii. Am întărit prietenia, colaborarea și solidaritatea cu țările socialiste ; am lărgit relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care pășesc pe călea dezvoltării economico-sociale independente; am extins legăturile cu toate statele, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, participind activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale.In perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea am întreprins, după cum cunoașteți, vizite în 12 țări : Japonia. Fi- lipine, Pakistan, Iordania, Tunisia, Siria, Egipt, Brazilia, Venezuela, Mexic, Statele Unite, Anglia, și au vizitat țara noastră conducători din 8 țări : Ecuador, Tanzania, Olanda, Republica Populară Democrată Coreeană, Portugalia, Bulgaria, Gabon și San Marino. Cu aceste prilejuri au fost semnate tratate de prietenie și colaborare cu Republica Populară Democrată Coreeană și Portugalia, 11 Declarații solemne, precum și numeroase acorduri care asigură o largă extindere a colaborării internaționale a României. Toate acestea demonstrează justețea politicii externe, de prietenie și colaborare a țării noastre, creșterea prestigiului internațional al României, care se bucură de tot mai mulți prieteni pe toate meridianele lumii.După cum cunoașteți, s-a ajuns la încheierea celei de-a doua faze a Conferinței general-europene. iar la 30 iulie va avea loc întilnirea de la Helsinki, Ia nivel inalt. Cea de-a treia fază a Conferinței general-europene este chemată să consemneze succesele realizate în cei aproape 3 ani de muncă pentru elaborarea documentelor ce urmează a fi semnate la Helsinki. După cum se știe, România a desfășurat o intensă activitate in cursul conferinței și, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele de pe continent, a adus o contribu

asigura formarea tineretului, pregătirea schimbului de mîine pentru toate domeniile de activitate.Am avut la ordinea de zi și îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Problemele create de inundații au evidențiat că sînt încă lipsuri serioase în organizarea vieții de partid la sate. Faptul că există o fărîmițare a organizațiilor de partid, că în același sat comuniștii sînt cuprinși în mai multe organizații de partid face ca ei să nu poată acționa într-o deplină unitate, să nu poată soluționa în bune condiții problemele ce se ridică. De aceea, după cum ați văzut, se propune să creăm organizații unice de partid în sate, care să cuprindă pe toți membrii de partid din satul respectiv.Dacă avem cooperativă, luăm ca bază cooperativa, pentru că toată activitatea de partid trebuie subordonată activității de producție în agricultură. Și medicul, și inginerul, și învățătorul, și profesorul trebuie să știe că — pe lîngă profesia lor — sînt comuniști și trebuie să participe la activitatea de dezvoltare economică a satului, să asigure desfășurarea în bune condiții a vieții din cooperative. De altfel, trebuie să pornim de la faptul că toți cetățenii satului, indiferent de profesie, trebuie să participe la activitatea productivă din agricultură; cînd trebuie strînsă recolta, ei trebuie să participe la muncă. Să închidem magazinele, și toată lumea — inclusiv soția secretarului de partid și a primarului, soțiile muncitorilor, toți care locuiesc în comună — să meargă la muncă ! Acel primar care crede că dacă face concesii față de lege, tolerînd neaplicarea prevederilor legale, va cîștiga votul cetățenilor nu merită să rămînă primar în comună ; acel secretar de partid care crede că pe aceeași cale va dobîndi autoritate n-are ce căuta ca secretar de comună. Secretarul de comună, primarul, organele de 

ție activă la elaborarea documentelor, la succesul conferinței general-europene. Se poate spune că, într-adevăr, Conferința general-europeană, care se va încheia în curînd, va marca un moment de importanță istorică în viața continentului nostru, va exercita o puternică influență asupra întregii vieți politice internaționale.Cu toate acestea, trebuie să ținem seama că încheierea Conferinței general- europene nu înseamnă sfîrșitul luptei pentru securitate și colaborare pe continent ; de fapt, se încheie o etapă și începe o nouă etapă — aș putea spune o etapă hotărîtoare. aceea de traducere în viață a documentelor adoptate, de realizare în practică a securității și colaborării multilaterale între toate popoarele din Europa. Nu trebuie să uităm nici o clipă că în Europa continuă să rămînă încă nesoluționate multe probleme. Vor continua să existe blocurile militare opuse, baze militare și trupe străine pe teritoriile altor state ; nu uităm că pe continentul nostru sînt concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente — inclusiv nucleare — din cite a cunoscut vreodată istoria. Iată de ce trebuie să fim conștienți că trebuie intensificate eforturile în vederea soluționării tuturor acestor probleme complexe, pentru a se ajunge la lichidarea blocurilor militare, a bazelor străine, la retragerea tpturor trupelor, la reale măsuri de dezarmare. E greu de vorbit de securitate pînă nu se ajunge la soluționarea problemelor militare, de care depind, pînă la urmă, securitatea și pacea popoarelor. Pornind de la aceste considerente, România apreciază că trebuie intensificate eforturile fiecărui stat european, ale maselor largi populare ; popoarele înseși trebuie să. aibă un rol tot mai activ în asigurarea cursului destinderii, a păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Sîntem, de asemenea, preocupați de a se ajunge la o mai bună înțelegere între statele din Balcani, la soluționarea situației din Cipru, la realizarea unei zone a colaborării și păcii în Balcani. Acordăm o mare atenție reglementării grabnice a conflictului în Orientul Mijlociu, considerînd că trebuie făcut totul pentru a se asigura o pace trainică și justă în zonă, care să permită dezvoltarea economică și socială independentă și în deplină securitate a tuturor statelor din această regiune.Așa cum am subliniat și la Congresul partidului, este necesar să se acționeze cu un mai înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare — și în primul rînd de dezarmare nucleară — pentru reducerea cheltuielilor militare. Trebuie să facem totul pentru ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane să nu mai fie folosite în scopul distrugerii și subjugării popoarelor, ci să fie puse în slujba progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii tuturor națiunilor și popoarelor lumii.Se impune, de asemenea, intensificarea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării. a decalajelor dintre statele bogate și cele sărace, pentru instaurarea unor relații cu adevărat echitabile între țări, care să asigure progresul și prosperitatea tuturor națiunilor, pentru o nouă ordine economică internațională.Complexitatea problemelor cu care se confruntă azi omenirea reclamă în mod imperios participarea cu drepturi egale la viața internațională a tuturor state-' lor, fără deosebire de orînduire socială, de mărime, de putere economică sau militară și, în primul rînd. a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare. a statelor nealiniate — direct interesate in abolirea vechii politici imperialiste de forță și dictat. în soluționarea problemelor internaționale in interesul 

stat trebuie să acționeze pentru respectarea legilor, asigurînd ca toată lumea să participe efectiv la muncă. Iată de ce trebuie să unim organizațiile de partid într-una singură ; toți comuniștii, indiferent unde lucrează, să participe la activitatea economică din sat, la gospodărirea satului !E necesar ca, odată cu reorganizarea activității de partid, să schimbăm în mod radical spiritul, mentalitatea vieții de partid în sate. Trebuie să realizăm o schimbare radicală în felul de a gîndi, de a acționa al comuniștilor de la sate, in- troducînd, într-adevăr, spiritul revoluționar în rîndul tuturor comuniștilor, întărind răspunderea lor în localitatea respectivă, pentru înfăptuirea unitară a politicii partidului, a legilor statului.Se impune să analizăm în cel mai scurt timp structura organizatorică a partidului și în alte sectoare de activitate, unde, de asemenea, s-au produs fărîmițări, cu influențe negative asupra unității și combativității organizațiilor de partid, a comuniștilor. Toate aceste măsuri trebuie să aibă drept rezultat creșterea nivelului muncii fiecărei organizații de partid, a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Pe această bază vom avea ga-» ranția deplină a îndeplinirii cu succes a prevederilor viitorului cincinal, a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului.Avem un partid puternic, care poate și trebuie să dinamizeze întreaga activitate a poporului nostru. Să facem în așa fel încît în procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de afirmare a revoluției tehnico-științifice, să transformăm în primul rînd omul — factorul decisiv al realizării tuturor hotărîrilor. Să facem din fiecare comunist, din fiecare cetățean al patriei noastre un luptător ferm pentru dezvoltarea socialistă a țării, pentru comunism. (Aplauze 
puternice).

dezvoltării independente a tuturor statelor, în respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, corespunzător năzuințelor și voinței sale.Se impune să acordăm o atenție sporită creșterii rolului Organizației Națiu; nilor Unite, al altor organisme internaționale, ținînd seama că acestea reprezintă cadrul cel mai prielnic pentru participarea activă și egală la soluționarea problemelor tuturor popoarelor.La baza întregii vieți internaționale trebuie să fie așezate cu fermitate principiile noi, ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe soarta lui, ale egalității în drepturi, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Sîntem ferm hotărîți să ne aducem și în viitor contribuția activă atît la înfăptuirea securității europene, cît și la pacea mondială, la înfăptuirea noii ordini economice și politice internaționale, la o lume a colaborării pașnice și egale între toate popoarele.Stimați tovarăși,Pornind de la rolul pe care îl au partidele comuniste și muncitorești, alte forțe sociale progresiste, ne pronunțăm ferm pentru dezvoltarea colaborării lor, pentru întărirea unității acestora în lupta pentru soluționarea problemelor progresului economic și social, pentru pace și colaborare internațională.In acest spirit participăm activ la pregătirea Conferinței partidelor comuniste din Europa, hotărîți să ne aducem întreaga contribuție la desfășurarea ei în condiții democratice, astfel încît această reuniune să servească cauzei întăririi unității și colaborării partidelor comuniste și muncitorești, să dea un nou imbold afirmării forței fiecărui partid pe plan național în soluționarea problemelor cărora trebuie să le facă față, corespunzător condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea.Acționăm, de asemenea, pentru a dezvolta relațiile cu partidele socialiste și social-democrate, considerînd că, mai mult ca oricînd, această colaborare între comuniști și socialiști este vitală pentru o politică nouă, pentru'progres și democrație.Acționăm și vom acționa și în viitor pentru a ne aduce contribuția la întărirea unității și colaborării tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste.Stimați tovarăși,In încheiere, aș dori să-mi exprim convingerea că adoptarea in unanimitate de către plenara noastră a importantelor documente care au fost dezbătute va constitui un puternic imbold in munca organizațiilor de partid, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Sînt convins că se va face totul pentru ca, în următoarele 5 luni, să se realizeze în întregime sarcinile planului economic în toate sectoarele de activitate, punin- du-se astfel o bază trainică trecerii la realizarea noului plan cincinal. Avem tot ce ne trebuie pentru aceasta. Putem privi cu încredere realizarea cu succes a viitorului plan cincinal, ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, străbaterea unei etape noi pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism I (Aplauza puternice, prelungite).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor organizațiilor da partid, comuniștilor, oamenilor muncii, întregului nostru popor realizarea cu succes a acestor sarcini mărețe, success tot mai mari, multă fericire și sănătate 1 
(Aplauze puternice, prelungitei).
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Ședința Consiliului de Stat
în ziua de 23 iulie 1975 a

avut loc ședința Consiliului de
Stat, sub președinția tovarășului
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La ședință au participat ca invitați 
miniștri și alți conducători ai orga
nelor centrale de stat și președinți 
ai unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a adoptat de
crete de ratificare a următoarelor 
tratate internaționale : Acordul de 
bază de cooperare economică și teh
nică intre Republica Socialistă 
România si Republica Filipinelor, 
semr.at la Manila, la 13 aprilie 1975 ; 
Acordul de cooperare științifică și 
tehnologică între Republica Socialis
tă România și Republica Filipinelor, 
încheiat la Manila, la 13 aprilie 1975 ; 
Acordul cultural intre Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Filipinelor, înche
iat la Manila, la 12 aprilie 1975 ; A- 
cordul comercial dintre Republica 
Socialistă România și Republica Fi- 
lininelor. semnat la Manila, la 13 a- 
prilie 1975 : Acordul genera! de coo
perare între «Republica Socialistă 
România si Regatul Hașemit al Ior
daniei. semnat la Amman, la 16 a- 
prilie 1975 ; Acordul general de co

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul peruan al comerțului

1
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, miercuri, pe Luis Arias 
Grazziani. ministrul comerțului din 
Peru, care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale.

A fost de fată Enrique E. Laroza, 
ambasadorul Perului la București.

Exprimind mulțumirile pentru 
onoarea de a fi primit de șeful sta
tului român, ministrul peruan al co
rner' lui a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Peru, general de 
divizie Juan Velasco Alvarado, un 
mesaj de salut prietenesc, urări de

Convorbiri economice româno-peruane
Miercuri, Ion Pătan, viceprim-mi

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, s-a intîlnit cu 
ministrul peruan al comerțului, Luis 
Arias Grazziani.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate și stabilite măsuri concrete pri
vind dezvoltarea schimburilor comer
ciale și cooperării economice dintre 
România și Peru pe perioada 1976— 
1980.

La întrevedere a luat parte Enrique

Județele Arad și Gorj au terminat 
recoltatul griului

într-o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia- 
liște România. Comitetul județean 
Arad al P.C.R. și Consiliul popular 
județean au raportat că oamenit 
muncii din agricultura județului 
Arad au încheiat recoltatul griului 
de pe cele peste 70 000 hectare culti
vate de întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole de pro
ducție.

în ciuda condițiilor destul de grele 
în care s-a lucrat — se scrie în te
legramă — demonstrînd un inalt spi
rit de răspundere cetățenească, toti 
cetățenii apfi de muncă, sub condu
cerea organelor si organizațiilor de 
partid, și-au unit eforturile. sub 
semnul unui inalt patriotism, pentru 
a strînge recolta, diminuind în ace
lași timp pierderile cauzate agricul
turii județului de inundații si băl
tiri.

Toti lucrătorii ogoarelor județului 
Arad isi vor intensifica in continua
re eforturile pentru balotarea paie
lor si eliberarea intr-un timp cit mai 
scurt a întregii suprafețe de teren, 
executarea arăturilor si însămintarea 
culturilor succesive, recoltarea fără 
pierderi a legumelor și furajelor.

Vă asigurăm, mult stimate tovară
șe secretar general, se arată in în
cheierea telegramei, că vom depune 
toate eforturile.1 vom munci fără 
preget, pentru a ne aduce o contri
buție tot mai mare la înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de partid in do
meniul agriculturii noastre socialiste.

într-o altă telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Gorj

Aniversarea Societății de științe geografice
Societatea de științe geografice din 

Republica Socialistă România a Îm
plinit 100 de ani de existență. Cu 
acest prilej a fost organizată o se
siune științifică jubiliară. în ședința 
festivă, „care a avut loc miercuri in 
aula Universității din București, a 
luat cuvintul președintele acestei so
cietăți. prof. dr. docent Ioan Șa.ndru.

Participanții la sesiune au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă. în care . se 
spune, printre altele : „în cei o sută 
de ani de existență instituția noastră 
a adus o reală contribuție la cunoaș
terea științifică, sub aspect geogra
fic, a teritoriului patriei, a popu
lației și a resurselor economice ale 
țării, la formarea conștiinței unită

Expoziții dedicate Anului
Printre acțiunile care cinstesc Anul 

international al femeii se numără și 
manifestările expozițior.ale dedicate 
evenimentului de muzeele bucu- 
reștene.

La Galeria de artă a municipiu
lui București se va deschide, in 
cursul lunii viitoare, o expoziție o- 
magială ce va cuprinde lucrări pro
venind din patrimoniul Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia. al altor muzee ale Capitalei sau. 
împrumutate direct din atelierele ar
tiștilor. Au fost selecționate 40 de 
opere semnate de tot atiția pictori si 
sculptori din diferite generații, cele 
mai multe dintre creații fiind reali
zate în ultimii ani. Toate se consti
tuia intr-un omagiu adus femeii, a- 

laborare între Republica Socialistă 
România și Republica Tunisiană, 
semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975 ; 
Acordul general de colaborare intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Unită a Tanzaniei. încheiat 
la București, la 22 aprilie 1975 ; A- 
cordul între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul Repu
blicii Arabe Egipt privind cooperarea 
in domeniul turismului. încheiat la 
București, la 30 iunie 1974 ; Acor
dul intre Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republi
cii Arabe Siriene privind cooperarea 
in domeniul turismului. încheiat la 
București, la 18 iulie 1974 ; Conven
ția internațională referitoare la secu
ritatea conteinerelor. încheiată la 
Geneva, la 2 decembrie 1972.

De asemenea. Consiliul de Stat a 
ratificat următoarele Convenții ale 
Organizației Internationale a Mun
cii : Convenția nr. 127 din 28 iunie 
1967 privind greutatea maximă a în
cărcăturilor care pot fi transportate 
de un singur lucrător : Convenția nr. 
129 din 25 iunie 1969 privind inspec
ția muncii in agricultură : Conven
ția nr. 131 din 24 iunie 1970 privind 
fixarea salariului minim. în special 
in ce privește țările în curs de dez
voltare : Coriventia nr. 134 din 30 oc

noi succese poporului român în pro
pășirea patriei.

La rindul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Juan Velasco Alvarado un salut cor
dial, multă sănătate, iar poporului pe
ruan urări de noi victorii pe calea 
dezvoltării economice și sociale de 
sine stătătoare a tării.

în timpul întrevederii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția po
zitivă. mereu ascendentă, a relațiilor 
româno-peruane. evoluție la baza că
reia stau înțelegerile și acordurile de 
o însemnătate deosebită, convenite cu 
prilejul vizitei in Peru a președin
telui Nicolae Ceaușescu și al convor
birilor avute cu președintele Juan 
Velasco Alvarado. De ambele părți 
s-a reafirmat hotărirea de a face to

E. Laroza, ambasadorul Republicii 
Peru la București.

★
în aceeași zi. ministrul peruan al 

comerțului a avut convorbiri cu Bujor 
Almășan. ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și Necu’.ai Agachi, 
ministrul industriei metalurgice.

★
în cursul după-amiezii, oaspetele 

peruan a părăsit Capitala.
(Agerpres)

al P.C.R. a raportat că. în cursul 
zilei de 23 iulie, oamenii muncii din 
agricultura județului, in frunte cu 
comuniștii, au încheiat retoltatul 
griului de pe întreaga suprafață cul
tivată.

Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv, înflăcărată dumneavoastră che
mare. se spune in telegramă. îndem
nurile adresate întregii națiuni au 
constituit pentru mecanizatori, coo
peratori și ceilalți lucrători din agri
cultura Gorjului. ca de altfel pentru 
toti cci ce trăiesc și muncesc pe pă- 
mintul tării, prilej de intensificare a 
preocupărilor consacrate sporirii rod
niciei pămintului.

în aceste zile de maximă angajare 
a poporului nu precupețim nimic 
pentru încheierea grabnică a treie
ratului griului, insămințarea de cul
turi duble. întreținerea in cele mai 
bune condiții a culturilor, recoltarea 
fructelor și legumelor, a furajelor, 
așa incit unitățile agricole din jude
țul nostru să nu resimtă efectele ca
lamităților. să poată participa activ 
Ia fondul centralizat de produse al 
statului.

