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Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central are loc în împrejurări deosebite, cînd întregul partid și popor desfășoară o muncă int/nsă pentru lichidarea urmărilor inundațiilor catastrofale,. care au lovit atît de greu țara noastră în ultimele luni. Faptul că la ordinea de zi a plenarei figurează probleme ce privesc atît activitatea internă cît și externă a partidului și statului nostru demonstrează, o dată în plus, unitatea dialectică dintre sarcinile naționale și cele internaționale.Este un adevăr cunoscut că activitatea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a bunăstării întregului popor și preocuparea pentru întărirea coeziunii .și unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste, pentru transpunerea în fapt a politicii de coexistență pașnică, de dezvoltare a colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială — constituie un tot unitar, se -'«adiționează reciproc, sînt părți inseparabile ale procesului de înfăptuire a rolului conducător al partidului nostru în societate.Așa se explică, de altfel, de ce, în împrejurările grele prin care a trecut țara noastră, Comitetul Central al partidului și guvernul, acționînd cu fermitate pentru rezolvarea gravelor probleme provocate de inundații, pentru asigurarea unui ritm normal al întregii vieți economice și sociale, au desfășurat în același timp o vastă activitate pe plan internațional.înainte de a mă referi Ia problemele aflate pe ordinea de zi 'a plenarei, consider necesar să informez Comitetul Central, partidul și întregul popor asupra felului cum se înfăptuiesc sarcinile planului de stat pe anul 1970. în primul semestru producția globală industrială s-a realizat în proporție de peste 101 la sută, obținîndu-se peste plan produse de 1 miliard 500 milioane lei. Față de semestrul I al anului 1969, volumul producției industriale a crescut cu 12,4 la sută, de-« pășindu-se ritmul prevăzut pentru acest an. De asemenea, se înfăptuiesc în bune condiții sarcinile privind creșterea productivității muncii, ridicarea calității producției, sporirea eficienței întregii activi? tăți economice. în ce privește investițiile, din planul anual s-a realizat 44,6 la sută, ceea ce ne permite să apreciem că există condiții favorabile pentru îndeplinirea în întregime a programului stabilit. în do

meniul comerțului exterior, planul de export pe primele șase luni a fost depășit, rea- lizîndu-se o creștere de eca 23 la sută față de primul semestru al anului trecut.Rezultatele obținute în primele 6 luni în înfăptuirea planului în industrie se datoresc măsurilor luate la timp pen- tr asigurarea desfășurării în bune condițiuni a producției. Ele sînt rodul muncii intense depuse de muncitori, tehnicieni și ingineri, de conducerile întreprinderilor, al unei mai bune îndrumări și conduceri de către ministere și organele centrale a activității economice.în același timp, aceste rezultate demostrează că organele și organizațiile de partid își îndeplinesc tot mai bine rolul organizator și conducător în economie. Cu atît mai mult merită să subliniem rezultatele dobîndite în industrie, în realizarea planului producției pe primul semestru, cu cit după cum se știe, în această perioadă datorită inundațiilor, sute de întreprinderi și-au întrerupt activitatea.în ce privește agricultura, pe baza hotărîrilor plenarei Comitetului Central din martie, s-a desfășurat o muncă intensă pentrrf realizarea unor recolte bogate. Lucrările agricole au fost executate în condiții bune, s-a asigurat o cantitate mai mare de îngrășăminte, și, dacă nu ar fi intervenit inundațiile catastrofale care au afectat aproape 1 milion de hectare, se întrevedea posibilitatea obținerii unor recolte deosebit de mari. Cu toate greutățile ivite, datorită măsurilor luate pentru rein- sămînțarea suprafețelor calamitate, pentru buna îngrijire a culturilor, putem aprecia că recolta la cerealele de vară va asigura în mod corespunzător aprovizionarea populației. De altfel, strînsul orzului și griului a și început, și recoltele obținute sînt mulțumitoare ; și în județele unde nu a început încă recoltarea, se apreciază că producția de griu și orz’ va fi bună.Sînt, de asemenea, perspective pentru a obține producții bune la culturile de toamnă. Porumbul, floarea-soarelui, celelalte culturi se prezintă, în general bine ; umiditatea este mai mult decît suficientă, și avînd în vedere că și vremea este călduroasă se poate aprecia că recoltele de toamnă vor fi satisfăcătoare. De aceea avem convingerea că vom putea asigura acoperirea nevoilor de produse agricole.Aș dori să menționez că în această perioadă conducerea de partid și de stat a acordat o deosebită atenție aprovizionării populației, ceea ce s-a reflectat în faptul că piața a