Fiind pe deplin convinși de posibi
litățile pe care le avem, vă asigu
răm. stimate tovarășe secretar gene
ral. că ne vom consacra întreâga e- 
nergie și putere de muncă înfăptui
rii exemplare a sarcinilor ce ne re
vin, că nu va fi pentru noi nimic 
mai presus decit îndeplinirea fără 
preget a obiectivelor stabilite de 
partid, a hotărîrilor recentei plenare 
a Comitetului Central, a indicațiilor 
pe care ni le dați. urmind. astfel, 
minunatul dumneavoastră exemplu 
de om și de comunist, inegalabilă 
pildă de dragoste față de patria so
cialistă.

ții naționale, la promovarea culturii 
românești. Ea va contribui și /nai' 
departe la educarea patriotică a ti
neretului, la cercetarea diferitelor 
probleme pe care le ridică mediul 
înconjurător, la stabilirea utilizării 
optime a resurselor climatice, de 
apă. sol, relief, la elaborarea de 
hărți tematice și tratate științifice. 
Membrii Societății de științe geogra
fice, se arată în încheierea telegra
mei. se angajează și cu acest prilej 
să facă totul pentru traducerea in 
viață a mărețului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră, să 
contribuie la făurirea geografiei noi 
a României socialiste11.

(Agerpres)

international al femeii
I

portului ei complex la edificarea so
cietății noastre, punind in lumină 
virtuțile sale principale — sensibi
litate. experienjă de viață, curaj, fan
tezie. participare conștientă la acti
vitatea creatoare — dovedite în cele 
mai diverse domenii in care se ma
nifestă. Portretele și compozițiile ce 
vor figura in expoziție aparțin unor 
cunoscut) artiști și artiste, dintre care 
menționăm pe Virgil Almășanu. 
George Apostu. Sabin Bălașa, Ion 
Bițan. Brăduț Covaliu. Gabriela Dră
guț. Ligia Macovei, Sultana Mailec, 
Georgeta Năpăruș, Ion Nicodim. Iu- 
lia Onitâ. Constantin Piliuțâ. Silvia 
Radu. Wanda Sachelarie. Ion Săliș- 
teanu, Lia Szasz. 

tombrie 1970 privind prevenirea ac
cidentelor de muncă ale navigatori
lor maritimi : Convenția nr. 135 din 
23 iunie 1971 privind protecția re
prezentanților lucrătorilor in între
prinderi și înlesnirile ce se acordă 
acestora : Convenția nr. 136 din 23 
iunie 1971 privind protecția contra 
riscurilor de intoxicare datorate 
benzenului : Convenția nr. 137 din
25 iunie 1973 privind repercusiunile 
sociale ale noilor metode de lucru 
in porturi ; Convenția nr. 138 din
26 iunie 1973 privind virsta minimă 
de angajare in muncă.

Decretele menționate au fost, în 
prealabil, avizate favorabil de comi
siile permanente de resort ale Ma
rii Adunări Naționale si de Consi
liul Legislativ.

Consiliul de Stat a hotărît elibe
rarea tovarășului Constantin Stătescu 
din funcția de secretar prezidențial 
Si al Consiliului de Stat, primind 
alte însărcinări ; totodată. Consiliul 
de Stat a hotărit numirea tovarășu
lui Silviu Curticeanu in funcția de 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

Au fost rezolvate, de asemenea, 
unele probleme ale activității cu
rente.

tul ca acordurile stabilite să fie trans
puse in practică, in vederea întări
rii colaborării prietenești româno- 
peruane. pe multiple planuri, in fo
losul celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale. în acest cadru au fost releva
te o serie de importante domenii de 
activitate in care organizațiile eco
nomice din România și Peru pot 
colabora cu succes in avantajul re
ciproc. arătîndu-se că se impun mă
suri pentru identificarea și fructifi
carea tuturor posibilităților existen
te. pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a conlucrării dintre cele 
două țări.

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

Producții sporite 
in întreprinderile 

bucureștene
Inițiativele valoroase apărute 

în numeroase întreprinderi 
bucureștene. pentru suplimenta
rea producției in vederea re
cuperării pagubelor pricinuite 
de inundații economiei naționa
le, se soldează in fiecare zi cu 
realizarea unor importante can
tități de produse peste sarcinile 
de plan. Printre altele, in două 
decade ale lunii iulie, la „Repu
blica11 au fost produse peste 
plan 112 tone laminate finite ' 
pline și 8 tone țevi din oțel, la 
I.M.U.A.B. — mașini-unelte in 
valoare de aproape 700 000 lei, 
la întreprinderea de pompe — 
43 tone de armături industriale 
din fontă, la „Acumulatorul" — 
elemente și baterii de acumula
toare cu plumb insumînd 474 
kWh. la ..Electroaparataj" — 
aparataj electric de joasă ten
siune in valoare de aproape 12.5 
milioane lei, iar la „Electroteh
nica11 — transformatoare și 
autotransformatoare de putere 
insumînd 2 460 kVA, precum și 
mijloace de automatizare elec
tronice și electrotehnice în va
loare de peste 6,5 milioane lei. 
(D. Tircob).

La Combinatul

siderurgic Hunedoara

A intrat in funcțiune 
un nou laminor

DEVA (Corespondentul „Scin- 
teii“, Sabin Ionescu). — în cursul 
dimineții de ieri, la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara a avut 
loc o nouă premieră industrială : 
a fost pus in funcțiune lami
norul de sirmă nr. 2. Noul la
minor reprezintă o reușită a gin- 
dirii 'și capacității tehnice a spe
cialiștilor noștri. Executat de 
constructorii de la întreprinde
rea de construcții siderurgice 
Hunedoara, după proiectele în
tocmite la IPROLAM București, 
noul laminor este echipat, in 
cea mai mare parte, cu utilaje 
și subansamble fabricate în țară 
— adevărate unicate realizate la 
întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița. „1 Mai“ Ploiești, 
„23 August11 București și chiar 
in combinatul hunedorean, ob- 
ținîndu-se in acest mod o im
portantă economie valutară prin 
eliminarea importului. Realizat 
la un nivel tehnic superior, la
minorul de sirmă nr. 2, cu o ca
pacitate de 280 000 tone lami
nate pe an, are toate operațiu
nile tehnologice automatizate și 
mecanizate, prezentind caracte
ristici tehnico-productive mult 
îmbunătățite ; se impune aten
ției îndeosebi faptul că viteza 
sa de laminare va fi dublă, in 
final, față de cea realizată la 
primul laminor de sirmă al 
combinatului. Prin intrarea in 
circuitul productiv a noului la
minor de sirmă se întregește și 
mai mult gama sortimentelor de ! 
laminate produse la Hunedoara.

Ieri, la Marea Adunare Națională, 

în fața Președintelui Republicii, a avut loc

de către președintele, membrii Tribunalului Supt® 
și procurorul general

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc miercuri solemnita
tea depunerii jurămintului de cre
dință și devotament fată de Repu
blica Socialistă România. în fața pre
ședintelui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de către președintele și 
membrii Tribunalului Suprem șl 
procurorul general, cu prilejul în
vestirii lor in funcție.

La solemnitate au participat tova
rășii Emil Bobu și Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, 
și membrii Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pur- 
tînd eșarfă tricoloră, cu stema tării, 
precum și însemnul prezidențial, a

(Urmare din pag. I) 

pe județe ale deputaților consiliilor 
populare, municipale, orășenești și 
comunale se va asigura continua 
perfecționare a activității consiliilor 
populare, a stilului și metodelor de 
muncă, creșterea răspunderii și ro
lului deputaților consiliilor populare 
in întreaga viață economică și socia
lă, ca expresie a politicii partidului 
de adincire continuă a democrației 
noastre socialiste.

De asemenea, se va asigura gene
ralizarea experienței pozitive și in-« 
drumarea unitară a organelor locale 
ale puterii și administrației de stat, 
in vederea sporirii contribuției con
siliilor populare la înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Marea Adunare Națională a discu
tat apoi pe articole proiectul și a 
adoptat in unanimitate, prin vot des
chis, Legea privind Congresul deputa-

Expunerea la proiectul legii privind Congresul deputaților consiliilor populare
județene și ai președinților consiliilor populare, Conferința pe (ara a
consiliilor populare și conferințele pe județe ale deputaților consiliilor populare 

prezentată de tovarășul losif Uglar
Programul Partidului Comunist 

Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, 
adoptat de Congresul al XI-lea al 
partidului, ținind seama de rolul și 
răspunderile tot mai mari ce revin 
consiliilor populare in înfăptuirea 
politicii generale a partidului, in so
luționarea nemijlocită a problemelor 
economico-sociale și edilitar-gospo- 
dărești din județe, orașe și comune 
și in scopul dezvoltării largi a schim
bului de experiență și îndrumării 
unitare a activității acestor organe, a 
prevăzut ținerea cu regularitate a 
Congresului deputaților consiliilor 
populare județene și a conferințelor 
președinților consiliilor populare.

Proiectul de lege pe care îl supu
nem forului legislativ al țării a fost 
elaborat și definitivat pe baza hotări- 
rii Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a indicațiilor deose
bit de prețioase ale secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Proiectul dc lege, a spus vorbitorul, 
ține seama de importanța deosebită

Lege privind Congresul deputaților consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor populare, Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare, precum și conferințele 

pe județe ale deputaților consiliilor populare
Documentele adoptate de Con

gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român subliniază necesitatea 
acționării, în continuare, pentru per
fectionarea cadrului organizatoric de 
participare tot mai largă a maselor 
populare la elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului și statului.

în acest sens. Programul Partidu
lui Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism stabilește organizarea pe
riodică a Congresului deputaților • 
consiliilor populare județene și a 
conferințelor președinților consiliilor 
populare.

Congresul și conferințele urmează 
a fi organizate in vederea dezvol
tării largi a schimbului de experien
ță și îndrumării unitare a activită
ții consiliilor populare.

în scopul înfăptuirii acestor mă
suri. Marea Adunare Națională a 
Republicii Socialiste România adop
tă prezenta lege.

Art. 1. — Pentru asigurarea spo
ririi contribuției consiliilor populare 
la înfăptuirea programului de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si participarea tot mai in
tensă a deputaților acestora la con
ducerea treburilor statului, se orga

primit jurămîntul președintelui și 
membrilor Tribunalului Suprem și 
al procurorului general al republi
cii. care au semnat apoi textul le- 
gămintului solemn fată de patrie și 
popor.

în încheierea solemnității a luat 
cuvintul președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. »

Doresc să adresez ealde felicitări 
președintelui Tribunalului Suprem, 
membrilor Tribunalului Suprem, 
procurorului general al Republicii 
Socialiste România, cu prilejul ale
gerii și al depunerii jurămintului.

ților consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor populare, 
Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și confe
rințele pe județe ale deputaților 
consiliilor populare.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat, deputatul Constantin Stătescu 
a supus apoi spre aprobare Marii 
Adunări Naționale decretele cuprin- 
zind norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat in diferite do
menii ale activității sociale și de 
stat. Toate decretele au fost exami
nate și avizate favorabil de comisiile 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale și de Consiliul Legislativ.

Președintele Comisiei constituțio
nale și juridice. deputatul Tudor 
Drăganu, care a prezentat raportul 
comisiilor permanente care au exa
minat și avizat proiectele, a relevat 
că. analizindu-se din nou reglemen
tările cuprinse în aceste decrete, care 
constituie o importantă contribuție la 

ce o au consiliile populare, ca organe 
reprezentative prin care poporul își 
exercită puterea de stat in județe, 
orașe și comune în scopul întăririi 
orinduirii socialiste, al bunei gospo
dăriri a resurselor de care dispun, al 
dezvoltării întregii economii locale, 
creșterii bunăstării poporului, asigu
rării libertății .și afirmării multilate
rale a personalității umane. Ele 
conduc și răspund de întreaga activi
tate economică, social-culturală. edi- 
litar-gospodărească și de sistemati
zare a unităților administrativ-teri- 
toriale in care au fost alese.

Așa cum arăta secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in raportul la Congresul 
al XI-lea, „un rol tot mai important 
vor avea în viitor consiliile populare 
județene, orășenești și comunale. în 
dezvoltarea economico-socială a ju
dețelor și localităților patriei noas
tre. Creșterea, rolului lor va fi de
terminată și de aplicarea politicii de 
repartiție judicioasă a forțelor de 
producție pe intreg teritoriul tării, 
de ridicarea tot mai rapidă a județe
lor și localităților rămase mai in 
urmă11.

Tinind seama de volumul și com

nizează Congresul deputaților consi
liilor populare județene și al pre
ședinților consiliilor populare, Con
ferința pe țară a președinților con
siliilor populare, precum și confe
rințele pe județe ale deputaților con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale.

Art. 2. — Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și al 
președinților consiliilor populare con
stituie forul colectiv al conducerii 
activității organelor locale ale pu
terii și administrației de stat, in care 
se dezbat problemele fundamentale 
ale consiliilor populare, ale muncii 
desfășurate de reprezentanții aleși ai 
maselor populare in organele locale 
ale puterii de stat, in vederea creș
terii răspunderii și rolului acestora 
in conducerea treburilor de stat și 
obștești.

Art. 3. — La lucrările congresu
lui participă deputății consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București, precum și președinții 
consiliilor populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului București, 
orășenești și comunale.

Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și al președinților 
consiliilor populare are loc o dată la 
5 ani și se convoacă de Consiliul de 
Stat, in termen de un an de la data

Misiunea acestor instituții — a 
Tribunalului Suprem și a Procu
raturii — este deosebit de importan
tă. aceea de a asigura eu fermitate 
aplicarea legilor tării, de a .apăra o- 
rinduirea socialistă, puterea oameni
lor muncii, avutul obștesc, liniștea 
întregului popor, a fiecărui cetățean.

Vreau să exprim convingerea că 
fiecare membru al Tribunalului Su
prem, în frunte cu președintele, 
procurorul general și ceilalți lucră
tori de procuratură, vor acționa in 
spiritul legilor, al jurămintului și își 
vor face datoria fată de patrie, partid 
și popor.

perfecționarea activității economice, 
social-culturale și de stat, s-a con
statat că aplicarea lor le-a învederat 
eficienta, că ele corespund, intru to
tul. cerințelor de continuă dezvoltare 
a societății noastre socialiste și a 
recomandat adoptarea acestor regle
mentări sub formă de legi.

Marea Adunare Națională a adop
tat legile de aprobare a decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat.

în continuarea ordinii de zi. Marea 
Adunare Națională a aprobat elibe
rarea din funcția de membru al Con
siliului de Stat a tovarășului Con
stantin Stătescu. care a primit alte 
însărcinări. Tovarășul Miu Dobrescu 
a fost ales membru al Consiliului de 
Stat.

S-a trecut apoi la alegerea Tribu
nalului Suprem. Președinte a fost ales 
tovarășul Constantin Stătescu. vice
președinte și președinte ai Secției ci
vile tovarășul Vasile Grădișteanu.

plexitatea atribuțiilor și sarcinilor 
sporite ce le revin, consiliile popu
lare vor trebui să manifeste tot mai 
multă inițiativă și spirit de răspun
dere, să-și ridice nivelul activității 
pentru organizarea și îndrumarea 
economiei locale, dezvoltarea invăță- 
mintului. culturii, ocrotirii sănătății, 
gospodăririi comunale. în scopul înflo
ririi multilaterale a tuturor localități
lor țării.

Creșterea rolului și importantei 
consiliilor populare în întreaga viață 
economică și socială a județelor, ora
șelor și comunelor patriei noastre 
fac necesară găsirea unor forme 
noi. superioare de dezbatere și con
ducere a treburilor locale, de dez
voltare largă a schimbului de expe
riență și îndrumare unitară a acti
vității consiliilor populare.

în acest scop. în proiectul de lege 
pe care vi-1 prezentăm se reglemen
tează organizarea Congresului depu- 
taților consiliilor populare județene 
si al președinților consiliilor popu
lare. a Conferinței pe țară a preșe
dinților consiliilor populare, precum 
și a conferințelor pe județe ale de- 
putatilor consiliilor populare munici
pale, orășenești și comunale.

alegerilor generale de deputati in 
organele puterii de stat.

Art, 4. — Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare dez
bate modul în care organele locale 
ale puterii și administrației de stat 
iși exercită atribuțiile ce le revin 
din hotăririle de partid, din legi, de
crete și din hotăriri ale Consiliului 
de Miniștri, precum și modul in 
care aplică măsurile stabilite de con
gresul deputaților și cele proprii pen
tru îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială in profil te
ritorial.

La Conferința pe tară a președin
ților consiliilor populare se face un 
larg schimb de experiență cu privi
re la organizarea temeinică a activi
tății consiliilor populare și a comi
tetelor sau birourilor executive ale 
acestora, la munca comisiilor per
manente și a comitetelor de cetățeni 
pentru realizarea sarcinilor ce revin 
consiliilor populare și comitetelor 
sau birourilor executive ale acestora.

Art. 5. — La lucrările conferinței 
pe țară participă președinții consi
liilor populare județene, al munici
piului București, municipale, ale sec
toarelor municipiului București, oră
șenești și comunale.

Conferința pe tară a președinților 
consiliilor populare se convoacă de

Vă doresc succese în activitatea 
dumneavoastră.

Președintele Tribunalului Suprem, 
tovarășul Constantin Stătescu, a sub
liniat în cuvintul său hotărirea tu
turor celor învestiți in aceste func
ții de inaltă responsabilitate socială 
de a întări prin fapte legămînțul 
fată de patrie și popor, de a milita 
cu totală dăruire pentru aducerea la 
îndeplinire a sarcinilor ce stau in 
fata organelor justiției și procu
raturii. de a veghea neabătut la în
făptuirea legalității, la triumful or
dinii de drept, a principiilor eticii 
și echității socialiste.

5
președinte al Secției penale tova
rășul Justin Grigoraș. președin
te al Secției militare tovarășul 
Ștefan Costăchescu, iar ca judecători 
tovarășii Dumitru Andrei, Paula-Flo- 
rica Andrei, Virgil Anton, Ovidiu 
Bogdănescu. Ion Branovici, Clara Ca- 
ragea. Dimitrie Cardo, Alexandru 
Catană. Ion Comănescu, Marin Cris- 
tescu, Nicolae CrUceru, Boris Culin- 
schi. Ștefan Daneș, Paul Florea, Ilie 
A. Ilie, Aurel loan, Elisabeta Ionescu, 
Ion Manole. Aurel Nemeș. Leonard 
Niculescu, Ilarion Olan, Francisc Or
ban, Iulian Popescu. Ladislau Ronai, 
Ion Sălăjan, Francisc Strauss.

Procuror general al Republicii So
cialiste România a fost ales tovarășul 
Filimon Ardeleanu.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a declarat apoi închise lucrările 
primei sesiuni a celei de-a VII-a 
legislaturi a Marii Adunări Națio
nale.