fost mai bine aprovizionată cu produse agroalimentare, îndeosebi cu legume. Volumul mărfurilor cumpărate de populație a crescut cu aproape 10 la sută față de primul semestru al anului trecut.Putem afirma astfel că rezultatele generale obținute în economie în primele 6 luni ale anului sînt bune. Avem toate condițiile pentru a realiza și depăși planul de stat pe întregul an, asigurînd astfel îndeplinirea cu succes a planului cincinal 1966—1970 și creînd o puternică bază de plecare pentru viitorul plan cincinal.Cu toate acestea, trebuie să menționez că și în această perioadă în activitatea noastră economică s-au manifestat o serie de neajunsuri în ce privește aprovizionarea teh- nico-materială, asigurarea documentațiilor și a proiectelor pentru investiții, desfășurarea cooperării între diferite întreprinderi ; s-au evidențiat lipsuri și în preocuparea pentru îmbunătățirea organizăriiproducției și a muncii, pentru folosirea cu rezultate superioare a mijloacelor materiale și financiare, pentru creșterea rentabilității activității economice. Rezultatele obținute pe primele 6 luni demonstrează că în toate întreprinderile există mari rezerve pentru sporirea producției industriale, ridicarea productivității muncii, îmbunătățirea calității producției, reducerea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței economice.De altfel, aproape toți tova- tășii prim-secretari care au luat cuvîntul la Plenară s-au referit la faptul că, în urma mobilizării unora din acesta rezerve, au suplimentat angajamentele de depășire a planului de producție și beneficii și că în primul semestru au realizat mai mult de 50 la sută din ceea ce și-au propus : aceasta arată că posibilitățile de a obține producții peste plan — desigur, acolo, unde sintem interesați, unde avem nevoie de astfel de produse — sînt încă mari și va trebui să depunem eforturi susținute pentru punerea lor în valoare. Se cunoaște, de altfel, că există o serie de întreprinderi care nu lucrează la capacitatea proiectată, deși a trecut destul de mult timp de la punerea lor în funcțiune ; avem întreprinderi unde se produc dese întreruperi în procesul de fabricație, unde mașinile nu sînt folosite cu randamentul maxim.Subliniind rezultatele, bune obținute în economie, trebuie să arătăm că dispunem încă de mari posibilități insuficient valorificate — și se impune ca în perioada următoa

re să intensificăm eforturile pentru a obține o producție cu mult mai mare decît cea stabilită prin angajamentele suplimentare asumate. Este necesar să facem acest lucru, tovarăși, pentru că pierderile provocate de calamități le putem recupera în primul rînd în industrie ; deci în a- cest domeniu trebuie să ne concentrăm forțele. Ministerele, centralele industriale și întreprinderile trebuie să ia măsuri inai hotărîte pentru eliminarea neajunsurilor manifestate, pentru punerea în valoare a marilor rezerve și posibilități de care dispune economia noastră.După cum ați văzut din informarea prezentată, pagubele pricinuite de inundații se ridică la peste 10 miliarde lei. Un număr mare de întreprinderi nu lucrează nici acum la întreaga lor capacitate. Au fost distruse mari cantități de materii prime și materiale. în a- gricultură se mai găsesc încă sub apă circa 300 mii hectare. Această situație deosebită impune luarea în continuare a unor măsuri energice. Este necesar să se asigure ca toate întreprinderile să lucreze la întreaga lor capacitate, să se intensifice acțiunea de economisire a materiilor prime și materialelor în vederea recuperării .in cea mai mare parte a pierderilor suferite.In legătură cu aceasta aș dori să informez plenara că în planul cincinal viitor s-au a- dus serioase îmbunătățiri, față de prevederile Congresului al X-lea, în sensul reducerii cheltuielilor de producție, al micșorării consumurilor de materii prime și de materiale. Considerăm că, chiar cu îmbunătățirile aduse, există încă mari rezerve. De aceea, trebuie să ne preocupăm să obținem încă în acest an progrese reale în reducerea cheltuielilor de producție și a consumurilor de materiale. Se impune ca ministerele, organizațiile economice centrale să înfăptuiască cu fermitate hotărîrea Comitetului Central și guvernului de a se realiza integral planul de producție al acestui an în toate sectoarele de activitate. Va trebui ca în următoarele 6 luni să asigurăm folosirea mai intensivă a capacităților de producție, încît pînă la sfîrși- tul anului să recuperăm în întregime pierderile suferite în industrie, și să dăm peste plan o producție de circa 5 miliarde lei.Este necesar, de asemenea, ca întreprinderile să-și sporească preocuparea pentru ridicarea calității producției, a- ceasta fiind una din problemele centrale ale dezvoltării e- conomiei noastre. Trebuie să intensificăm acțiunea de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, asigurînd

astfel ridicarea productivității muncii, creșterea rapidă a eficienței economice.O mare atenție trebuie a- cordată realizării în întregime a planului de investiții, punerii în producție la timp și chiar devansării unor lucrări, pentru a asigura atît premisele înfăptuirii în bune condițiuni a planului pe acest an, cît și o bază trainică pentru anii următori. Avînd în vedere că în unele sectoare de activitate sînt încă serioase rămîneri în urmă în realizarea planului de investiții, se impune ca ministerele, comitetele județene de partid să ia toate măsurile necesare pentru realizarea o- biectivelor stabilite la datele convenite. Trebuie să folosim posibilitățile existente de a suplimenta planul cu unele investiții în acest an, pentru a ușura astfel realizarea sarcinilor foarte mari pe care le avem în 1971. De aceea, rog atît conducerile ministerelor, — cît și pe primii secretari, pe ț toți membrii Comitetului Central, să acorde cea mai mare atenție realizării planului de Wunde se începerii planificat "investiții și, acolo creează posibilități, înainte de termenul a unor lucrări noi.In agricultură, ținînd seama A de situația creată, este necesar să asigurăm cît mai rapid, atît reînsămînțarea tuturor su- A prafețelor de pe care se retrag apele cît și însămînțarea, după strîngerea recoltelor de Q păioase, a unor suprafețe cît mai mari cu porumb, legume _ și culturi furajere ; aceasta va V permite recuperarea pierderilor provocate de inundații. Trebuie să luăm toate măsuri- W le pentru strîngerea la timp și în bune condițiuni a culturilor de vară. Atrag în mod deosebit " atenția asupra acestei probleme deoarece și în această lună a se prevăd ploi ; nu trebuie să “ se aștepte numai timpul bun, situația cere să se muncească a pe orice vreme pentru a asi- gura strîngerea la timp a griului și orzului. țȚinînd seama de volumul mare de investiții pe care îl — avem de realizat în agricultu- V ră, îndeosebi în sectorul zootehnic, se impun măsuri pen- tru realizarea la timp a tutu- w ror lucrărilor prevăzute. A- ceasta cu atît mai mult cu cît pe primele 6 ; luni ale anului planul investițiilor în agricultură este rămas în urmă. gfeDe asemenea, este necesar W să se acorde o atenție mai mare lucrărilor de hidro-ame- q liorații și desecări, realizării “ întregului volum de lucrări prevăzut pentru acest an ; ori- A ce rămînere în urmă în acest w domeniu poate avea repercusiuni negative asupra înfăp- £ tuirii programului stabilit de Plenara din martie a Comite- tului Central al partidului. V
(Continuare în pag. a HI-a)