Organizarea congresului ș! a con* 
ferințelor, ca foruri colective de con
ducere și dezbatere a activității or
ganelor locale ale puterii și adminis
trației de stat, constituie o expresie 
elocventă a dezvoltării democrației 
socialiste, ceea ce va asigura spo
rirea pe mai departe a contribuției 
consiliilor populare la înfăptuirea 
Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și participarea tot mai activă a 
deputaților la conducerea treburilor 
statului.

Totodată, se va realiza un larg 
schimb de experiență cu privire la 
organizarea activității consiliilor 
populare și a organelor lor execu
tive. la perfecționarea formelor de 
legătură și de anlrenare a maselor 
la realizarea sarcinilor ce le revin.

înscriindu-se în ansamblul de acte 
normative care consacră măsurile de 
perfecționare continuă a organizării 
și conducerii vieții economice și so
ciale, de dezvoltare pe noi trepte a 
democrației noastre socialiste, supu
nem spre examinare Marii Adunări 
Naționale acest proiect de lege pe 
care vă rugăm să-l adoptați.

Consiliul de Miniștri în termen
6 luni de la data- alegerilor de de* 
puteți in consiliile populare munici- 
pale, orășenești și comunale.

Art. 6. — Conferințele pe județ» 
ale deputaților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale 
dezbat probleme de natura celor pre
văzute la art. 4. specifice condițiilor 
economice și sociale existente în u- 
nitățile administrativ-teritoriale res
pective.

Art. 7. — La lucrările conferințelor 
pe județe participă deputății consi
liilor populare municipale, orășenești 
și comunale. La municipiul Bucu
rești participă deputății consiliilor 
populare ale sectoarelor și ale co
munelor suburbane.

Conferințele au loc o dată la 2 ani 
și jumătate și se organizează de co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București, inaintea Congresului de- 
putetilor consiliilor populare jude
țene și al președinților consiliilor 
populare, precum și a Conferinței pa 
tară a președinților consiliilor popu
lare.

Art. 8. — Legea nr. 11/1973 privind 
Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și conferinței» 
președinților consiliilor populare coț 
munale și orășenești1, sa abrogă. ",



PAGINA 6 SCINTEIA - joi 24 iulie 1975ÎNDEPLINIREA RECENTELOR HOTĂRÎRI ALE COMITETULUI POLITIC EXECUTIVÎN CENTRUL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
în agricultură sînt de executat numeroase lucrări 

de maximă urgență și însemnătate. La teleconferința 
care a avut loc în cursul serii de marți la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare s-a subliniat ne
cesitatea concentrării forțelor și mijloacelor mecanice 
pentru încheierea, în această săptămină. a recoltării 
păioaselor și însămîntării culturilor succesive pe toate 
suprafețele prevăzute, pentru intensificarea strîngerii 
și însilozării furajelor, a culesului legumelor și fruc
telor, pentru continuarea în ritm susținut a lucrări
lor de întreținere a culturilor. Sint obiective priori
tare. pentru înfăptuirea cărora organizațiile de partid, 
consiliile populare comunale, trebuie să mobilizeze pu
ternic toate

Care este 
de 23 iulie, 
griul de pe 
această cultură, iar cooperativele agricole au recoltat 
1 570 000 ha cu griu, adică 81 la sută din total. Au 
mai rămas de recoltat 400 000 ha cu griu, în special 
în zonele din centrul și nordul țării. Acum trebuie 
bine folosite toate combinele, celelalte mijloace pen
tru a pune grabnic la adăpost întreaga recoltă de griu. 
Totodată, trebuie intensificate transportul la bazele de 
recepție, condiționarea griului, în special, a celui pen
tru sămînță. întrucît in numeroase unități agricole este 
mult rămasă în urmă eliberarea

forțele satului la muncă, în cîmp. 
situația recoltării griului ? Pînă la data 
întreprinderile agricole de stat au strins 
347 000 ha — 93 la sută din suprafața cu

terenului de paie,

trebuie aplicate cu rigurozitate indicațiile privind fo
losirea preselor de balotat în două schimburi, trans
portul paielor la marginea tarlalelor sau la sectoarele 
zootehnice, pentru a da cîmp liber tractoarelor la pre
gătirea terenului și la semănat.

Tot atît de
a însămîntării culturilor succesive ; în acest scop este 
necesar să fie 
se organizeze
arăturilor in cursul nopții. Pină la 23 iulie. întreprin
derile agricole de stat au însămînțat 205 000 ha cu 
culturi succesive — 86 la sută din plan, iar coope
rativele agricole au realizat 660 000 ha — 63 la sută 
din prevederi. Se cuvine subliniat că porumbul pen
tru boabe a fost însămînțat în cooperativele agricole 
pe 267 000 ha — 124 la sută față de plan, iar în I.A.S. 
semănatul celor 139 000 ha cu porumb boabe este pe 
terminate. Ținînd seama de timpul înaintat, semăna
tul culturilor succesive trebuie grabnic încheiat.

La 
fiilor 
vind 
tură, 
torii, întreaga forță de muncă a satelor. Fiecare zi, fie
care oră sînt prețioase și, tocmai de aceea, nici un efort 
nu trebuie precupețit 1

a_________________

urgentă este terminarea în cîteva zile

folosite toate tractoarele disponibile, să 
mai multe schimburi II la executarea

rumbului pentru boabe pe cele 6 000 
ha prevăzute în cooperativele agri
cole și pe 3 000 ha în I.A.S. s-a în
cheiat. De asemenea, cooperativele 
agricole au semănat și plantat 
1 760 ha legume, față de 1 100 ha cit 
era prevăzut. Acum toate forțele sînt 
concentrate pentru încheierea seceri
șului și semănatului. (C, Bădescu).

ALBA:

La secerișul griului 
mii de oameni

DOLJ:

Unii prășesc culturile, 
alții încă nu 

le-au semănat
După încheierea secerișului, în ju

dețul Dolj toate forțșle manuale și 
mijloacele mecanice au fost operativ 
dirijate spre celelalte lucrări agri
cole : balotarea și transportul paie
lor, executarea arăturilor și pregăti
rea terenului pentru semănatul cul
turilor succesive. După cum ne-a 
informat ing. Iulian Ioana, director 
adjunct al direcției agricole, pînă 
ieri, 23 iulie, cooperativele agricole 
au însămînțat 42 400 ha porumb pen
tru boabe. Cele mai bune rezultate 
au cooperativele agricole din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Dăbuleni, 
Ghidici și Rojiște, care au depășit 
planul de însămințare a culturilor 
succesive. în multe I.A.S. și coopera
tive agricole, porumbul și legumele 
semănate mai demult, după recolta
rea orzului și griului, sînt prășite, 
iar la cele din zonele amenajate pen
tru irigat continuă aplicarea udări
lor. Organizațiile de partid din co
munele Maglavit, Moțăței. Ghidici și 
altele au mobilizat sute de coopera
tori și mecanizatori la executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
succesive proaspăt răsărite, pentru 
menținerea acestora curate de bu
ruieni. La Moțăței, de pildă, au fost 
aplicate prașile mecanice și manuale 
pe 400 ha porumb.

Dar, in timp ce unii prășesc și 
irigă porumbul și legumele, alții 
nioi nu le-au semănat. Cooperative
le agricole din raza consiliului inter- 
cooperatist Melinești au semănat nu
mai 300 ha culturi succesive din cele 
1 700 ha prevăzute, iar în consiliul 
Robănești — din 840 ha planificate 
au fost insămințate doar 247 ha. Ră- 
mineri în urmă se semnalează și la 
semănatul și plantatul legumelor și 
cartofilor — lucrări la fel de urgen-

executarea tuturor lucrărilor, în spiritul indica- 
secretarului general al partidului, al Legii pri- 
organizarea producției și a muncii in agricul- 
trebuie să participe toți cooperatorii și mecaniza-

te, care trebuie grabnic încheiate în 
cîteva zile. O serie de inițiative bune 
— organizarea a două schimburi pe 
tractoare pentru a se executa arătu
rile și noaptea, la lumina farurilor, 
ca și aceea de a se lucra în două 
schimburi oîte 16-18 ore pe zi cu pre
sele la balotatul paielor — care au 
dat bune rezultate, trebuie extinse 
și generalizate în toate unitățile a- 
gricole. (C. Bordeianu).

BIHOR:

Se însămînțează la șes, 
se recoltează 

în zonele colinare
Din inițiativa comitetului județean 

de partid Bihor au fost întreprinse 
măsuri energice pentru intensifica-

rea secerișului griului, recoltarea 
furajelor și inului, semănatul cultu
rilor succesive. Acțiunile întreprinse 
de organizațiile de partid pentru 
mobilizarea la lucru a cooperatorilor 
și mecanizatorilor, a tuturor locuito
rilor satelor, precum și pentru folo
sirea întregii capacități de lucru a 
combinelor și celorlalte utilaje a dus 
la încheierea secerișului griului în 
peste 50 de cooperative agricole. 
Operativ, din unitățile situate in raza 
consiliilor intercooperatiste Batăr, 
Biharia, Cefa, Diosig, Episcopia Bi
horului și altele care au încheiat se
cerișul, combinele au fost deplasate, 
de regulă noaptea, în zonele colinare 
pentru a grăbi recoltatul. In marea 
majoritate a unităților agricole s-au 
organizat două schimburi la arat și 
la pregătirea terenului destinat în- 
sămînțării culturilor succesive. A- 
ceasta a permis ca pînă ieri, 23 iulie, 
cooperativele agricole să însămînteze 
26 700 ha cu culturi succesive, adică 
72 la sută din suprafețele prevăzute, 
iar lucrările continuă. Semănatul po

Locuitorii satelor județului Alba, 
cu mic cu mare, sint în cîmp, la re
coltatul griului și furajelor. Se re
marcă organizarea temeinică a mun
cii, preocuparea pentru realizarea 
obiectivelor stabilite în fiecare zi, 
pentru utilizarea cu maximum de 
randament a mijloacelor mecanice. 
Organizațiile de partid de la sate 
desfășoară largi acțiuni politico- 
educative pentru mobilizarea coope
ratorilor și mecanizatorilor la lucru, 
pentru respectarea riguroasă a pro
gramului stabilit. „întreaga muncă 
politică în comuna noastră — ne 
spunea loan Suciu, secretarul comi
tetului comunal de partid, primarul 
comunei Cîlnic — urmărește partici
parea la recoltatul griului și tinete
lor a tuturor celor apți de muncă, 
întărirea ordinii și disciplinei în 
efectuarea lucrărilor. Zilnic sînt 
peste 1 000 cooperatori și cetățeni în 
cîmp". La Sibot, comună din lunca 
Mureșului, grîul inundat a fost în în
tregime recoltat. Și la Vințu de 
Jos, o altă comună unde recolta a 
fost afectată de inundații, tot satul 
era în cîmp. Organizația comunală 
de partid, a chemat la seceriș pe lo
cuitorii din satul Inuri, de peste 
Mureș, 
cîteva

sat necooperativizat. în 
ore a fost alcătuit un de

tașament de 100 de secerători și 
cosași care au intrat în lan. Sînt 
inițiative menite să ducă Ia intensi
ficarea secerișului, la strîngerea fără 
pierderi a întregii recolte. (Ștefan 
Dinică).

La cooperativa agricolă Șibot, județul Alba, se lucrează intens, din zori pînă în noapte, la executarea arăturilor

Ancheta „Scînteii"

unitățile calamitate?

recuperarea pierderilor ?
Economia județului Cluj a avut de 

suferit de pe urma inundațiilor. Au 
fost afectate 17 întreprinderi indus
triale din municipiile Turda, Dej și 
Cluj-Napoca, din orașele Gherla și 
Cimpia Turzii și avariate fabricile de 
cherestea de la Valea Ierii și Mă- 
guri-Răcătău. în agricultură, apele 
au calamitat total sau parțial însem
nate suprafețe, în cea mai mare 

cultivate cu cereale, plante 
Faptul 

toate u- 
munici- 

afectate,

parte 
tehnice, legume și furaje, 
că. după numai cinci zile, 
nitățile industriale din 
piui Turda, cel mai mult 
și-au reluat activitatea vorbește de 
Ia sine despre puterea de mobilizare 
și acțiune a organizațiilor de partid 
de la toate nivelurile, spiritul de 
dăruire totală al oamenilor, indife
rent de naționalitate. în lupta pen
tru limitarea pagubelor, pentru nor
malizarea activității.

întreaga acțiune s-a desfășurat po
trivit sarcinilor stabilite de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei efectuate in această 
perioadă în județul Cluj. Astfel, sub 
conducerea comitetului județean de 
partid, care a mutat centrul muncii 
organizatorice și politice in fabrici, 
șantiere, pe ogoare, s-au 
cele mai energice măsuri pentru re
facerea în cel mai scurt timp posi
bil a potențialului productiv al tutu
ror unităților afectate. în momen
tul de față, așa cum s-a stabilit in 
Hotărîrea Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 16 iulie a.c. 
și în Decretul prezidențial cu pri
vire la încetarea stării de necesi
tate, se depun în toate unită
țile afectate eforturi susținute pen
tru revenirea cît mai grabnică la 
normal, pentru recuperarea în cel 
mai scurt timp posibil a pierderilor 
de producție datorate stagnării. Ma
rea majoritate a unităților a că
ror activitate s-a întrerupt în 
timpul calamităților lucrează acum 
Ia capacitate normală, urmărind, 
pe bază de grafice, recuperarea pier
derilor în termene cît mai scur
te. Bunăoară, întreprinderea „Indus
tria sîrmei" din Cîmpia Turzii. a- 
fectată nu de ape, ci de perturba- 
țil în aprovizionarea cu tagle de 
la Galați și Hunedoara, datorită 
dereglării transporturilor, va recu
pera pierderile încă în această lună 
și va da suplimentar o producție de 
cel puțin 10 milioane lei. Rezultate 
bune se obțin și la Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Dej, precum și 
in alte unități.

Demn de remarcat e faptul că, in 
acțiunea de recuperare, sînt angaja
te colectivele tuturor unităților in
dustriale din județ. Schimburile pre
lungite, zilele record, participarea 
masivă la muncă în zilele libere, va
lorificarea întregului potențial teh
nic și uman al întreprinderilor con
stituie resursele principale ale recu
perărilor. Reevaluindu-și posibi
litățile în lumina sarcinilor înscrise 
in recenta Hotărire a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. co
lectivele din numeroase întreprinderi 
iși suplimentează angajamentele în 
întrecerea socialistă. Astfel. Trustul 
de construcții industriale și-a majo-

Azi, răspunsul județului Cluj

întreprins

rat angajamentul de a realiza un 
volum suplimentar de construcții- 
montaj cu 42 milioane lei, mai 
ales prin scurtarea termenelor de 
punere in funcțiune a unor obiec- 

‘tive productive ; întreprinderea me
canică de material rulant „16 Februa
rie" își suplimentează angajamentul 
cu 600 tone piese ambutisate, 200 
tone piese forjate pentru locomotive 
Diesel hidraulice. 50 recipienți pen
tru vagoane cisternă, numeroase uti
laje pentru agricultură și alte pro
duse, întreprinderea minieră cu 8 
milioane lei. combinatul de piele și 
încălțăminte „Clujeana" cu 5 milioa
ne lei. întreprinderea „Armătura" cu 
100 tone armături din fontă și 100 000 
aspersoare. Chiar și unele unități 
mai grav afectate din Turda și-au 
sporit angajamentele : „Electrocera
mica" cu 115 tone izolatori electrici, 
iar întreprinderea de sticlărie cu 3 
milioane lei. Este vorba de realizarea 
peste prevederi a unor produse cu 
desfacerea asigurată și pentru fabri
carea cărora există posibilități de a- 
provizionare cu materii 
teriale.

Oamenii muncii din 
dejului și-au reevaluat 
tile de creștere a volumului produc
ției Ia export și de reducere a im
porturilor de materii prime, mate
riale, utilaje, piese de schimb. între 
altele, industria județului Cluj pune 
la dispoziția pieței externe, peste con
tractele încheiate, importante canti
tăți de ciment, mobilă, produse me
talurgice. utilaje pentru industria u- 
șoară și alimentară, confecții, trico-

prime și ma-

industria ju- 
și posibiiită-

taje și altele. Cele mai mari anga
jamente pe această linie și le-au asu
mat colectivele întreprinderilor „In
dustria sîrmei" din Cîmpili Turzii, 
„Armătura" din Cluj-Napoca, între
prinderea chimică din Turda. în ace
lași timp, importurile vor fi diminua
te pe calea valorificării superioare 
a materiilor prime și materialelor din 
producție indigenă, a asimilării în fa
bricație de noi mașini, utilaje, piese 
de schimb ce se importau. De pildă, 
Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Dej a renunțat complet la importul 
pieselor de schimb în acest an, în va
loare de peste .1,1 milioane lei valu
tă, creîndu-și capacități disponibile 
de execuție a acestor piese în atelie
rele proprii.

La rîndul lor, țăranii cooperatori, 
muncitorii din întreprinderile agri
cole de stat, conștienți de faptul că 
ei sînt răspunzători de soarta re
coltei, acționează în aceste zile 
cu multă energie, pentru înlăturarea 
efectelor inundațiilor. Au fost scoase 
de sub inundații toate suprafețele 
calamitate prin săparea de șanțuri, 
canale, rigole, a fost salvată recolta 
și s-au reinsămînțat importante su
prafețe cu culturi cu perioadă de ve
getație scurtă. Acum, întreaga sufla
re a satelor e mobilizată la întreți
nerea culturilor, la recoltarea griului 
și furajelor.

în legătură cu modul în care se 
muncește în aceste zile în toate uni
tățile economice ale județului, tova
rășul Csillag Andrei, secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R. 
ne-a spus : „Oamenii muncii din ju
dețul Cluj. însuflețiți de prezenta în 
mijlocul lor a secretarului general al 
partidului. în acele zile grele, 
s-au angajat să' îndeplinească cu ace
eași hotărîre.' pe mai departe, pînă 
la capăt, indicațiile și măsurile pe 
care 
bilit, 
lună 
trate 
tar o producție importantă. In agri
cultură se acționează organizat și 
energic, cu simț de răspundere pen
tru recoltarea întregii suprafețe cu 
grîu în cel mai scurt timp, se con
tinuă întreținerea culturilor, recol
tarea, uscarea și depozitarea furaje
lor. Vom răspunde astfel prin fapte 
sarcinilor trăsate de conducerea 
partidului, personal de secretarul său 
general.

conducerea partidului le-a sta- 
să recupereze încă în această 
pierderile de producție înregis- 
și chiar să realizeze suplimen-

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

A Ani și inițlrthe
b nun p®lsAâ sk masa

Hotărîrea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
măsurile ce se impun în continuare 
pentru înlăturarea cit mai grabnică 
a efectelor inundațiilor a găsit co
lectivul Combinatului chimic din 
Făgăraș în plin efort de sporire a 
producției, atit pentru recuperarea 
propriilor pierderi, cit și pentru com
pensarea pagubelor suferite. în ge
neral. de economia națională. Chi- 
miștii făgărășeni și-au luat un anga
jament 
această 
tară în 
mătate __
mîni să se ridice, pînă la sfîrșitul 
anului, la 20 de milioane : de ase
menea, sînt prevăzute pentru export 
importante cantități de produse li
vrate suplimentar. Este un angaja
ment care obligă la muncă ordo
nată și disciplinată, la punerea 
în valoare a energiei creatoare 
a oamenilor și a rezervelor fiecă
rui loc de muncă. îndeplinirea ri
guroasă a acestei sarcini depinde, în 
mod firesc, de capacitatea organiza
torică a organizației de partid, de 
munca politico-cducativă în rînduri- 
le colectivului de oameni ai muncii.