COMUNIST ROMÂN
în zilele de 8 ți 9 iulie a.c. au avut loc lu

crările Plenarei Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

Plenara a dezbătut proiectul Legii organiză
rii producției și a muncii în agricultură ți pro
iectul Legii privind răspunderea conducerilor 
organizațiilor socialiste pentru gospodărirea 
mijloacelor materiale si bănești, organizarea ți 
funcționarea controlului financiar. Comitetul 
Central a decis ca aceste proiecte de lege să 
fie supuse spre adoptare Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, cu îm
bunătățirile rezultate din discuția publică și din 
dezbaterile ce au avut loc în Comisia pentru 
agricultură ți silvicultură și Comisia pentru pro
blemele economice, ale C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut informarea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R cu privire la inunda
țiile din primăvara acestui an, la măsurile pen
tru înlăturarea efectelor acestor calamități și a 
adoptat un document care este dat publicității.

Plenara a adoptat Hotărîrea cu privire la ani
versarea semicentenarului Partidului Comunist 
Român (Hotărîrea va fi dată publicității).

Plenara a fost informată despre activitatea pe 
plan internațional desfășurată în ultima peri
oadă de conducerea partidului și statului, des
pre vizitele delegațiilor de partid și de stat ale 
țării noastre în alte țări și ale delegațiilor străi
ne în Republica Socialistă România.

Comitetul Central dă o înaltă prețuire acti
vității internaționale desfășurate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., de guvernul Repu- 
ciî Socialiste România, de secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, apreciind că aceas
ta se înscrie pe linia înfăptuirii politicii exter
ne definite de Congresul al X-lea al partidului.

Plenara consideră deosebit de pozitive schim
burile de delegații și convorbirile pe care 
Partidul Comunist Român le-a avut în 
această perioadă cu partidele comuniste 
din țările socialiste, precum și cu nu
meroase partide comuniste, muncitorești și or
ganizații democratice din alte țări. Aceste în- 
tîlniri constituie o contribuție de seamă la în
făptuirea politicii partidului ți statului nostru, 
îndreptată spre dezvoltarea prieteniei, alianței 
ți cooperării cu toate statele socialiste, a soli

darității internaționaliste, cu partidele comunis
te și muncitorești, cu forțele democratice ți pro
gresiste, cu mișcările de eliberare națională, 
sporirea contribuției la întărirea unității siste
mului socialist mondial, a mișcării comuniste in
ternaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Pleuara dă o înaltă apreciere semnării Tra
tatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă România și U- 
niunea Republicilor Sovietice Socialiste <— cu 
prilejul vizitei în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, 
document do o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea relațiilor, pe multiple planuri, din
tre cele două staîe socialiste, spre binele po
poarelor român și sovietic, al cauzei întăririi 
sistemului socialist mondial ți unității sale, al 
păcii și progresului în lume.

Plenara apreciază utilitatea ți rodnicia con
tactelor care au avut loc în acest timp cu șefii 
de stat și de guverne, precum ți cu alți repre
zentanți a numeroase țări — expresie a po
liticii de dezvoltare a relațiilor României cu 
toate statele, fără deosebire de orînduire so
cială, a contribuției țării noastre la lupta îm
potriva politicii cercurilor imperialiste agresi
ve, a colonialismului și neocolonialismului, pen
tru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, pentru destin
dere internațională și lichidarea focarelor de 
încordare, pentru securitate ți pace în Europa 
și în lume.

Plenara subliniază că ți în viitor Partidul Co
munist Român, guvernul Republicii Socialiste 
România vor promova în mod statornic aceas
tă politică externă, ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale poporului român, intere
selor socialismului, păcii și înțelegerii între 
popoare.

in cadrul plenarei au luat cuvîntul tovarășii : 
Richard Winter, Alexandru lliescu, losif Uglar, 
Ștefan Boboș, Nicolae Vereș, George Ho- 
moștean, Ludovic Fazekas, Teodor Haș, Radu 
Beligan, Nicolae Mihai, Florența Munteanu, 
Adalbert Crișan, Ion lliescu, Zaharia Stancu, 
Gheorghe Roșu, George Macovescu, Valter Ro
man, loachim Moga.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Aspect de pe țantierul podului 
de peste Dunăre, Giurgeni— 