— Prin ce se caracterizează munca 
politico-organizatorică desfășurată in 
aceste zile în combinat ? — l-am în
trebat pe ing. Victor Iovu, secretarul 
comitetului de partid.

— Cred că prin strădania de a 
fructifica experiența organizatorică 
și politică ciștigată în încercarea grea 
prin care a trecut colectivul nostru, 
în zilele inundațiilor am fost puși în 
situația de a ne mobiliza operativ 
forțele, de a acționa cu răspundere 
și rapiditate, de a lua măsuri noi de 
la un ceas la altul pentru a preveni 
mărirea pagubelor, stăvilind apele ce 
inundaseră unele secții, demontînd 
utilaje și aparate și asigurînd, în a- 
celași timp, focul neîntrerupt al uno
ra din instalații. Ca întotdeauna, co
muniștii s-au aflat unde era maî 
greu, mobilizîndu-i pe ceilalți prin 
exemplul lor de curaj, disciplină și 
dăruire.

în continuare, unul din obiectivele 
principale ale acțiunilor politice în
treprinse de organizația de 
este acela de a asigura ca 
formație de lucru, fiecare om 
noască exact ce i se cere și 
de făcut. Se continuă in acest sens 
dialogul neîntrerupt al membrilor 
comitetului de partid, ai celor două 
comitete subordonate și ai birourilor 
celor 31 de organizații de bază cu 
comuniștii, cu ceilalți oameni ai 
muncii — la intrarea și ieșirea din 
schimburi. în pauze, la locurile de 
producție ; au loc discuții operative 
cu activul de partid, cu șefii de sec
ții. cu secretarii organizațiilor de 
bază și U.T.C.. cu președinții de sin
dicat despre necesitatea 
participarea tuturor 
înlălurarea urmărilor 
De asemenea. . se țin 
ger, participanții propunînd 
creț modalități de valorificare a unor 
noi rezerve, de sporire a potențialu-

de onoare : să realizeze în 
lună o producție suplimen- 
valoare de 1 milion și ju- 

lei, plusul de producție ur-

lui productiv al fiecărei mașini și 
instalații. Toate acestea sînt dovezi 
convingătoare ale faptului că discu
țiile cu oamenii se pot purta „din 
mers", cel mai eficient mijloc de 
a-i antrena în acțiuni de importanță 
deosebită fiind împletirea organică a 
vorbei cu fapta, a chemării înflăcă
rate cu exemplul propriu.

I-am văzut la lucru pe agitatori. 
Sînt peste 600 cei confirmați de or
ganizațiile de bază, dar — așa cum 
ni s-a spus nu o dată — toți comu
niștii sint agitatori. Pe maistrul loan 
Milea, Erou al Muncii Socialiste,

LA FAGARAȘ
I-am surprins, bunăoară, în toiul 
unei discuții cu un grup de munci
tori de la instalațiile de răcire cu 
apă a soluției de acetat de cupru amo- 
niacală. Tema : cum poate fi grăbită 
revizia, în așa fel ca activitatea să 
poată fi reluată mai devreme ? S-au 
găsit resurse pentru un avans de 10 
zile. Avans exprimat într-un plus de 
2 000 tone de îngrășăminte, destinate 
fertilizării cîmpurilor. La fabrica de 
dibutox — oprită timp de două zile 
în perioada inundațiilor — colectivul 
s-a angajat nu numai să realizeze 
producția prevăzută, ci să și dea 
peste plan, în această lună, 140 tone 
dibutox. La 11 iulie, afișe montate 
pe pereții halelor anunțau realizarea 
primelor 30 de tone din angajament, 
iar la 21 iulie — realizarea a 90 de 
tone. Agitatorii au comentat fără în- 
tîrziere aceste rezultate, subliniind 
rolul lor ca îndemn la o muncă mai 
ordonată, mai perseverentă.

Se află în combinatul chimic făgă-

numeroase gazete de perete.' 
aceste zile fierbinți n-a prea

rășean 
Dar în 
fost timp pentru redactarea unor ar
ticole lungi și complicate. Această 
absentă temporară a fost însă supli
nită de alte elemente ale agitației 
vizuale — bunăoară, chemări înscri
se operativ pe panouri sau direct pe 
mașini — și, mai cu seamă, de acti
vitatea susținută a stației de radio
amplificare. Sub genericul „împotri
va urmărilor calamității, arma noas
tră este munca" se transmit de ne
numărate ori în cursul zilei știri din 
secții, „comunicate" despre rezulta
tele obținute în această lună, decre
tată lună-record. o suită de interviuri 
avind titlul „Oameni la datorie", an
chete printre muncitori, emisiuni spe
ciale — „Duminica în haine de lucru". 
Un loc important îl ocupă informații
le despre munca celor peste 2 000 da 
uteciști și a altor tineri din combi
nat, cărora li s-au alăturat cei 100 
de student! din diferite centre ale 
tării, veniți aici la practică. Muncind 
disciplinat la locurile lor de muncă — 
în aceste zile absentele nemotivate, 
întîrzierile au dispărut aproape cu 
totul — ei contribuie nu numai la 
bunul mers al producției, dar și la 
înlăturarea ultimelor urme ale inun
dațiilor în secțiile și pe drumurile 
afectate. Tot in grija uteciștilor din 
combinat s-a aflat și un sector al 
orașului, strada Oltului. S-au făcut 
și aici ultimele retușuri pentru a se 
reda străzii, fiecărei gospodării as
pectul de dinainte de inundații.

Din cele relatate se desprinde o 
concluzie cu valabilitate și pentru 
alte organizații de partid : necesita
tea activității bine organizate a co
muniștilor pentru a antrena toate 
forțele și energiile la realizarea în 
condiții cît mai bune a planului și a 
angajamentelor, a cincinalului îna-, 
inte de termen.

«. Maria BABOIAN

PARTICIPANT ACTIV
partid 

fiecare 
să cu
ce are

de a asigura 
forțelor la 
inundațiilor, 
adunări-ful-

con-

CONCURSUL NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ

MAMAIA 1975

Sub semnul tinereții, 
al optimismului

Tradiționalul sem
nal al orchestrei de 
estradă a Radiotele- 
viziunii dirijată de 
Sile Dinicu a marcat 
deschiderea concerte
lor din etapa finală a 
celei de a X-a ediții 
a concursului național 
de muzică ușoară — 
Mamaia 1975. Am as
cultat în aceste două 
zile. în prima varian
tă de interpretare. în- 
tr-o primă formulă 
orchestrală, cele 30 de 
cîntece selecționate 
dintr-un număr de 328 
— numărul pieselor 
prezentate inițial. Pu
tem spune, fără rezer
ve, că nivelul calitativ 
este într-adevăr mult 
mai ridicat decît în 
anii precedenti. Re
marcăm. în primul 
rînd, varietatea tema
tică. Au răsunat 
tece închinate 
oamenilor săi
nați. „Balada pentru 
acest pămînt" 
George Grigoriu) po
vestește cum părinții 
și străbunii noștri 
ne-au învățat să ne 
iubim tara, ca pe o 
lege a firii, cum sen
timentul are tăria gra
nitului. Meleagurile în 
care răsună cavalul și 
versul înaripat, este

cîn- 
tării, 

minu-

(autor

LA VIATA TĂRII

știut, au prieteni în 
toată lumea. Aici, toți 
oamenii, vor pace pe 
pămint pentru „liniș
tea apelor, pentru 
viața lăstarelor". Com
poziții de Aurel Ma- 
nolache, Vasile 
lache jr„ Jolt 
teley (autorul 
diei „Copacul", 
gine-simbol a 

prospețimii) 
cîntece de 
cu tematică 
cîntece cu

Vasi- 
Keres- 
melo- 

o ima- 
veșni-

ciei și a 
au impus 
rezonantă, 
patriotică, 
o melodică generoasă.

Nu au lipsit 
concurs piesele 
miște, tinerești, 
ritmate. „Toată 
bună ziua" și 
casă" de Mihai 
bravă. „Melodiile dra
gostei" de Ion Cris- 
tinoiu. „Ce cuvînt" 
de Mihai Constanti- 
nescu, „Dacă vrei dra
gostea mea" de Horia 
Moculescu vor fi cu 
siguranță piese. de 
succes cu largă circu
lație. Au fost prezente 
și melodii închinate 
sentimentului iubirii. 
Astfel. „Revederea" de 
Ion Cristinoiu, „Ai a- 
părut ca o poveste" de 
Radu Șerban s-au 
impus ca mici poeme 
sensibile, rafinate, în 
care cintul și versul

„ROMÂNIA SOCIALISTĂ, 
ȚARA MEA DE GLORII"

în cinstea Congresului al X- 
lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., în perioada 
28 iulie — 27 august. în județul 
Constanta se desfășoară faza na
țională a concursului cultural- 
artistic al elevilor „România so
cialistă. țara mea de glorii", or
ganizat de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Ministerul Educației 
mîntului. în cadrul 
se vor întrece cele 
formații ale elevilor 
școli profesionale din toate ju
dețele tării, la care vor fi antre
nați circa 2 500 de elevi.

în afara concursului, care se 
va desfășura în tabăra de odih
nă pentru tineret Năvodari, sub 
forma taberelor de 7 zile, for
mațiile artistice ale elevilor vor 
susține spectacole pe scenele din 
Constanta. Mamaia. Eforie. Cos- 
tinești și Mangalia.

și învătă- 
concursului 
mai bune 
din licee și

din 
opti- 
bine 
ziua.
„A- 

Dum-

s-au împletit inspirat. 
Nu uităm acele piese 
de o factură aparte : 
pastelul „Flori de 
cîmp" de Florin Bo- 
gardo, despre florile 
ce se găsesc pe plaiu
rile țării, „întindeți 
mîinile prieteniei" — 
cîntecul lui Petre Mi- 
hăescu și Ovidiu Du
mitru, sau „Balada" 
de Radu Șerban, bala
dă omului care închi
nă pămîntului primul 
său cuvînt, primul său 
cintec.

Așadar, cîntece des
pre patrie, despre o- 
mul de astăzi, despre 
tinerețe și prietenie, 
despre pace și dragos
te. Nu numai prin 
conținutul generos, u- 
manist, angajat, prin 
diversitatea tematică 
această ediție mar
chează un spor de ca
litate față de edițiile 
anterioare, ci și prin 
inspirația melodică, 
prin ritmica modernă, 
variată, prin tonul ti
neresc, optimist. De 
fapt, se poate spune că 
întreaga desfășurare a 
concursului are im
primate aceste coor
donate.

Smaranda
OȚEANU

Prezența obștească 
a scriitorului nu este 
o înfloritură sărbăto
rească. Nici expresia 
unui efort deosebit. 
Ea se manifestă atît 
in cotidiana sa parti
cipare la viața cetății ; 
după cum, recent, a 
putut fi constatată și 
în ceasurile de cum
pănă ale îndîrjitei 
confruntări între om 
și apă, cind slujitorii 
condeiului au fost a- 
lături, trup și suflet, 
de eroicii lor concetă
țeni. Prezența obșteas
că ține de însăși esen
ța existenței lui, a ne
cesității lui, ca gindi- 
tor, alimentîndu-i pa
siunea utilității cuvîn- 
tului. Dacă apare mai 
evidentă această pre
zență, atrăgind aten
ția oamenilor în peri
oade de vîrf ale efor
tului general, în tim
pul unei campanii sus
ținute, de exemplu, 
este fiindcă nu întot
deauna privim unii la 
alții cum ne folosim 
liberi timpul. Și poate 
numai in anumite mo
mente Itîăm în seamă 
mai mult atitudinea 
firească, diurnă, con
tinuă a celui ce scrie. 
Combustia verbelor a 
cunoaște, a înțelege, a 
interpreta, a transfor
ma este întreținută 
de această permanen
tă prezență în mijlo
cul oamenilor, a pro
blemelor, a evenimen
telor. Desigur că par
ticiparea ta intensă la 
viața tuturor, răspun
sul tău solicitat in a- 
numite împrejurări 
presupun o cultură 
solidă, preocupări și 
cunoștințe multilate
rale, experiență, înalt 
nivel ideologic și po
litic și multă genero
zitate, pasiune în a-ți 
aduce o contribuție 
reală la progresul so
cietății, al patriei so
cialiste. Deci, o partici
pare necesar angajată, 
o participare a con
științei. Fiindcă nimic 
nu este mai de temut 
decît ignoranța în ac
țiune. Lipsa de imagi
nație. de viziune, oa
menii 
prea 
incapabili 
ziasm fac mai 
rău ieșind in mijlocul 
obștii. Imaginația și

mediocri 
temperați 

de

orî 
sau 

entu- 
mult

„VACANTE MUZICALE 
LA HUȘI"

Sub acest generic s-au înche
iat la Huși manifestările cultu- 
ral-artistice inițiate de conser-

viziunea 
care și-a 
tigiul in 
lor, care 
elanuri noi, să trăias
că marile idei, marile 
năzuințe, pentru ale că
ror întruchipări știe să 
și lupte, sînt ca tran
dafirii care înfloresc 
în toate anotimpurile, 
indiferent de intem
perii, datorită tocmai 
grijii permanente pur
tate acestei înfloriri. 
Nu fac poezie rostind 
aceste posibilități. Pre
zența obștească, fi
rească a scriitorilor 
între oameni are dife
rite forme. Obișnuite
le, săptămînalele în-

scriitorului 
ciștigat pres- 
fața oameni- 
știe să nască

însemnări de
Violeta 

ZAMFIRESCU

tîlniri cu cititorii evi
dențiază nu 
poezia, proza 
tul dramatic valoros, 
ci constituie 
prilej de discuții, de 
confruntări de pă
reri. Unii le găsesc 
formale, și sînt u- 
nele chiar formale, 
fiindcă participanții 
nu știu, nu au ce 
dialoga cu oamenii, 
poate, sau nu se pri
cep să creeze apropie
rea care poate învinge 
organizarea 
mai 
într-un cerc 
unui scriitor 
rul de a crea o efer
vescență. Unii o gă
sesc inutilă, poate tot 
fiindcă ei nu știu să 
se facă utili, nu au 
generozitatea să des
copere în primul rind 
omul din fiecare. Pre
zența într-o uzină sau 
într-o cooperativă a- 
gricolă poate deveni 
nu numai o necesitate 
a ta, ci și a oamenilor 
care îți cer chiar sfa
tul într-o împrejurare 
sau alta, ori ajutorul 
dat printr-un articol 
de atitudine, menit să 
schimbe o stare de 
lucruri. I se întîmplă 
scriitorului uneori ca 
și un articol, semnat 
într-un ziar, în care 
ridică o problemă inte
resantă, general-uma- 
nă, să suscite atît de

numai 
sau ac-

și un

uneori 
slabă. Prezența 

literar a 
are da-

mult interesul, încît să 
primească scrisori sau 
telefoane de la oa
meni care țin să-i 
povestească întîmplări 
asemănătoare din via
ța lor sau din colecti
vul lor de muncă. Este 
o deschidere a sufletu
lui care uneori îți ră
pește timpul, dar nu 
poți trece indiferent 
pe lingă asemenea îm
prejurări.

Spectacolul de poe
zie a început să fie 
tot mai căutat de pu
blic. Nu numai poe
zia. Ci și poetul, ca 
om necesar societății. 
Părerile lui, gîndirea 
lui interesează, ceea 
ce este o mare cuce
rire, rezultantă a unei 
îndelungate, susținu
te participări obștești. 
Și nu numai atit. Este 
și dovada prețuirii ar
tei lui, a cărților în 
care talentul nu i-a 
rămas forță latentă, 
posibilitate doar, năs
cătoare de frumuseți 
suave numai, ci o a- 
firmare a capacității 
creatoare a omului ; 
este prețuirea cărților 
din care radiază expe
riența unei vieți, ex
periență sedimentată, 
gîndită, neimaginată, 
visul omului treaz. 
Talentul este numai 
datoria ce trebuie mult 
sporit, 
prețul 
Felul 
gătit 
scriitor 
spune în esență, 
vîntul scris cu pasiu
ne și har oglindesc 
și inteligența lui ar
tistică și libera lui 
alegere a folosirii 
timpului în viață. Par
ticiparea obștească a 
scriitorului nu ține de 
ambiție, ci este schim
bul armonios între 
necesitatea lăuntrică 
a celui dăruit scrisu
lui și necesitatea oa
menilor de a comuni
ca și direct cu o per
sonalitate artistică. 
Consacrarea obștească 
a scriitorului nu este 
doar un omagiu adus 
artei, ci rezultatul cu
noașterii unei munci 
permanente, duse în
tre oameni, pentru oa
meni. atît prin cărți 
prețuite, cît și printr-o 
îndelungată. firească 
participare obștească.

restituit și cere 
vieții întregi, 

cum s-a imbo- 
talentul unui 

prin ceea ce 
cu-

clorice in satele comunei Stăni- 
lești etc. Concertul-spectacol 
susținut în încheierea „Vacanței 
muzicale la Huși" de formații 
artiștice ale conservatorului ie
șean și din localitate, precum 
Si alte concerte de muzică de

teratura română, volume cu de
dicații și autografe, ediții prin- 
ceps. în expoziție se află 12 lu
crări ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, editate în străinăta
te Sînt expuse circa 250 de 
cărți prezentind un larg interes 
atit pentru specialiști, cît și 
pentru cititorii obișnuiți. Expo
ziția va rămîne deschisă pînă 
la mijlocul lunii septembrie. 
(Dan Plăeșu).

vatorul muzică „George
Enescu“-Iași, organizate în co
laborare cu comitetul orășe
nesc de cultură și educație so
cialistă. Programul acestei pri
me ediții a inclus numeroase 
manifestări, intre care mențio
năm : festivaluri muzicale în 
orașul Huși și in alte localități 
din județul Vaslui, simpozionul 
cu tema „Caracterul militant al 
creației muzicale românești" 
care a reunit compozitori și 
muzicologi din București și Iași, 
un curs de dirijat formații co
rale. culegerea unor piese fol-

cameră, corală și simfonică au 
constituit tot atitea ocazii pen
tru popularizarea in mase a 
muzicii. (Crăciun Lăluci).