Vadu-Oii

ÎN PAG. 2-4—5-6:
Cuvlntările rostite in 

cadrul dezbaterilor 
din Plenara C. C. al

P.C.R. din 8-9 iulie

1970

Cu privire la inundațiile din primăvara acestui an, la •
■"■■■ ........................ ...........—'•

măsurile pentru înlăturarea efectelor acestor calamități;
Comitetul Central al Partidului Comunist Român a examinat problemele legate de calamitățile naturale din primăvara acestui an, cauzate de inundațiile fără precedent care au afectat o mare parte a teritoriului țării, au lovit grav numeroase orașe și sate, întreprinderi’ industriale, șantiere de construcții, unități socialiste din agricultură, întinse suprafețe agricole cultivate, locuințele a zeci de mii de cetățeni, provocînd mari daune economiei naționale, precum și victime în rîndul populației.Plenara aprobă în întregime activitatea depusă de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român in această perioadă de grele

încercări pentru poporul nostru, măsurile luate pentru salvarea avutului obștesc și al cetățenilor, a vieților' omenești, pentru sprijinirea populației sinistrate, înlăturarea urmărilor calamităților și normalizarea activității economice și social-culturale. Plenara apreciază că acțiunile energice inițiate și desfășurate sub directa îndrumare a conducerii de partid și de stat, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, în mijlocul populației din zonele sinistrate și amenințate de ape, măsurile concrete stabilite cu acest prilej, vasta activitate organizatorică și politică desfășurata de organele de partid, de stat și obștești pe plan local au asi-

gurat mobilizarea unor uriașe mijloace materiale și forțe umane pentru apărarea împotriva inundațiilor și înlăturarea consecințelor acestora.Comitetul Central al Partidului Comunist Român dă o înaltă apreciere dîr- zeniei, abnegației și eroismului cu care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au răspuns chemării partidului, înfruntînd forțele dezlănțuite ale naturii, și-au unit eforturile pentru a învinge greutățile și a asigura salvarea avutului națiunii noastre socialiste.Se bucură de prețuirea unanimă a po-
(Continuare în pag. a 11-a) ßfc

Realizări deosebite în 

întreprinderile Ministerului 
Energiei ElectriceIn bilanțul pe semestrul I al acestui an, Ministerul Energiei Electrice consemnează, atît la producția industrială cît și la investiții, însemnate realizări. Planul producției globale industriale a fost depășit cu 3,4 la sută, ceea ce a dat posibilitatea livrării către consumatorii industriali și casnici, peste prevederi, a circa 250 milioane kWh și 1 250 000 giga-ca- lorii. De asemenea, au l’ost îndeplinite toate obligațiile prevăzute în contractele de livrare a energiei electrice la export. Tn ceea ce privește investițiile, în primele 6 luni planul a fost realizat în proporție de peste 50 la sută, depășindu-se prevederile pentru această perioadă. Planul producției de construc- ții-montaj a fost depășit cu 3,3 la sută, realizări importante fiind înregistrate pe șantierele Porțile de Fier, Lotru. Mintia. Au fost puse în funcțiune, la termen sau în avans, toate capacitățile planificate în semestrul 1, între care : grupul 2 de 200 Mw din Centrala termoelectrică Mintia : primele două grupuri de 50 Mw, de fabricație românească, din Centrala electrică de termoficare Govora ; primul grup de 50 Mw din Centrala electrică de termoficare Palas.
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ARTĂ
ȘI POLITICĂ