EXPOZITIE 
DE BIBLIOFILIE

La biblioteca ,,V. A. Urechi a“ 
din Galați s-a deschis o expozi
ție de bibliofilie. Sînt expuse o 
foarte largă gamă de lucrări, de 
la incunabule și carte româ
nească veche, la carte străină 
rară, exemplare din biblioteca 
Văcăreștilor. ediții rare din li-

„MIORITA" 
LA ZAGREB

Ansamblul „Miorița" din co
muna Vaideeni-Vilcea a plecat 
în R.Ș.F. Iugoslavia pentru a 
participa la cea de-a 10-a para
dă internațională de folclor de 
la Zagreb. Pentru această ma
nifestare. ansamblul „Miorița", 
constituit dintr-un grup vocal, 
o formație de fluierași și una 
de dansuri, a pregătit specta
colul intitulat „Soarele și luna", 
care transpune scenic momente 
semnificative din ceremonialul 
nuntii ciobănești. (Ion Stanciu).
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Prtare Nistru si guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu. a primit, 
miercuri după-amiază. pe ambasado
rul Republicii Populare Chineze la 
București, Li Tin-ciuan. la cererea 
acestuia.

Cu acest prile.i. au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-știintifică din
tre cele două tari.

La primire a luat parte Ion Șt. 
Ion. secretar general al guvernului.

Adunare consacrată aniversării

„Zilei Renașterii Poloniei11
Cu prilejul celei de-a 31-a aniver

sări a ..Zilei Renașterii Poloniei'1, la 
Buzău a avut loc, miercuri, o adu
nare festivă care a reunit oameni ai 
muncii din întreprinderile acestei 
zone industriale, reprezentant! ai or
ganelor de partid, de stat și obștești 
din localitate.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P. Polone la București.

în cadrul adunării, Lazăr Băciucu, 
secretar al Comitetului județean 
Buzău al P.C.R.. și Edward Rokicki, 
consilier al ambasadei, au trecut în 
revistă momentele cele mai impor
tante ale luptei poporului polonez pen
tru eliberarea patriei de sub domi
nația ocupanților hitleriști și instau
rarea puterii populare, subli
niind rolul P.M.U.P. în înfăp
tuirea profundelor transformări poli- 
* ce și sociale, dobîndind remarcabile

succese în opera de edificare socia
listă.

Au fost relevate, totodată, relațiile 
de prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare, voința comună de a 
le întări si adînci pe cele mai diverse 
planuri — politic, economic, social și 
cultural, însemnătatea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală româno-polon, semnat în 
1970. Vorbitorii au subliniat rolul ho- 
tăritor pe care îl au în extinderea 
conlucrării româno-polone, a rela
țiilor dintre P.C.R. și P.M.U.P., con
tactele și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
polonezi au vizitat întreprinderea de 
geamuri Buzău și principalele sec
toare de activitate din cadrul coo
perativei agricole de producție 
Smeeni.

(Agerpres)

AZI SE DESCHIDE LA REȘIȚA

Forumul național al pionierilor
Azi, la Reșița se 

deschide Forumul na
țional al pionierilor. 
Această a IV-a întil- 
nire națională a re
prezentanților purtă
torilor cravatei roșii 
cu tricolor va avea ca 
temă munca, cultiva
rea atitudinii înainta
te față de învățătură 
și educarea în spiritul 
eticii și echității so
cialiste a pionierilor 
și școlarilor. Această 
temă, sub multiplele 
ei aspecte, va consti
tui conținutul unor 
schimburi de expe
riență între pionierii 
participanți la forum 
și pionierii gazdă din 
Reșița și din alte lo
calități din județul 
Caraș-Severin. va fi 
dezbătută, pe detașa
mente la ..Tribuna 
Forumului".

Fiecare zi din pro
gramul forumului în
scrie momente educa
tive pentru cei 600 de 
participant! : vizitarea 
unor secții ale între
prinderilor industria
le din Reșița, a Sis
temului hidroenerge

tic și de navigație 
Porțile de Fier, a 
noului oraș Orșova, 
intilniri și discuții cu 
muncitori, cu repre
zentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat din județele Ca
raș-Severin și Mehe
dinți. cu oameni de 
știință. Vor avea loc. 
de asemenea, acțiuni 
de muncă patriotică, 
manifestări cultural- 
artistice și sportive ; 
se va inaugura expo
ziția republicană ..Pio
nierii — viitori con
structori ai comunis
mului". Prezența co
piilor la monumente 
și locuri istorice lega-, 
te de evenimentul re
voluționar de la 23 
August 1944 va prile
jui emoționante evo
cări ale luptei eroice 
a poporului nostru, a 
comuniștilor, pentru 
libertate și o viată 
mai bună, pentru so
cialism. Ziua de 3 au
gust va fi dedicată 
prieteniei și colabo
rării Organizației pio
nierilor cu Uniunea 
Tineretului Comunist.

Ca de fiecare dată,

participant» la fo
rum vor propune can
didați pentru funcția 
de pionieri-locțiitori 
ai președintelui Con
siliului Național al 
Organizației Pionie
rilor : propunerile vor 
fi prezentate spre a- 
probare celei de-a
III- a Conferințe na
ționale a organizației 
pionierilor, ce va avea 
loc in luna noiembrie. 
Totodată, vor fi 'orga
nizate dezbateri pri
vind pregătirea con
ferințelor județene ce 
vor preceda Confe
rința națională a or
ganizației pionierilor, 
se vor face propuneri 
pentru îmbunătăți
rea Statutului unități
lor și detașamentelor 
de pionieri, vor fi a- 
doptate măsuri în ve
derea deschiderii în 
bune condiții a anu
lui școlar.

Ca invitați ai pio
nierilor români, la ac
țiunile celui de-al
IV- lea forum națio
nal participă și dele
gații de copii din 27 
de târî. (Florica Dinu- 
lescu).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm plăcerea să confirm primirea mesajului dumneavoastră de felicitare adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Columbiei.Folosesc această ocazie pentru a exprima mulțumirea mea și a gu-' vernului pentru generoasele dumneavoastră cuvinte de felicitare și în același timp să transmit Excelenței Voastre cele mai bune urări de bunăstare personală și de prosperitate poporului român.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSînt profund întristată de știrile privind pagubele și pierderile cauzate de recentele inundații în țara dumneavoastră. Guvernul și poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură în a vă exprima mîhnirea noastră în legătură cu acest dezastru. Vă rog să transmiteți simpatia noastră tuturor celor care au suferit pierderi din cauza inundațiilor.

SIR.IMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru

al Republicii Sri Lanka

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a R.A. Egipt
Cu prilejul aniversării Zilei națio

nale a Republicii Arabe Egipt, Has
san Aii Daoud, ambasadorul acestei 
țări la București, a oferit, miercuri, 
o recepție.

Au luat parte Emil Bobu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Gheor- 
ghe Cioară, primarul general al Ca
pitalei, președintele Asociației de 
prietenie româno-egipteană. Geor
ge Macovescu. ministrul afacerilor 
externe. Corneliu Mănescu. Tamara 
Dobrin și Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinți ai Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste, mem
bri ai conducerii unor ministere, re
prezentanți ai vieții politice, econo
mice și culturale, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej. ambasadorul 
R.A. Egipt a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio si televi
ziune.

(Agerpres)

Au îndeplinit sarcinile 
cincinalului

• Colectivul uzinei de petrol de pe 
platforma Borzești a raportat 
plinirea cu 163 zile mai devreme 
prevederilor 
Iul cincinal, 
posibilitatea 
666 000 tone 
prevederi circa 315 000 tone benzină, 
469 000 tone motorină, 59 000 tone 
cocs petrolier. aproape 50 000 tone 
substanțe aromate. 162 000 mc gaze 
de rafinărie și alte produse necesare 
economiei naționale. Uzina de pe
trol este cea de a 40-a unitate eco
nomică din județul Bacău care și-a 
îndeplinit pină 
nile actualului 
Baltă).

inde- 
a 

de plan pentru actua- 
Avansul ciștigat creează 
să se prelucreze in plus 
țiței, realizindu-se peste

la această dată .sarci- 
cincinal. (Gheorghe

inginerii și tehnicic-• Muncitorii.
nii întreprinderii de sticlărie și fa
ianță din Sighișoara, angajați in am
pla bătălie pentru recuperarea pier
derilor provocate de inundații, con
semnează un nou și important succes 
in muncă : indeplinirea sarcinilor de 
plan pe întregul cincinal. Calculele 
arată că pină la finele anului intre-

Apele Dunării se mențin in multe puncte peste cotele de inundații

continuă
a-Măgurele : De citeva zile, 

fluviului sint in scădere. Ni- 
lor se menține peste cota de

Tr. 
pele 
velul _ . . ..
inundație. Miercuri dimineața. Dună
rea atinsese cota de 576 cm, dar cu 
tendințe de scădere. Cu toate aces
tea, forțele mecanice și manuale 
concentrate aici continuă supraveghe
rea digurilor. Se veghează continuu 
și in zona localităților Moldoveni 
Islaz, aflate la confluenta Oltului 
Dunărea.

și 
cu

deIn cursul zilei 
staționa la cota de 674 
de control, alcătuite la 

șu

Zimnicea t 
miercuri, apa 
cm. Patrulele 
nivelul comandamentului local, 
praveghează zi și noapte digul și 

rrdul de apărare, construit din pari 
’ascine, pe o lungime de 1 240 m. 

fisurile operative luate la timp — 
constituirea a 12 echipe de interven
ție. asigurarea de materiale și uti
laje. veghe continuă — sînt garan
ții sigure pentru desfășurarea activi
tății in condiții normale in toată zona 
dintre Zimnicea și Pietroșani. (Ion 
Toader).

comandamentele locale pentru com
baterea inundațiilor. (G. Mihăescu).

.a
Galați : Miercuri, Dunărea a cres

cut cu 2 cm. atingînd nivelul de 534 
cm. Apele fluviului se afla in con
tinuare sub cota de atenție. Pentru 
zilele următoare se prevăd creșteri 
ușoare, culminația viiturii urmînd a 
se înregistra în jurul datei de 25 iu
lie a.c. Creșterile de nivel, deși mici, 
au determinat intensificarea stării de 
veghe de-a lungul Întregului dig. în 
lungime de peste 9 km. Membrii 
gărzilor patriotice se află de strajă 
pe toate tronsoanele digului ; deta
șamentele de Intervenție, materiale
le și utilajele sint pregătite din vre
me pentru a se putea acționa în ori
ce situație neprevăzută.

Apele Prutului se mențin peste 
cota de atenție in zona județului Ga
lați. La acțiunea de supraveghere a 
digurilor ce apără incintele Brateșul 
de Sus și Brateșul de Jos — însu- 
mind circa 25 000 de ha •— partici
pă, alături de însemnate forțe ma
teriale. zeci de mii de locuitori din 
comunele Învecinate. (D. Plăeșu).

Isaccea. Niculițel. Luncavița și Gar- 
vân. s-a încheiat construcția unui dig 
pe formulă definitivă, lung de 5 
km. Din celelalte zone ale județului 
ni se comunică că digurile se com
portă bine, că peste tot există ma
teriale și echipe de intervenție care 
pot face fată culminației viiturii.

Ieri, la Tulcea. o ploaie torențială 
a adus in zona joasă a orașului un 
puternic șuvoi de ape. Gurile de ca
nal fiind supraînălțate, iar digul de 
la Dunăre consolidat, exista perico
lul inundării din interior a orașu
lui. Dar 7 motopompe, pregătite din 
vreme, lucrtnd fără întrerupere timp 
de citeva ore. au deversat in Du
năre întregul excedent de apă — 
pests 1 000 metri cubi. (V. Nicolae).

SOffl IN CAPITALĂ A DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
REPUBLICAN Al POPORULUI DIN TURCIA

Miercuri seara a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Republican 
al Poporului din Turcia, condusă de 
Biilent Ecevit, președintele partidu
lui, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, face 
o vizită de prietenie în țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de Haluk Ul
man, membru al Comitetului director 
al Partidului Republican al Poporului, 
consilier de politică externă. Eroi Ce- 
vikce, fost ministru al lucrărilor pu
blice, specialist în probleme de pla
nificare. Orhan Kologlu, șeful depar
tamentului relații externe al P.R.P.

La sosirea pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți. de asemenea. Os
man Derinsu, ambasadorul Republi
cii Turcia la București, precum și 
membri ai ambasadei.

La sosire. oaspetele a declarat 
unui redactor al Agerpres : ..Sînt 
foarte fericit că mă aflu în Româ
nia. la amabila invitație a Excelen
tei Sale Nicolae Ceaușescu. Sînt la 
fel de fericiți, atit soția mea. care 
mă însoțește în această vizită, cit și 
ceilalți membri ai delegației noastre, 
între România și Turcia există rela
ții foarte apropiate, și sînt convins 
că si această vizită va contribui la 
strîngerea legăturilor atit dintre par
tidele. cit și dintre țările noastre. 
Repet, sînt foarte incintat de invi
tația eminentului om de stat ’Nicolae 
Ceaușescu, pentru care am o deose
bită stimă și admirație.

înainte de a veni în România, am 
aflat cu adîncă durere despre greaua 
suferință abătută asupra tării dum
neavoastră ca urmare a inundațiilor 
provocate de ploile torențiale. Am 
ferma convingere că vrednicul po
por român, prin abnegația și hărni
cia care-1 caracterizează, va reuși să 
depășească cit de curînd această grea 
încercare și-i doresc din toată inima 
succes".

(Agerpres)

DIVERS
La datorie

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc, miercuri, schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
consulare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, semnată la Bel
grad la 24 ianuarie 1975.

în numele Republicii Socialiste 
România, schimbul a fost efectuat de

Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar în numele 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia — de Petar Dodik. ambasadorul 
acestei țări la București.

Convenția intră in vigoare la data 
de 22 august 1975.

(Agerpres)

în timp ce șeful postului de 
miliție Vasile Coc din comuna 
Vințu de Jos (Alba) ajuta la 
salvarea oamenilor și a bunuri
lor din calea apelor revărsate, 
cineva și-a adus aminte 
consăteni 
cănțan) 
mijlocul 
loc de : 
in podul 
îndrăznea să se arunce în apa 
care își bolborosea valurile tot 
mai amenințătoare, omul in uni
formă albastră și-a luat inima in 
dinți și a pornit-o spre ei. A 
ajuns cu greu, i-a dat jos din 
pod și — numai el știe cum — 
a apărut cu amindoi din mij
locul valurilor. Deși istovit, a 
pus mai departe umărul la 
treabă. Că multe treburi mai 
erau (și sînt) de făcut...

că doi 
i (E. Sara și A. Băi- 

rămăseseră izolați. în 
viiturii. Negăsind alt 

refugiu, se urcaseră 
casei. Cum nimeni nu

Coronita
9

de premiant
ajunul încheierii anului 

clasa

prinderea va realiza, suplimentar, o 
producție de circa 110 milioane lei, 
din care, la export 30 milioane lei- 
valută. întreprinderea de sticlărie și 
faianță este a 37-a unitate economi
că mureșeanâ care și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe Întregul cin
cinal.

Boxerii noștri la balcaniada ■I
de la Sofia

t v

18.45
19.20
19.30
20.00

21.00
21.30

22.10
22.30

PROGRAMUL I
Teleșcoală.
Curs de limba engleză (re
capitulare).
Telex.
Cabinet juridic.
Din țările socialiste.
Virajul — lil-n documentar. 
CIntece patriotice.
Enciclopedie pentru 
Muzica — emisiune 
tualitate muzicală.
Universitatea TV.
1801 de seri.
Telejurnal.
Concursul național
zică ușoară — Mamaia 
Revista economică TV
..Uniți.,jntr-jo .chemare., ur
mind aceeași vrere" — Pa
gini literare.
24 de ore.
închiderea programului.

Ieri au început la Sofia întrecerile 
din cadrul celei de-a X-a balcaniade 
de box. la care ■ pugiliștii noștri sint 
prezenți la toate cele 11 categorii de 
greutate. Este vorba — in ordinea 
categoriilor — de Ghinea. Faredin, 
Iuseim. Vancea, Gheorghe, Hoduț, 
Tănase. Cimpoieșu. S. Tirilă. Croito- 
ru și Alexe. componenți ai unor clu
buri fruntașe din București. Con
stanta. Galati și Brașov. Un lot va
loros in care antrenorii Ion Popa și 
Alexandru Teodorescu pun mari nă
dejdi. Este de remarcat, desigur, 
faptul că la categoria grea a reintrat 
fostul multiplu campion Ion Alexe.

Actualul turneu balcanic se anun
ță deosebit de interesant, in ring ur- 
mind să boxeze sportivi cu o bogată 
experiență, unii dintre ei numărin- 
du-se printre medaliații celor mai 
mari competiții pugilistice interna
ționale — campionate mondiale și 
europene, jocuri olimpice.

Aseară, in gala inaugurală, la ca
tegoria cocoș. Iuseim l-a întrecut la 
puncte pe iugoslavul Dedici, iar la 
categoria mijloeie-mică. Cimpoieșu 
a ciștigat. de asemenea, la puncte in 
fața iugoslavului Kaciar.

ÎN C î T E V A R î N D U R I

In
școlar, un „bobocel" din
I, Popescu Bogdan, s-a îmbol
năvit grav, fiind internat in spi
talul „23 August" din București. 
Sub atenta îngrijire și suprave
ghere a medicilor de aici, copi
lul s-a inzdrăvenit. Văzind că 
trec zilele și elevul este încă in 
spital, învățătoarea lui s-a dus 
să-l viziteze. „O vizită care — 
ne scrie asistenta medicală Zoie 
State — m-a emoționat și pe 
mine pină la lacrimi. învăță
toarea i-a adus coronița de pre
miul 1 și un pachețel cu cărți, 
pe oare ar fi trebuit să i le dea 
la serbare, pe scenă, dacă era 
sănătos. Gestul învățătoarei a 
făcut poate mai mult decit ori
ce medicament". In ce ne pri
vește, ii dorim lui Bogdanei să 
primească și la anul coronița de 
premiant. Dar pe scenă, la ser
bare.

tineret, 
de ac-

de mu- 
'73.

PROGRAMUL II
2n.n0
20.30

20,55
21.00

22.30

Inscripții pe celuloid.
Inițiative patriotice în in
dustria bucureșteană pen
tru compensarea pierderi
lor provocate de inundații. 
Telex.
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. Di
rijori : Djura Jaksic si Iosif 
Conta.
închiderea programului.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 23 IULIE 1975

EXTRAGEREA I : 41 19 37 20 5 44.
EXTRAGEREA a Il-a : 18 4 15 

22 7.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

2 899 508 lei.

;:L

Hirșova : Miercuri 23 iulie, la ora 
7 dimineața, apele Dunării au atins 
cota 616 cm, cu un centimetru mai 
mult decit 
flate peste 
sint totuși 
dicate din 
timele zile 
consolidate 
sute de oameni. La ora actuală fie
care metru de dig este supravegheat 
cu toată atenția. în consecință, prac
tic, orice pericol 
tă măsurilor de

in ziua precedentă. A- 
cota de inundație, apele 
zăgăzuite de digurile ri- 
timp, diguri care în ul- 
au fost supraetajate și 
prin efortul continuu a

este exclus datori- 
sigurantă luate de

Tulcea : Ieri (23 iulie), apele Du
nării au atins din nou cotele de 
Inundație, fapt’pentru care acțiunile 
de salvare a bunurilor materiale a- 
flate în pericol s-au intensificat. Din 
datele centralizate rezultă câ au fost 
evacuate peste 30 000 
fost puși. 
25 000 mc 
4 000 tone 
tră, adică 
viiturilor.
conjugată a localnicilor și a celor din

R. S. F. IUGOSLAVIA

Situația și prognoza
ieri. debitele Dunării erau : in scă

dere la intrarea in țară și pe secto
rul Drobeta Tr. Severin — Zimnicea; 
staționare pe sectoarele Giurgiu — 
Oltenița și Hirșova — Tulcea ; în 
ușoară creștere pe sectorul Călărași 
— Cernavoda.

Debitul Dunării pe sectoarele a- 
monte de Baziaș era de 10 800 mc/sec.

Cotele de inundație erau depășite 
la : Cetate (8 cm). Calafat (66 cm), 
Bistreț (70 cm). Bechet (66 cm), Co
rabia (92 cm), Tr. Măgurele (27 cm), 
Zimnicea (74 cm), 
Oltenița (11 cm), 
Tulcea (0). Cotele de 
depășite la : Baziaș (13 cm), Drobeta 
Tr. Severin (7 cm), Gruia (85 cm),

Giurgiu (9 cm),
Hîrșova (76 cm), 

atenție erau

animale, au 
de asemenea, la adăpost 
material lemnos, aproape 
stuf. 15 000 metri cubi pia- 
Intregul material expus 

La Grindu. prin acțiuneahidrologică pe Dunăre
Călărași (30 cm). Cernavoda (79 cm), 
Brăila (14 cm). Isaccea (80 cm).

Astăzi, debitele Dunării vor fi : 
în scădere la intrarea in țară și pe 
sectorul Drobeta Tr. Severin — Ol- 
tenit-a ; staționare pe sectorul Călă
rași — Tulcea.

Cotele, de. inundație vor fi depă
șite la : Calafat (53 cm), Bistreț (58 
cnj). Bechet (54 cm). Corabia (82 cm), 
Tr. Măgurele (20 cm). Zimnicea (59 
cm). Giurgiu (6 cm). Oltenița (8 cm), 
Hirșova (78 cm), Tulcea (2 cm). Co
tele de atenție vor fi depășite la : 
Baziaș (2 cm). Gruia (73 cm), Cetate 
(75 cm), Călărași (32 cm). Cernavodă 
(82 cm), Brăila (15 cm), Isaccea 
(82 cm).Situația atmosferică în țară în ultimele 24 de ore

Vremea a fost în general frumoa
să. cu cerul variabil. înnorări mai 
accentuate s-au produs în cursul zi
lei de ieri in vestul și nordul tării 
și în zona de deal și de 
in cursul 
Au căzut 
soțite de 
ramureș. 
nordul Munteniei.
Moldovei și in zona de munte și cu 
caracter izolat in nordul Crișanei și 
al Olteniei și in vestul Banatului.

Cantitățile de ană căzută au mă
surat oină la 10 1/mp la Turda. 9 
■1/mp la Galați. 7 l'mp la Rimnicu- 
Sărat și Făurei etc.

Vintul a suflat slab Dină la potri
vit. .Temperaturile maxime au fost cu-

munte, iar 
nopții. în sud-estul țării, 

averse locale de ploaie, in- 
descărcări electrice in Ma- 
Transilvania. centrul și 

sudul și vestul

prinse intre 20° la Ocna Sugatag și 
31 la București. Călărași. Videle, 
Roșiori de Vede. Alexandria și Tur- 
nu Măgurele, iar cele minime intre 
9° la Toplita. Joseni și Miercurea 
Ciuc și 22° la Sulina.

Local, azi dimineață, in Transilva
nia și la munte s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru 24, 25. 26
iulie.

Vreme în general frumoasă, cu cer 
variabil. Averse izolate de oloaie se 
vor semnala in zonele de deal si de 
munte, precum și in nordul tării.

Vint slab pină la potrivit.
Temperaturile minime vor fi 

prinse între 10’ și 20°. iar cele 
xime intre 22° și 32°. local mai 
cate.

cu- 
ma- 
ridi-

Amplu program de dezvoltare

economică armomoasă
O preocupare cen

trală a organelor poli
tice si de stat ale Iu
goslaviei o constituie 
programul de dezvol
tare economică și so
cială a tării în urmă
torii cinci ani. Recent 
a fost aprobată schița 
planului de dezvoltare 
pe perioada 1976—1980, 
elaborată de organele 
de resort. Documentul 
cuprinde cifrele orien
tative pe baza cărora 
se vor desfășura dez
bateri la toate eșa
loanele. începind de 
la unitățile productive 
si pină la nivel fede
ral. urmind ca planul 
definitiv să 
bat în luna octombrie. 
Pe lingă 
fixate, 
cadru 
măsurile 
pentru 
prevederilor lui.

In elaborarea aces
tor indicatori orienta
tivi s-a pornit de la 
rezultatele obținute in 
dezvoltarea bazei ma
teriale a tării. în ul
timele două decenii, 
după cum este știut. 
Iugoslavia a înregis
trat un ritm mediu de 
dezvoltare de 7 la sută 
pe an. industria înre- 
gistrînd o creștere me
die anuală de 8.5 la 
sută, iar agricultura 
de 3—3.5 la sută.

Deși forțele de pro
ducție au cunoscut un

fie apro-

obiectivele 
documentul- 

va preciza și 
preconizate 
înfăptuirea

într-o 
de im-

seama

progres important, se 
apreciază că structura 
lor nu este încă cea mai 
armonioasă. După cum 
se arată in documen
te date publicității, 
producția de energie 
Si materii prime a în
registrat o răminere 
in urmă, comparativ 
cu sectorul bunurilor 
de larg consum, iar 
industria prelucrătoare 
depinde încă, 
mare măsură, 
porturi.

Ținîndu-se
de aceste elemente, se 
consideră câ in pe
rioada următoare sco
pul fundamental al 
dezvoltării ii consti
tuie armonizarea ra
murilor economice, pa
ralel cu 
mai rațională a 
dului de 
De mare 
este. de 
creșterea calității pro
ducției. Pentru atinge
rea obiectivelor fixate, 
investițiile Drevăzute 
în noul program de 
cinci ani vor fi orien
tate cu prioritate spre 
energetică și materiile 
prime. Totodată, va fi 
impulsionată Droduc- 
tia de alimente.

în schița de plan se 
apreciază că este 
sibilă realizarea 
creșteri medii a 
dusului social de 
7.5 la sută pe an.

repartizarea 
fon- 

acumulare. 
însemnătate 

asemenea.

po- 
unei 
pro- 
6.5— 
ceea

ce presupune sporirea 
producției industriale 
intr-un ritm mediu 
anual de 8—10 la sulă 
și a producției 
cole de 
vederea 
cestor 
prevede 
productivității muncii 
cu 4—5 la sută, para
lel cu sporirea numă
rului de salariati in- 
tr-un ritm de 3.5 la 
sută pe an.

Un loc important 
în document este re
zervat ridicării repu
blicilor mai puțin dez
voltate din punct de 
vedere economic si 
provinciei autonome 
Kosovo. Astfel, se 
prevede ca aceste re
publici să avanseze 
intr-un ritm cu 20—25 
la sută 
decit 
lă pe 
iar în 
sovo 
fie cu 
mai rapidă decit 
mul mediu pe întrea
ga tară.

Prin obiectivele pro
puse. metodele și mă
surile care să asigure 
realizarea lor. planul 
urmează să antreneze 
eforturile întregii so
cietăți la opera de ri
dicare economică și 
socială a tării.

4 la sută, 
realizării 

indicatori 
o creștere

agri-
în 
a- 
se 
a

a
mai rapid 

media genera- 
ansamblul țării, 
provincia 
dezvoltarea 
50—60 la

Ko- 
să 

sută 
rit-

Sîmlon
MORCOVESCU

TENTS. — La Viena, in grupa se
mifinală a competiției de tenis (pen
tru echipe de tineret) ..Cupa Galea", 
selecționata Argentinei a intrecut cu 
3—0 echipa României (Fontana—Tă
băraș 6—0, 6—2 ; Caviglia—Mirza
7—5. 6—2 ; Caviglia. Gattiker—Mirza, 
Titei 6-3. 6-4, 6-2).

® Ciștigătorii ultimei ediții a tur
neului de tenis de la Wimbledon, 
Arthur Ashe și Billie Jean King, au 
fost primiți, la Casa Albă, de pre
ședintele Statelor Unite ale Ameri- 
cii. Gerald Ford. în cadrul unei 
scurte ceremonii, președintele Ford 
i-a felțpitat pe cei doi sportivi pen
tru succesele obținute.

După cum se știe. Arthur Ashe 
este primul jucător de culoare care 
ciștigă Wimbledonul. turneu in care 
Billie Jean King a obținut, anul a- 
cesta. a 6-a victorie in proba de 
simplu femei.

ATLETISM. — La sfirșitul acestei 
săptămini. atleți și atlete din 33 de 
țări, printre care și România, vor 
participa la un concurs preolimpic ce 
va avea loc la Montreal, gazda J.O. 
din 1976. Din lotul român, care a 
plecat spre Canada, fac parte Argen
tina Menis. Natalia Andrei, Mariana 
Suman, Iile Floroiu si Gheorghe Ce- 
fan.

NATAȚIE. — Turneul de polo pe 
apă din cadrul campionatelor mon
diale de natatie de la Caii (Colum

bia) a continuat cu meciurile gru
pelor semifinale. Iată primele rezul
tate : Iugoslavia—România 8—4 ; 
Ungaria—Cuba 8—6 ; S.U.A.—Olanda 
4—2 ; U.R.S.S.—Italia 3—2. Marti sea
ra au fost desemnați primii campioni 
ai concursului de înot : 200 m liber 
bărbați : Tim Shaw (S.U.A.) —
1'51’ 04/100 ; 100 m spate bărbați :
Roland Matthes (R.D.G.) — 58"1S/100; 
100 m bras bărbați : David Wilkie 
(Anglia) — l’04’’26/100 ; 200 m mixt 
femei : Kathy I-Ieddy (S.U.A.) —
2T9”80/100 ; ștafeta 4X100 m mixt 
femei : R. D. Germană — 4T4”74/100. 
Proba masculină de sărituri de la 
trambulină a revenit lui Phill Boggs 
(S.U.A.).

CICLISM. — După disputarea Tu
rului ciclist al Franței, ciștigat, după 
cum se știe, de francezul Bernard 
Thevenet,' in clasamentul trofeului 
..Super Prestige-Pernod" continuă să 
conducă belgianul Eddy Merckx, cu 
370 puncte, urmat de Thevenet 
(Franța) — 220 puncte și italianul 
Francesco Moser — 195 puncte.

ȘAH. — în turneul internațional 
de la Amsterdam, după 12 runde 
conduce olandezul Hans Boehm (8 
puncte), urmat de Smejkal, Kavalek 
și Szabo cu cite 7 puncte. Florin 
Gheorghiu, care a suferit a doua in- 
frîngere consecutivă, cedînd partida 
susținută cu Smejkal, ocupă locul 13 
cu 5 puncte.

Curaj,
omule!

Doi cetățeni din Birzava- 
Arad au fost surprinși de viitu
ra Mureșului intr-o barcă. Bar
ca s-a răsturnat; ei s-au prins de 
niște sălcii, strigind după aju
tor. A venit elicopterul și unul 
din ei a fost salvat. Ultimul, 
loan Grozescu. n-a putut să se 
prindă de chinga elicopterului 
și a rămas agățat cu disperare 
de salcie, in mijlocul apelor. 
Aflat pe o insuliță — el insuși 
in pericol și imposibil să ajungă 
la salcie — subofițerul de mili
ție loan Olaru. dindu-și seama 
de situația gravă in care se afla 
Grozescu, a strigat la el toa
tă noaptea, ținindu-1 de 
incurajindu-1 : ..Tine-te 
Nu te lăsa ! Vine acum 
salveze. Hai. curaj...".
se văita de foame, de sete, de 
frică. Dar subofițerul nu l-a pă
răsit nici o clipă, strigind la el 
pină a răgușit. După 18 ore. îm
preună cu cițiva cooperatori, a 
improvizat o barcă din niște 
cauciucuri auto și l-au salvat.

vorbă, 
bine ! 
să ne
Omul

Al optulea
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R. D. GERMANĂ

Om adâncul mării
materiale de construcții

Anii construcției so
cialiste au înscris re
giunile din nordul R.D. 
Germane, ale căror 
țărmuri sînt scăldate 
de apele Mării Baltice, 
pe orbita unei 
nice dezvoltări 
mice, 
și-au 
șa rea 
orașe 
Stralsund, 
s-au întregit cu noi 
cartiere de locuit, cu 
întinse platforme in
dustriale. Si ritmul de 
construcție cunoaște o 
continuă intensificare.

Pentru acest volum 
de construcții este ne
cesară o mare cantitate 
de materiale. Rezer
vele din regiunea Ros
tock sînt 
iar peste 
putea fi 
De multi 
de materiale de con
strucții. care au ajuns 
la peste 500 000 tone 
anual, sînt întregite de 
livrări din regiunile 
din sudul țării.

O cercetare mai a- 
tentă a dovedit insă că 
nordul nu este deloc 
sărac în materiale de 
construcții, numai că 
acestea sint acoperite 
de apele Mării Baltice. 
Primii care s-au gîn- 
dit la folosirea rezer
velor marine au fost 
inginerii unei între
prinderi de construcții 
rutiere. Ei au început 
să utilizeze pietrișul

puter- 
econo- 
așezări 
infăți- 

iar 
Rostock, 

Greifswald 
întregit cu

Vechile 
schimbat 
patriarhală, 

ca

însă limitate, 
cițiva ani ar 
insuficiente.

ani, cerințele

scos din 
pararea 
Ideea a 
și de alte întreprinderi 
de construcții din re
giunea Rostock 
cută ca temă in 
Institutului de 
tari marine din 
cu același nume. Stu
diile și experimentă
rile efectuate au dove
dit că materialele 
construcții 
le pune la 
tie Marea 
sint calitativ 
oare celor tradiționa
le. în prezent, în apro
piere de Greifswald 
se află un mare „cimp 
de balast". Dar pină a 
ajunge la acest „cimp" 
materialele sint extra
se de pe fundul mării 
de un excavator plu
titor cu absorbție, a- 
vind o capacitate de 
500 metri cubi pe oră. 
Nave asigură perma
nent transportul spre 
un vas ancorat aproa
pe de țărm, care, la 
rîndu-i, pompează hi- 
dromasa printr-o con
ductă lungă de 2 000 m 
pină la „cimpul de 
balast". De aici, fără 
întrerupere, pleacă au
tocamioane 
cu materiale 
structii spre 
sele șantiere 
de nord a tării, 
comitent, s-au 
posibilitățile de

mare la pre- 
asfalturilor. 

fost preluată

și tre- 
planul 
cerce- 
orașul

de 
pe care 

dispozi- 
Baltică 
superi-

încărcate 
de con- 
numeroa- 
ale zonei 

Con- 
extins 

folo-

sire a materialelor de 
construcții pe care le 
oferă Marea Baltică : 
ele sînt acum utilizate 
ca materie primă pen
tru prepararea betoa- 
nelor și a elemente
lor prefabricate.

Producția de 
riale de 
Baltica 
pid de 
tone în 
de tone 
ce va fi încheiat pro
gramul de cercetări, 
economia R.D. Germa
ne urmează să pri
mească anual, prin in
termediul excavatoa
relor plutitoare, un 
milion de tone de ma
teriale de construcție.

Pe litoralul baltic al 
R.D.G. și din soclul 
continental se mai ex
trag chihlimbar pentru 
industria podoabelor, 
nisipuri grele pentru 
materiale de șlefuit, 
conglomerate de co
chilii de calcar, folo
site la prepararea în
grășămintelor mine
rale, iarba de mare 
utilizată în tapițerie, 
argila pentru faianțe.

Specialiștii din 
Germană 
însă că 
intensă a 
de materii 
mare se află abia 
început.

mate-
constructii din 
a crescut ra
ia 200 000 de 
1973, la 400 000 
în 1974. După

R.D. 
apreciază 

exploatarea 
rezervelor 

prime din 
la

C. VARVARA

„Sintem opt frați șl surori la 
părinți. Șapte dintre noi, toti 
muncitori, am Învățat cite o 
meserie și ne-am rostuit pe la 
casele noastre. Numai unul din 
frații noștri — Mihai Olaru, din 
Lunca Botoșanilor — nu prinde 
rădăcină nicăieri". Mai departe, 
ni se istorisește că M. O., de me
serie macaragiu, a lucrat o vre
me pe la Săcele-Brașov. apoi 
la o fabrică de gheață, dar unde 
n-a âtat decit, cit timp ii era 
prea cald. Acum, se plim
bă de la un loc de muncă la 
altul, ba mai merge și clandes
tin cu trenul, iar amenzile curg 
pe adresa părinților. „Nu ne-a 
fost ușor — se spune in scrisoa
re — ca tocmai noi. frații și su
rorile lui. să vorbim astfel des
pre el. Am încercat totul să-l 
aducem pe calea bună. dar 
n-am reușit. Vă scriem cu amă
răciune. dar și cu nădejdea că 
poate s-o rușina și n-o sâ mai 
umble teleleu". Cu alte cuvinte, 
„să prindă și el rădăcină". E și 
timpul. Are 24 de ani.

S-au
răcorit...

Ste- 
Marin 
Recea 
„răco-

In loc să se alăture celorlalți 
cooperatori, porniți cu mic cu 
mare înainte de revărsatul zo
rilor la stringerea grabnică a 
recoltei afeotate de inundații, 
Ion și Florea Săvulescu, 
lian Veloiu, Stan Albu și 
Ristea — toți cinci din 
(Argeș) s-au dus să se
rească" la crișmă. Era, intr-ade
văr, căldură mare. Dar tot 
mare era și nevoia de ei in 
cimp. Cei cinci cheflii insă, după 
ce s-au „răcorit" peste măsură, 
au provocat un scandal de 
mină. Trimiși de miliție in 
instanței de judecată, au 
condamnați fiecare la 
4 luni închisoare. Răcoare 
trebuit, răcoare au găsit I

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

po- 
fafa 
fost 
cite 
le-a
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Astăzi sosește la București primul 
ministru al Republicii Franceze, 
Jacques Chirac, care, la invitația pri
mului ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea 
Mănescu, întreprinde o vizită oficială 
în tara noastră.

Jacques Chirac s-a născut la 29 no
iembrie 1932. la Paris. După absol
virea liceului, se înscrie la cursurile 
Institutului de Științe Politice din 
Paris, la absolvirea cărora rămîne în 
rîndurile cadrelor didactice ale aces
tei prestigioase instituții de invăță- 
mînt superior, în calitate de confe
rențiar. Este absolvent, de asemenea, 
al Universității americane Harvard 
și al Școlii Superioare de Adminis
trație din Paris.