de EUGEN BARBU

Proaspăt ivit între cuvintele cele mai folosite în ultima vreme, cuvîntul Reconstrucție se impune el singur prin conținutul măreț ce-l presupune. Literatului nu-i rămâne decît să participe cu uneltele sale la această grandioasă refacere, sunînd din instrumentele sale ce se adresează mai ales sufletului. Nu e de presupus că vom sta cu harfe uriașe deasupra șantierelor sau lovind gonguri teribile pentru a stimula pe muncitorii și studenții aflați la operația patriotică a reînălțării fabricilor sau a drumurilor, dar cînd spun asta mă gîndesc că de fapt nu se întîmplă nimic nou în artă dacă cîntăm efortul sulalim omenesc de a reclădi ceea ce o natură teribilă, iresponsabilă a dărîmat cu inconștiență. Unii vor strîmba din nas și vor spune că ne-am întors la temele dragi prolet- cultului, dar cum nu am complexe în materie, iată vă propun să ne amintim unele lucruri interesante. Din cele mai vechi timpuri mi se pare că poetului i se impunea observarea naturii și dacă ar fi să luăm vechile poeme homerice, în ele s-ar găsi destule trimiteri la muncile diurne, la arta navigației și la folosirea focului din cămin. In acest sens sînt de amintit și alte poeme, ca acelea ale lui Hesiod — Munci și Zile, sau versurile dedicate oerilor, porcarilor și pescarilor, aparținînd lui Teocrit care vorbea despre acei bucolos, cu o admirație nedisimulată. Acesta din urmă, cum observa Călinescu, era un rousseauist avant la lettre. Cine crede că a scrie despre muncitori sau a lăuda operația de curățire a unui ogor ca să nu mai vorbim despre descrieri de unelte înseamnă numai politică se înșală. Nobilul florentin, Niccold da Uzzano pusese pe un poet să versifice un manifest politic încă înainte de apariția lui Maia- kowski în literatură. Și nu e singurul. Eminescu nu e un poet, mai puțin mare ca autor al poemului revoluționar 
împărat și proletar. Hugo cînta operațiile capitale ale vieții, cum ar fi tăierea marilor păduri, scoaterea cărbunelui din pămînt, cascadele care reprezintă o muncă a naturii pentru a scoate energie, tortura fierului. Pînă la estetica mașinilor și ele preluate de expresioniști, la Macedonski puteam găsi evocarea răcnetului catastrofal al Pontului Euxin, cum remarcă tot Călinescu. Scriitori mari ca Balzac, Zola, Upton Sinclair, Steinbeck sau Withman au preamărit forța naturii și puterea de a i se opune a omului, construcția și tot ce nu-l înjosește pe individ. Chateaubriand, cu un verb colosal, descria măreția universului, cum Odobescu, preluîndu-l pe Gogol, descria stepele. Marii poeți ai lumii au cîntat piramidele ca produs al energiei omenești, marile fluvii cărînd plute sau vase pe valurile lor. Același Hugo exulta Nâtre Dame ca act sublim de construcție omenească. Delacroix și Ingres, mari pictori, pe care eu poate nu-i mai gust atît, piciau pe Zeița libertății, făceau adică politică. Courbet a desenat niște cioplitori de piatră, Manet — fete simple, Fr. Rude, autorul Marseillezei folosea piatra pentru ca să proslăvească eliberarea poporului. Millet își oprise ochii pe țăranii semănători. Cum scrie Blaga, „îngerii lui 
Lamartine își tăiau aripile ca să se facă mașiniști". Țesătorii lui Hauptmann sînt o operă de protest social, Munch, Hodler, Kathe Kolwitz, cu expresioniști protestatari, fără a fi pictori minori din cauza aceasta. Barlach desenase un cerșetor ca să spună ceva despre societatea lui, Țipătul lui Munch a cutremurat conștiințele unei generații, Otto Dix, George Grosz au făcut politică pe pînză, subtilul Rouault e autorul unei picturi intitulate Homo homini lupus, Goya, a faimosului Dezastrele războiului. Tn Mexic, de curînd, am putut să văd la Muzeul de artă modernă superbe pînze semnate de Siqueiros și Diego Rivera de o actualitate cutremurătoare. Dar lista nu se oprește aici. Dacă am căuta puțin și în muzică am găsi destule teme de meditat la ideea că a face politică în artă rămîne încă o preocupare ce merită să fie salutată. A comenta realitatea în cuvînt, sunet și culoare nu e nici o erezie.Numai proștii cred că abstragerea totală de la ceea ce ne înconjoară ne dă mai mult talent.
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Cu privire la inundațiile CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
RICHARD WINTER

din primăvara acestui an,
la măsurile pentru înlăturarea
efectelor acestor calamități

(Urmare din p&g. 2)pbrului, activitatea neobosită, pătrunsă de spiritul unei înalte conștiințe și responsabilități politice, desfășurată de comitetele de partid județewe, municipale, orășenești și comunale, de organizațiile de bază și întregul activ al partidului care s-au situat în fruntea luptei pentru apărarea împotriva revărsărilor de ape și înlăturarea distrugerilor provocate de acest oataolism.Se cuvin evidențiate eforturile neprecupețite ale minunatului nostru tineret — vlăstar viguros al poporului — ale maselor largi ale femeilor din întreaga țară, care au adus o uriașă contribuție la infrîngerea stihiilor naturii și la trarea în normal a vieții sociale.Armata patriei noastre, vada fermității,
in-

unui fierbinte dăruirii și sacrificiu în acțiune, mod exemplar bunurilor și aîn
do- a de pe

făcîndpatriotism, spiritului și-a făcut datoria viețilorȘideplin și în salvarea omenești, cîștigîndu-și recunoștința prețuirea întregii țări ; alături dc armată. au dat pilde de cur. ' și eroism gărzile patriotice și unitățile ce pregătire imilitară a tineretului.Datorită eforturilor unite ale întregului popor, muncii sale neobosite, desfășurate sub conducerea partidului, a fost posibil să fie preîntîmpinate distrugeri materiale și pierderi de vieți omenești încă și mai mari, să fie zăgăzuite ■apele pe întinderi imense ale cursului . Dunării și rîurilor ihterioare, să se asigure desfășurarea normală â vieții economice și sooiale. S-a demonstrat astfel încă o dată;- și cu o deosebită forță, indestructibila unitate dintre partid și popor, faptul că poporul nostru răspunde ca un singur om la chemările Partidului Comunist Român, că el urmează și înfăptuiește cu fermitate și nețărmuită încredere linia partidului:Intr-o atmosferă dă înaltă solidaritate- socialistă, populația întregii țări s-a aflat alături de oamenii muncii din județele calamitate, sprijinul său constituind un ajutor de preț la refacerea gospodăriilor sinistrate.în condițiile acestor dramatice evenimente s-au manifestat ou toată forța vitalitatea orînduirii noastre socialiste,, capacitatea ei de- a face față oricăror greutăți, minunatele virtuți morale ale națiunii noastre socialiste, coeziunea ei social-politică. prietenia trainică și u- nitatea monolitică a poporului român și naționalităților conlocuitoare, hotărîrea lor neclintită de a-și apăra cuceririle do- bîndite, de a păși viguros înainte, sub conducerea partidului comunist, pe drumul ce l-au ales, drumul socialismului și comunismului.Plenara dă o înaltă prețuire activității neobosite, eforturilor susținute ale oamenilor muncii pentru refacerea întreprinderilor industriale, unităților agricole, căilor de comunicații, locuințelor și edificiilor social-cuilturale lovite de calamități. Totodată, plenara apreciază în mod deosebit inițiativa oamenilor muncii din întreaga țară de a livra peste plan cantități sporite de produse necesare economiei naționale, exportului, aprovizionării populației. Comitetul Central cheamă muncitorii, inginerii, tehnicienii, țărănimea cooperatistă, populația întregii țări să răspundă cu elan acestei inițiative, să dezvolte larg întrecerea socialistă, munca patriotică, pentru a da țării produse tot mai multe, a spori necontenit avuția națională.Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează calde mulțumiri clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, oamenilor muncii de toate naționalitățile, bărbaților și femeilor, vârstnicilor și tinerilor, bravilor militari ai forțelor noastre armate, membrilor gărzilor patriotice și ai formațiilor de pregătire militară a tineretului, activiștilor de partid, de stat, ai Uniunii Tineretului Comunist și sindicatelor, tuturor celor care, cu hotărire și neînfricare au înfruntat. urgia apelor, nu precupețesc eforturile pentru a înlătura urmările calamităților, pentru a asigura bunul mers al întregii activități economice și sociale.In această perioadă de grele încercări, poporul nostru s-a bucurat de solidaritatea și sprijinul popoarelor din țările socialiste, din zeci și zeci de țări ale lumii, din partea a numeroase partide comuniste. muncitorești șj democratice, organizații de masă și obștești, a multor șefi de state, personalități politice, organizații internaționale, a unor firme și unități economice străine, a numeroși cetățeni din diferite state. Merită relevate simpatia și sprijinul exprimate în aceste zile de către cetățenii străini originari din România. Poporul nostru vede în toate acestea o expresie a puternicelor legături internaționale ale României socialiste, a simpatiei și sprijinului de care se bucură țara noastră pe arena internațională, a prețuirii acordate politicii sale externe constructive. In numele întregului nostru popor. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român exprimă profundele sale mulțumiri tuturor statelor. partidelor, organizațiilor ț .Obștești, persoanelor, întreprinderilor