Cariera politică și-a lnceput-o în 
1962. cînd Georges Pompidou, pe a- 
tunci prim-ministru, l-a numit con
silier pentru problemele investițiilor, 
dezvoltării industriale și turismului, 
în 1967 este numit secretar de stat 
pentru afacerile sociale, însărcinat cu 
problemele utilizării forței de mun
că. în același an este ales deputat 
în Adunarea Națională a Franței, 
fiind reales în 1968 și 1973.

în cel de-al patrulea cabinet Pom
pidou este secretar de stat la Mi
nisterul Economiei și Finanțelor, 
funcție pe care o va păstra și în 
guvernele Couve de Murville și 
Chaban-Delmas, pină în ianuarie 
1971, cînd devine ministru-delegat 
pentru relațiile cu parlamentul. în 
iulie 1972 devine ministru al agri
culturii și dezvoltării rurale, pină in 
martie 1974. 
internelor.

La 28 mai 
lăry Giscard 
prim-ministru 
ceze.

Jacques Chirac este membru al U- 
niunii Democraților pentru Republi
că. principala formațiune politică a 
majorității guvernamentale din Fran
ța ; în perioada decembrie 1974—iu
nie 1975 a fost secretar general al 
U.D.R.

Vizita primului ministru francez în 
tara noastră are loc în condițiile 
unei dezvoltări continue a raportu
rilor dintre România și Franța, in 
interesul ambelor popoare și al des
tinderii internaționale.

Un moment de importantă deose
bită pe calea consolidării prieteniei 
și cooperării dintre cele două țări și 
popoare l-a constituit vizita în țara 
noastră. în mai 1968. a președinte
lui Charles de Gaulle.

Relațiile româno—franceze au fost 
ridicate pe o treaptă și mai înaltă 
eu prilejul vizitei oficiale în Franța 
a președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, în iu-

cînd preia portofoliul

1974, președintele Va- 
d’Estaing îl numește 
al Republicii Fran-

nie 1970, al convorbirilor avute cu 
președintele Georges Pompidou, e- 
venimente care au marcat o dată is
torică in cronica colaborării priete
nești dintre cele două țări și po
poare.

„Este un motiv de satisfacție pen
tru ambele noastre popoare — de
clara recent președintele Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul primirii scri
sorilor de acreditare a ambasadoru
lui Republicii Franceze la București 
— faptul că relațiile de prietenie 
dintre cele două țări cunosc o dez
voltare continuă, pe principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Au a- 
vut Ioc numeroase schimburi de vi
zite și au fost semnate noi acorduri 
care contribuie Ia adincirea cooperă
rii româno—franceze in domeniile 
politic, economic, cultural și tehnico- 
știintific. Constatăm cu satisfacție 
creșterea continuă a schimburilor de 
valori materiale și spirituale dintre 
țările noastre".

Exprimîndu-și convingerea că vi
zita în tara noastră a primului mi
nistru al Franței va constitui un nou 
prilej de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno—fran
ceze. in beneficiul ambelor țări, 
cauzei destinderii, 
în Europa si în 
mân adresează 
tradiționala urare

al 
păcii și colaborării 
lume, poporul ro- 
înaltului oaspete 

de „Bun venit".

PARIS :

pe Valea Loarei

turistică a 
cunoscută 

castele- 
urmă 

secole 
comori

O uriașă sferă de 
beton anunță de de
parte prezenta unei 
construcții surprinză
toare, evocind parcă 
un decor științifico- 
fantastic în acest 
blind peisaj al Loarei. 
Atracție 
Franței,
pentru salba 
lor ridicate în 
cu citeva 
veritabile comori de 
arhitectură și artă me
dievală și renascen
tistă — Valea Loarei 
s-a adaptat la epoca 
atomului, făcînd loc 
unor „castele" moder
ne — respectiv... u- 
nități energetice. Pe 
malul sting, nu depar
te de castelul cu ace
lași nume — care păs
trează amintirea suc
cesivă a epocii roma
ne, a Plantageneților, 
a Ioanei D’Arc și Ri
chelieu — se află una 
din primele centrale 
atomoelectrice con
struite in Franța, cen
trala Avoine-Chinon.

In enormul balon 
alb ar putea încăpea, 
aproape în întregime, 
Arcul de Triumf din 
Paris. în realita
te. el adăpostește pri
mul generator de 70 
MW, intrat în func
țiune în 1963. în anii 
următori. extinderea 
centralei — Chinon II 
și III — a sporit ca
pacitatea complexului 
energetic la 750 MW. 
Pe aceeași Vale a Loa
rei. in apropiere de 
semețul castel Cham- 
bord. construit de 
Franțois I, a fost crea
tă în 1969—1971 cen
trala de la Saint- 
Laurent-des-Eaux, cu 
o capacitate totală de 
1 000 MW.

Criza energetică 
venită in ultimii 
a repus în al.ți 
meni problema 
voltării unui program 
electro-nuclear. pre
țul sporit al petrolu
lui determinind re-

sur- 
ani 

ter- 
dez-

evaluarea competiti
vității atomului. Ast
fel, conform unor cal
cule făcute Ia începu
tul acestui an — deși 
există deosebiri de ve
deri asupra aprecie
rii — costul unui ki- 
lowat/oră produs intr-o 
centrală nucleară ar 
reprezenta doar circa 
60 la sută din valoa
rea celui produs 
bază de petrol.

Pentru a obține 
energie mai 
și pentru a-și diversi
fica sursele de apro
vizionare, 
înd totodată 
denta sa fată 
terior. Franța 
să accelereze progra
mul electro-nuclear, 
în acest sens, guver
nul a lansat in martie 
1974 un plan care pre
vede punerea in șan
tier a 13 grupuri 
900 MW ' 
tru anii 
plicarea 
gram ar 
mită în anul 1985 insta
larea unei puteri ci
frate Ia 45 000—55 000 
de MW nucleari, re- 
prezentînd un sfert din 
nevoile energetice glo
bale ale tării. în acest 
fel. dependenta ener
getică totală a Fran
ței ar fi redusă — de 
la 75 la sută în 1975, 
la 55—60 la sută în 
1985.

Desigur, dimensiu
nile ambițioase ale 
unui atare program 
ridică numeroașe pro
bleme de ordin'econo
mic și tehnjcoJștiinți- 
fic. social și ecologic. 
Gigantismul instala
țiilor trebuie împletit 
cu înalta tehnicitate a 
execuției, iar cerceta
rea științifică trebuie 
să ofere noi ; soluții 
conforme cu progresul 
și acerba . competiție 
internațională. Un de
taliu : ideea realizării 
unor imense baloane 
dirijabile pentru trans
portul și amplasarea

pe

o 
ieftină

diminu- 
depen- 

de ex- 
a decis

de 
fiecare pen- 
1974—1975. A- 
noului pro- 

trebui să per-

pieselor de 
destinate 
nucleare 
doar o mică parte din 
dificultățile și căută
rile in acest domeniu.

Dar tot atit de im
portante sint preocu
pările pentru siguran
ța exploatării. împo
triva riscurilor de ac
cident și poluare, ale
gerea locului de 
plantare în funcție 
deziderate sociale 
turistice, grija fată 
peisaj și mediul 
coniurător. 
sens, o dezbatere 
mare amploare 
desfășoară de 
mult timp in întreaga 
țară cu privire la am
plasarea unor centrale, 
înregistrînd puncte de 
vedere divergente.

O altă confruntare, 
mai puțin cunoscută, 
are loc între firmele 
industriale care pro
duc echipamentele 
centralelor, concuren
ta in. obținerea unor 
comenzi fiind accen
tuată de criza econo
mică actuală. Chiar la 
începutul acestei săp- 
tămîni a avut loc un 
consiliu interministe
rial consacrat progra
mului electro-nuclear, 

'in care a fost din nou 
abordată problema rit
mului de construcție 
a centralelor, a reor
ganizării industriei 
nucleare franceze și a 
cooperării cu alte sta
te în contextul difi
cultăților economice 
și financiare prin care 
trec țările occidentale.

Dar atit pentru spe
cialiști. cit și pentru 
opinia publică devine 
tot mai evidentă ne
cesitatea dezvoltării 
acestei ramuri ener
getice. care, împreună 
cu alte surse utilizate 
deja sau în curs de 
experimentare, va pu
tea înlocui treptat 
combustibilii fosili.

SPANIA

MADRID 23 (Agerpres). — Tribu
nalul ordinii publice din Madrid a 
pronunțat, marți, sentința în proce
sul celor 23 de muncitori de la șan
tierele navale din El Ferrol, acuzați 
de „activitate subversivă". 10 per
soane au fost condamnate la închi
soare pe termene variind intre unu 
Si șapte ani. iar celelalte au fost 
achitate din linsă de probe.

în luna martie a anului 1972. po
litia din El Ferrol a deschis focul 
asupra celor 4 000 de greviști de la 
șantierele navale, care protestau îm
potriva concedierilor și represiunilor

mare tonaj 
centralelor 
ilustrează

im-
i de 

și
i de 

___  în- 
în acest 

de 
se 

mai

Paul
DIACONESCU

polițienești. în urma 
poliție și greviști, două 
și-au pierdut viata, iar 
au fost rănite..

Procesul muncitorilor
Ferrol a suscitat o largă ______ __
protest in întreaga Spanie. în timpul 
desfășurării lui, în diferite orașe, 
printre care Barcelona, Bilbao și 
Valencia, au avut loc mitinguri și 
demonstrații la care se cerea elibe
rarea neîntirziată a celor ?3 de mun
citori. La EI Ferrol a fost organizată 
o grevă de solidaritate, la care au 
luat parte 29 000 de persoane.

ciocnirii dintre 
persoane 

alte cîteva

de la EI 
mișcare de

încheierea cu succes a Conferinței 
general-europene va exercita o influență 
pozitivă asupra relațiilor intemaționaie 

sinki a Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, se arată in
tr-un comunicat al postului de ra
dio al Vaticanului. Conferința, a a- 
preciat postul de radio, este îndrep
tată spre dezvoltarea colaborării și 
întărirea păcii între popoare, iar Va
ticanul nu poate rămine deoparte a- 
tunci cind este vorba de un aseme
nea eveniment la care participă, 
practic, toate statele europene, pre
cum și țările care au cele mai strîn
se legături cu continentul european. 

O colaborare sinceră, o pace trai
nică și durabilă, securitatea autentică 
— se arată în comunicat — nece
sită o atmosferă de încredere re
ciprocă, iar aceasta poate fi creată 
prin recunoașterea și respectarea 
unor principii fundamentale.

HELSINKI 23 (Agerpres). — Con
ferința pentru securitate și coopera
re in Europa este o mărturie pro
mițătoare a existenței posibilităților 
de colaborare internațională in 
scopul întăririi păcii, a declarat fos
tul ministru de externe al Finlan
dei. Ahti Karjalaineri, la o conferin
ță de presă. El a relevat că înche
ierea cu succes a conferinței poate 
avea un efect pozitiv considerabil a- 
supra evoluției 
nale nu numai 
alte continente.

relațiilor internațio- 
în Europa, dar și pe

★
CETATEA VATICANULUI 23 (A- 

gerpres). — Vaticanul dă o aprecie
re pozitivă și urmărește cu interes 
apropiata etapă finală de la Hel-

Poporul vietnamez din Sud și din Nord 
se va pronunța în curînd asupra 

problemei reunificării țării"
Un interviu al ministrului de externe în Guvernul Revoluționar
Provizoriu ai Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh
PARIS 23 (Agerpres). — într-un 

interviu publicat în ziarul „Quoti- 
dien de Paris", ministrul de externe 
în Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
doamna Nguyen Thi Binh. a declarat 
că poporul vietnamez din Sud și din 
Nord se va pronunța în curînd asu
pra problemei reunificării tării. Nici 
o forță reacționară nu se poate opu
ne acestui proces afirmat

Nguyen Thi Binh. Reunificarea este 
mai mult decît o aspirație, este o da
torie națională.

în continuare, ministrul de externe 
al R.V.S. a declarat că principalele 
sarcini care stau în fața populației 
sud-vietnameze sînt menținerea or
dinii publice, apărarea securității si 
stabilizarea situației economice, mult 
rămasă în urmă ca rezultat al celor 
30 de ani de război.

® Egiptul a hotărit reînnoirea mandatului forțelor Națiunilor 
Unite în Peninsula Sinai @ Anv/ar El-Sadat — propus de Con
gresul național al Uniunii Socialiste Arabe din R. A. Egipt pen

tru realegerea în funcția de președinte

CAIRO 23 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc, miercuri, o reuniune a 
Consiliului Securității Naționale al 
Republicii Arabe Egipt, prezidată de 
președintele Anwar El-Sadat. După 
consultări cu principalii săi consilieri, 
președintele Anwar El-Sadat a anun
țat hotărîrea Egiptului de a reînnoi 
pentru o perioadă de trei luni man
datul forțelor Națiunilor Unite în 
Peninsula Sinai — a declarat Ismail 
Fahmi, vicepremier și ministrul afa
cerilor externe al R.A.E., transmit a- 
gențiile France Presse. T.A.S.S. și 
Reuter. Consiliul Securității Naționa
le — a declarat Ismail Fahmi — a no- 
tărit, în unanimitate, să prelungeas
că pină la 24 octombrie mandatul 
forțelor O.N.U. staționate în zonă, 
care expira la 24 iulie.

în discursul rostit marți la deschi
derea lucrărilor Congresului național 
al Uniunii Socialiste Arabe, președin
tele Anwar El-Sadat declarase că va 
examina, sub toate aspectele, apelul 
Consiliului de Securitate prin care 
se cerea Egiptului să revină asupra 
deciziei sale de a nu reînnoi manda
tul forțelor O.N.U. în Sinai. Răspun
sul ce urmează să fie dat acestui a- 
pel. arăta președintele Anwar El-Sa
dat. va ..lua in considerare faptul că 
responsabilitatea Consiliului de Secu
ritate nu se limitează 
tensiunii, ci trebuie să 
la a garanta aplicarea 
zoluției 338 din 1973 și
lorlalte rezoluții ale O.N.U.".

în altă ordine de idei, președintele 
Sadat a arătat că în cee.a ce privește 
conflictul israeliano-arab însuși. ..noi 
vom negocia din nou dacă se prezin
tă ocazia", reafirmind dorința țării

sale de a căuta o soluție pașnică cri
zei din Orientul Apropiat.

•k
Congresul național al Uniunii So

cialiste Arabe (U.S.A.) din Republi
ca Arabă Egipt, ale cărui lucrări se 
desfășoară la Cairo in prezenta a 
2 000 de delegați, a propus candida
tura lui Anwar El-Sadat pentru 
funcția de președinte pc o nouă pe
rioadă de șase ani, in alegerile pre
zidențiale ce urmează să se desfă
șoare in Egipt in cursul anului vii
tor — anunță postul dc radio Cairo, 
reluat de agenția M.E.N.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a apreciat pozitiv. intr-o 
declarație făcută presei. răspunsul 
președintelui Anwar El-Sadat la ape
lul Consiliului de 
reînnoi mandatul 
ționate în Sinai, 
..deschide poarta 
lui de negocieri".

Securitate de a 
forțelor O.N.U. sta- 
arătind că aceasta 

continuării procesu-

® ENERGIE ELECTRI
CĂ NUCLEARĂ. Raportul 
anual al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.), 
publicat la Viena, arată că pon
derea centralelor nucleare in 
rindul furnizorilor de energie 
electrică va crește in mod deo
sebit in următorii ani. Astfel, 
dacă in 1970 capacitatea cen
tralelor nucleare era de 16 3C0 
megawați, la sfîrșitul acestui an 
va crește pină la 82 000 mega
wați, pwt’U a ajunge, in jurul 
anului 1989. la circa 229 000 me
gawați. Pe de altă parte, docu
mentul relevă că majorarea 
continuă a prețului petrolului 
scoate și mai mult în evidență 
avantajele energiei nucleare, 
fapt care va face ca în viitorii 
ani puterea atomului să devină 
singura modalitate practică de 
reducere a dependenței de com
bustibili fosili.

la reducerea 
meargă pină 
totală a re

fl tuturor ce-

ti® P?®SOages
asgssras

Pekin a plecat spre 
TttoSCSVH ^en Cieh. conducător al 
unei delegații comerciale guverna
mentale chineze și ministru adjunct 
al comerțului exterior, care urmează 
să semneze acordul interguverna- 
mental chino-sovietic privind schim
burile de mărfuri si plățile pe anul 
1975 dintre cele două țări — rela
tează agenția China Nouă. După 
cum menționează agenția T.A.S.S., in 
cursul aceleiași zile, Cen Cieh a so
sit la Moscova.

La Saigon 3 3părut primul 
număr al ziarului ..Giai Phong" (E- 
liberarea) — organ al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud. anunță agenția de presă Elibe
rarea.

Ministrul peraan d ata
cărilor extern®, Mi§uel An§ei de 
la Flor Valle, a arătat intr-un in
terviu acordat ziarului iugoslav 
„Borba", că lucrările Conferinței mi
nisteriale a țărilor nealiniate, ce va 
avea loc in zilele de 25—29 august 
a.c., la Lima, vor fi de mare impor
tantă atit pentru strategia politică a 
acestor țări, cit și pentru strategia 
lor economică. Va fi abordată ini
țiativa președintelui Republicii Peru, 
Juan Velasco Alvarado, privind li
mitarea achizițiilor de armament in 
America Latină și folosirea fondu
rilor astfel economisite pentru dez
voltarea țărilor de pe acest conti
nent.

Corporațiile smaliinoțio- 
nale rau contribuit Iu criza 
monsîOTă care 3 avut drept re_ 
zultat a doua devalorizare a dolaru
lui, efectuată la 12 februarie 1973, și 
înregistrarea unei rate a inflației, în 
Statele Unite, de 20 la sută în perioa-

Sărbătoarea ziarului „Unsere 
Zeit“ va avea loc la data

a
și locul stabilite

Consiliul municipal Dusseldorf 
fost obligat, de tribunalul administra
tiv din localitate să închirieze zia
rului „Unsere Zeit". organ al P.C. 
German, terenul denumit „Rheinwie- 
sen" . pentru organizarea sărbătorii 
sale anuale. Pină acum, administra
ția orășenească refuzase, sub diver
se pretexte, să purtă la dispoziție zia
rului terenul amintit, ceea ce a de
terminat numeroase proteste din 
partea opiniei publice progresiste din 
R.F.G. în motivarea sa, tribunalul a 
arătat că „Rheinwiesen" se închiria
ză. în mod obișnuit, pentru organi
zarea de sărbători populare, iar con
siliul municipal nu are nici un drept 
să decidă cui să pună la dispoziție 
terenul și cui nu. fiind obligat să 
respecte ordinea solicitărilor. Așa
dar. sărbătoarea ziarului „Unsere 
Zeit" va avea loc la data și în locul 
stabilite.

da respectivă — se arată într-un ra
port elaborat de Senatul american. 
Autorii documentului au stabilit că 
firmele în cauză au procedat la vre
mea respectivă la debarasări masive 
de dolari, care au accentuat slăbi
ciunea monedei americane intr-o pe
rioadă critică.

ROMA 23 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La ..An- 
tico Caffe Greco" din Roma a 
avut loc marți seara o ceremo
nie. in cursul căreia Ambasada 
Republicii Socialiste România 
la Roma a donat tabloul repre- 
zentind pe scriitorul și patriotul 
român Gheorghe Asachi. care a 
trăit și a lucrat in capitala Ita
liei între 1808 si 1812. Tabloul, 
operă a pictorului Mihu Vulcă- 
nescu. urmează să 
alături de portretele 
tre personalități din 
literaturii și artei, 
străine, care aveau drept punct 
de întâlnire celebra ..Caffe 
Greco", situată in apropierea 
Pieței Spaniei.

Camera Comunelor3 3dop- 
tat moțiunea care aprobă programul 
guvernului laburist de combatere a 
inflației. Din cei 635 deputați ai Ca
merei Comunelor, 262 au votat pen
tru, 54 împotrivă, în timp ce 319 s-au 
abținut. Propunerile guvernului au 
fost sprijinite de majoritatea deputa- 
ților laburiști și de conducerea 
Congresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.).

fie expus 
unor ilus- 

domeniul 
italiene și

Potrivit urai proiect de 
Jgîf® aprobat de subcomisia pentru 
problemele pescuitului a Camerei Re
prezentanților, limita zonei naționale 
de pescuit a S.U.A. se va extinde de 
la 12 la 200 mile, începind cu data de 
1 iulie 1976. în cercurile Congresului se 
arată că dezbaterile pe marginea do
cumentului vor fi încheiate în forul 
legislativ înainte de sfîrșitul anului.

Miniștrii agriculturii din 
țările mosnfcre nîs C.EX 
și-au încheiat dezbaterile la Bru
xelles. hotărind o devalorizare de 5 
la sută a așa-numitei lire verzi — de
viză utilizată în cadrul Pieței comu
ne pentru calcularea prețurilor la pro
dusele agroalimentare britanice și 
irlandeze. Această măsură 
o consecință a deprecierii 
line.

reprezintă 
lirei ster-

Hora randă de
bîH interc°munitare în problema ci
priotă, programată să înceapă joi, Ia 
Viena, a fost amînată pentru 31 iu
lie. Oficialități ale O.N.U. au preci
zat că această amînare a 
rită datorită programului 
încărcat al secretarului 
Națiunilor Unite, Kurt 
sub egida căruia se desfășoară con
vorbirile intercomunitare.

convor-

fost hotă- 
de lucru 
general al 
Waldheim,

Camera Populară a Par
lamentului bălei 3 3prob3t’ 
miercuri, cu 336 de voturi, contra 59 și 
.3 abțineri, decretul prezidențial pri
vind proclamarea în țară a stării de 
urgență. Cu o zi înainte, același decret 
fusese aprobat de cealaltă cameră a 
Parlamentului indian — Consiliul 
Statelor.

Șomajul în R. F. Germa
nia se r'd‘ca ^a P®ste un milion de 
persoane, ceea ce reprezintă 4,4 la 
sută din forța de muncă a țării.

Primul ministru al Repu
blicii Guineea, LanS3n3 Beav°- 
gui, efectuează incepind de miercuri 
o vizită oficială de trei zile în 
Franța.

Sesiunea Organizației Statelor 
Americane

A- 
ca- 
ho-

SAN JOSE 23 (Agerpres).
Sesiunea Organizației Statelor 

mericane (O.S.A.). întrunită în 
pitala costaricană, San Jose, a 
tărit cu 19 voturi contra două (Chile
și Paraguay) ca ridicarea sancțiuni
lor economice și diplomatice institui
te împotriva unei țări să fie votată ’ 
prin majoritate simplă. Această de
cizie reprezintă o modificare a arti
colului 17 al Tratatului Interameri
can de Asistență Reciprocă (T.I.A.R.). 
prin care se prevedea ca. într-un

astfel de caz. șă fie întrunită o ma
joritate de două treimi din cei 21 
de membri ai T.I.A.R.

O altă problemă supusă atenției 
celor prezenți la lucrări se referă Ia 
propunerea guvernului peruan de a 
se înscrie în Tratatul interamerican 
amendat un principiu. în baza căruia 
agresiunea economică să fie consi
derată o amenințare serioasă la dez
voltarea independentă 
mericii Latine.

Declarația președintelui Daniel Oduber
SAN JOSE 23 (Agerpres). — Costa 

Rica va sprijini necondiționat crea
rea Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.), deoareoe el re
prezintă un instrument necesar de
plinei eliberări a Americii 
față de interesele străine — a 
rat președintele acestei țări. 
Oduber. într-o conferință de 
S.E.L.A. — a spus el — reprezintă 
aspirația spre dezvoltare a popoare
lor din zonă si constituirea sa va

Latine 
decla- 
Daniel 
presă

a țărilor A-

facilita crearea de 
mixte de cooperare economică intre 
statele latino-americane.

America Latină are, in prezent, 
perspective ample pentru a-și des
chide drumul spre o dezvoltare eco
nomică independentă — a afirmat 
președintele costarican. subliniind, 
totodată, necesitatea instituirii unei 
noi ordini economice internaționale 
și a întăririi solidarității tuturor sta
telor în curs de dezvoltare.

noi societăți

BEIRUT 23 (Agerpres). — Forțele 
militare israeliene au încălcat, 
miercuri dimineața, frontiera de sud 
a Libanului, atacînd un sat în re
giunea Marjeun. unde au distrus 
două case, au luat ca ostatici șase 
cetățeni libanezi și au rănit o femeie 
și un copil, a anunțat un purtător 
de cuvint al Ministerului libanez al 
Apărării.

Artileria libaneză a deschis focul 
asupra forțelor israeliene. respingin- 
du-le ; elicoptere israeliene au pă
truns pe teritoriul libanez pentru a 
ridica răniții israelieni. Schimburile 
de focuri de artilerie au continuat 
timp de două ore.

Lucrările conferinței
ministeriale a 0. U. A.
© Cele trei mișcări de eliberare 
din Angola — invitate la vii
toarea reuniune la nivel înalt

KAMPALA 23 (Agerpres). — La 
Kampala au continuat, miercuri, lu
crările conferinței ministeriale pen
tru pregătirea agendei reuniunii la 
nivel inalt a Organizației Unității A- 
fricane.

Marți după-amiază a fost amplu 
dezbătută situația din Angola, unde, 
de mai multe zile, se semnalează 
ciocniri între forțele armate ale Miș
cării Populare de Eliberare a Ango- 
lei (M.P.L.A.) și ale Frontului Na
tional de Eliberare a Angolei 
(F.N.L.A.). Purtătorul de cuvint al 
O.U.A., Peter Onu, a anunțat că 
miniștrii de externe au căzut de 
acord să invite pe conducătorii celor 
trei mișcări de eliberare din An
gola — M.P.L.A., F.N.L.A. și
U.N.I.T.A. — la viitoarea reuniune 
la nivel înalt a O.U.A.. preconizată 
pentru 28 iulie în capitala Ugandei.

italia Convulsii profunde

în Partidul Democrat-Creștin
® Demisia lui Amintore Fanfani din funcția de secretar na
țional al partidului ® Afirmarea pregnantă a unor curente 

..........................................cu P.C.I.realiste, deschise dialogului

® MONEDE JUBILI
ARE. Consiliul guvernatorilor 
al Băncii Naționale a R.S.F. 
Iugoslavia a hotărit ca la 4 au
gust a.c. să fie pusă in circula
ție o emisiune specială de mo
nede în valoare de 5 dinari 
pentru a marca „cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării țării și 
victoria asupra fascismului.

* ULTIMUL DISC AL 
LUI VICTOR JARA. -ChUe' 
septembrie 1973“ — acesta este 
titlul ultimului disc al marelui 
cintâreț popular chilian Victor 
Jara, apărut zilele acestea la 
Paris. El cuprinde șapte cîntece, 
pină acum inedite, pe care Jara 
le-a scris in săp'tăminile dinain
tea morții sale tragice după răs
turnarea guvernului 
care au fost salvate 
sa, Joan Turner. în 
tece el își exprimă 
față de popor, neliniștea deter
minată de tulburările din țară 
și dă, în același timp, glas ho- 
tăririi maselor muncitoare de a 
continua lupta pentru libertate. 
„Este unul dintre cele mai emo
ționante discuri, pentru că a- 
ceastă înregistrare a fost între
ruptă ca urmare a asasinării 
mișelești a lui Victor Jara în in
cinta stadionului din Santiago" 
— scrie într-o cronică ziarul 
francez „La Vie Ouvriere".

Allende și 
de văduva 
aceste cin- 

dragostea

® EXPONAT PREJIOS. 
în timpul săpăturilor efectuate 
la Moscova, pe teritoriul Krem
linului, a fost descoperit un pa
loș confecționat, după cit se 
pare, intre anii 1130—1170 in re
giunea Rinului. După restaura
re, va constitui cel mai vechi 
exponat din sala de arme a 
Kremlinului. Lama sa, din oțel 
prelucrat după metoda vestiților 
meșteri din Damasc, poartă 
inscripția in latină „Gicelin me 
fecit" („Făurit de Gicelin") — 
un indiciu că arma a fost con
fecționată într-un atelier me
dieval german. Descoperirea 
permite să se tragă unele con
cluzii 
ciale

despre legăturile comer- 
din acea vreme.

>

Actualitatea politică 
italiană a fost domi
nată in aceste zile de 
lucrările 
național 
lui 
(P.D.C.), 
desfășurat incepind de 
simbătă la

Succesul
Comunist Italian și re
gresul considerabil în
registrat de P.D.C. în 
alegerile din luna iu
nie — rezultate în 
urma cărora diferența 
dintre P.D.C. și Parti
dul Comunist Italian 
s-a redus la mai puțin 
do. două 
au dat

Consiliului 
al Partidu- 

Democrat-Creștin 
care s-au

Roma.
Partidului

procente . — 
naștere unor 

puternice frămîntări in 
sinul democrației creș
tine, formație politică 
aflată, după 
știe, de mai bine 
30 de ani la conduce
rea țării, 
a depăși 
credere" 
lui (care 
tat ca un proces 
mai vizibil în ultimii 
doi ani), secretariatul 
politic al P.D.C. a 
lansat propunerea de 
reconstituire a unei 
coaliții cvadriparti- 
te de centru-stînga, 
(creștin-democrați, so
cialiști, socialist-demo- 
crați și republicani), 
care să ia locul actua
lului cabinet bicolor 
(P.D.C. plus partidul 
republican). în urma 
refuzului net al socia
liștilor (care au decla
rat că nu intențio
nează să se reîntoarcă 
la guvern înainte ca 
P.D.C. să procedeze la 
o reconsiderare serioa
să a liniei sale poli
tice), secretarul 
nai al P.D.C., 
tore Fanfani. a 
cat să 
mentul 
pină la 
tidului, 
avea loc în toamna a- 
cestui an.

Aceste calcule au 
întîmpinat însă o opo
ziție înverșunată, ce
le mai puternice cu
rente din partid, ca- 
re-1 fac responsabil 
pe Fanfani de eșecu
rile democrat-creștine. 
anunțindu-și demisia 
din Direcțiunea P.D.C. 
Este vorba. în primul 
rînd, de curentul „do- 
rotheenilor". care de
ține 34,2 la sută din 
voturi în Consiliu! 
național al P.D.C. și 
din rîndurile căruia

cum se
de

In scopul de 
„criza de în- 
a electoratu- 
s-a manifes

tat

națio- 
Amin- 
încer- 
„mo-amine 

clarificărilor' 
congresul par- 

programat a

fac parte personalități 
politice ca Mariano 
Rumor, ministrul afa
cerilor externe și fost 
președinte al consiliu
lui, și FI. Piccoli, fost 
secretar al P.D.C. și 
candidat la succesiu
nea Iui Fanfani. „Do? 
rotheenilor" li s-au a- 
lăturat grupări de 
stingă din partid, ast
fel că gruparea pe_care 
o reprezenta A. 
fani nu 
decit de 
sută din 
Consiliul 
sa italiană și interna
țională. a apreciat că 
s-a creat „cea mai 
gravă criză pe care a 
cunoscut-o P.D.C. de-a 
lungul întregii sale 
existențe".

Această criză este 
numai în aparentă o 
chestiune de persoane, 
în fond, miezul dispu
tei îl constituia atitu
dinea față de partidul 
comunist, grupul Fan
fani declarîndu-se os
til oricărei deschideri 
spre o colaborare cu 
comuniștii, în timp ce 
celelalte grupări din 
partid înțeleg să țină 
seama (e adevărat, cu 
nuanțe și în 
diferite) de 
tea de a se 
formulă de 
dere în direcția 
colaborări cu 
niștii. Mulți comenta
tori politici italieni a- 
preciau că. de fapt, 
esența grupului și a 
„orientării Fanfani" 
reprezintă piedica ma
joră în 
abordări 
vc a _ _
P.C.I. privind realiza
rea „compromisului is
toric".

Semnificativă a fost, 
în acest sens, pozi
ția premierului Aldo 
Moro, care, arătînd 
că, după 15 iunie, nu 
se mai 
na ca 
mic nu 
plat, a 
în 
cesar să se deschi
dă un nou capitol în 
istoria țării. El 
pronunțat pentru 
gâturi strînse 
tidul socialist 
odată, pentru 
log concret" 
muniștii în 
care interesează 
treaga populație.

Marți seara, după 
replica pronunțată de

na- 
vo- 
re- 
de 

din

Fan- 
mai dispunea 

circa 27 la 
voturile din 

national. Pre

măsuri 
necesita- 
căuta o 

deschi- 
unei 

comu-

calea unei 
constructi- 

propunerilor

poate acțio- 
și cum nl- 
s-ar fi întîm- 

evidențiat că 
prezent este ne- 

să se

s-a 
le- 

par- 
tot-

cu
și.

„un dia- 
cu co- 

probleme 
în-

Fanfani, Consiliul 
țional a trecut la 
tarea celor două 
zoluții prezentate 
diferitele curente
cadrul partidului. Pri
ma din ele cerea a- 
probarea raportului 
prezentat de secretarul 
național și reafirma 
încrederea în actualul 
guvern. A doua rezo
luție, semnată de 
membrii 
„dorotheenilor1 
curentelor 
nu aproba 
cretarului național și 
sublinia 
reînnoirii partidului și 
a structurilor sale. 
Supusă la vot. prima 
rezoluție a fost res
pinsă cu o mare ma
joritate de voturi. 
Imediat după anunța
rea rezultatului, A- 
mintore Fanfani a fă
cut cunoscută demisia 
sa din funcția de se
cretar național al 
P.D.C. Consiliul națio
nal al partidului ur
mează să se reuneas
că joi pentru a desem
na noul secretar.

Amplele comentarii 
publicate de întreaga 
presă italiană relevă 
că „infrîngerea secre
tarului politic echiva
lează în fapt cu în- 
frîngerea unei strate
gii" („IL MESSAG- 
GERO"). Este vorba, 
după cum remarca 
„L’UNITA", de o stra
tegie care „urmărea să 
contrapună între ele 
masele populare și 
muncitorești" și care 
refuză „calea căutării 
de înțelegeri, calea 
convergentei și a ac
tivității comune".

In acest sens, ma
joritatea observatori
lor consideră că esen
țialul 
vește 
creată 
crației 
este 
persoane, 
rea de orientare, 
tul de la 15 iunie 
cărui efecte pozitive 
se materializează in 
aceste zile in formarea 
de noi consilii regio
nale și locale de coa
liție, relevă „L’UNI
TA" — trebuie să-și 
găsească o aplicare 
deplină și în orientă
rile generale ale tării 
și în administrarea 
treburilor publice".

semnată 
curentului 

■“ și ai 
de stingă, 

raportul se-

necesitatea

în ceea ce pri- 
situația nou 

în sinul demo- 
crestine nu 

schimbarea de 
ci schimba- 

„Vo- 
— ale

Radu BOGDAN

• CONSTRUIREA TU
NELULUI PE SUB CA
NALUL MÎNECII ar repre
zenta modalitatea cea mai puțin 
costisitoare de realizare a tra
ficului in creștere accelerată 
dintre Marea Britanie și Fran
ța. Această concluzie a fost co
municată guvernului britanic 
de către un grup de experți în
sărcinat de cabinetul laburist cu 
studierea costului proiectatului 
tunel. Grupul de experți crede 
că în condițiile in care traficul 
de pasageri prin canal a crescut 
de la 9 552 000 în 1962 la 26 691 000 
in 1973 și manifestă în conti
nuare o tendință de creștere ac
celerată, ar fi mult mai puțin 
costisitor ca acest trafic să se 
realizeze prin tunel decît cu 
ferry-boat-urile.

9 OREZUL IN CHI
MIE. Problema surselor de 
materii prime pentru procesele 
industriale preocupă în prezent 
pe mulți cercetători. De curînd, 
doi oameni de știință egipteni 
au făcut o Interesantă descope
rire : un important produs chi
mic, silicatul de sodiu — folosit 
pentru producerea de detergenți, 
materiale adezive, textile, cera
mică, hîrtie — poate fi obținut 
din... orez. Mal exact, din a- 
bundenta pleavă rămasă după 
decorticarea orezului. Pleava, 
avînd un conținut ridicat de si
liciu, s-a dovedit a fi o sursă 
ideală pentru întreținerea reac
ției de ardere necesară obținerii 
silicatului de sodiu, prezentînd 
și avantajul unei reduceri sub
stanțiale a temperaturii 
sare reacției chimice 
1 400° C la 200» C).

nece- 
(de Ia

• ORAȘUL FĂRĂ 
CîiNI. Reykjavik, capitala Is- 
landei, pare să fie unicul oraș 
din lume fără cîini. Aceasta se 
datorează unei ordonanțe muni
cipale, din 1971, interzicînd ce
tățenilor să posede cîini, pe mo
tivul că patrupedele respective 
ar prezenta pericol pentru sănă
tatea publică. O parte din iubi
torii acestor animale de casă 
n-au fost însă de acord cu mă
surile luate, revendicind anula
rea lor. Neavînd cîștig de cau
ză, ei nu se dau încă bătuți : 
intenția lor este de a înainta a- 
cum cazul „orașului fără cîini" 
unor foruri internaționale.

• ALERTĂ LA BOR
DUL CABINEI „APOL
LO" : unul din cei zece pești 
luați de astronauți pentru a li 
se studia reacțiile în Cosmos a 
dispărut ! I s-a căutat cadavrul, 
dar fără succes. A dispărut pur 
și simplu ! Astronaut» mențio
nează că nu l-au mîncat, ceea 
ce i-a determinat pe specialiști 
să conchidă că nefericitul pește 
a fost devorat de propriii săi 
confrați...
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