care au trimis mesajele lor de compasiune, simpatie și solidaritate, au acordat sprijin populației sinistrate.Calamitățile naturale au provocat mari pagube economiei naționale, au distrus imense valori create de oamenii muncii, avutul unui mare număr de cetățeni, dar stă in puterea poporului nostru să refacă tot ceea ce a fost distrus, să asigure mersul ascendent al economiei naționale, realizarea programului trasat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Faptul că, în ciuda unor mari greutăți, s-au putut realiza și depăși prevederile planului de stat pe primul semestru al acestui an, că în întreaga țară au fost repuse în funcțiune, într-un termen scurt, cea mai mare parte a unităților economice afectate de inundații, dovedește superioritatea economiei noastre socialiste, dinamismul ei, capacitatea de a-și mobiliza imensele resurse în slujba nevoilor întregii societăți. Toate acestea constituie, de asemenea, o vie expresie a forței inepuizabile de creație și dăruire pe care o au oamenii muncii eliberați de orice exploatare și asuprire, care întrunesc atît calitatea de producători, cît și de proprietari ai mijloacelor de producție. de stăpîni ai țării, muncind cu abnegație și hotărîre pentru propășirea patriei.Chezășia lichidării depline a greutăților apărute este mobilizarea generală a eforturilor poporului nostru, munca asiduă a clasei muncitoare, a țărănimii, intelectualității, a. fiecărei familii, a fiecărui cetățean al patriei, a tuturor colectivelor din întreprinderi, unități agricole socialiste, șantiere de construcții, transporturi, din toate orașele și satele.Comitetul Centra! al Partidului Comunist Român adresează muncitorilor, țărănimii, intelectualității, tineretului patriei, întregului popor român chemarea de a-și mobiliza , în continuare eforturile, energia și elanul, de a intensifica munca patriotică, activitatea constructivă, pentru ca încă în cursul acestui an să fie lecuite rănile pricinuite de inundații- să fie recuperate în întregime pagubele suferite de economia națională, să se asigure,.îndeplinirea integrală a planului producției industriale, obiectivele stabilite în agricultură și celelalte prevederi ale planului de stat pe 1970. Vom crea astfel toate condițiile în vederea realizării, în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, a programului privind dezvoltarea economică și social-culturală a țării în următorul plan cincinal.In industrie să asigurăm creșterea .mai accentuată a producției, livrarea unui volum sporit de mărfuri la export și la fondul pieței. Trebuie ca, în timpul cel mai scurt, toate întreprinderile care au suferit de pe urma inundațiilor să lucreze la întreaga capacitate și să recupereze pierderile suferite. Salariații întreprinderilor industriale din întreaga țară trebuie să depună eforturi sporite, să dezvolte larg munca patriotică pentru producerea peste prevederile planului a unui volum sporit de produse, folosirea integrală a capacității de producție, punerea în valoare a resurselor interne, creșterea mai accentuată a productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, diminuarea costului investițiilor, micșorarea duratei de execuție a lucrărilor, sporirea beneficiilor. Ministerele, consiliile populare, conducerile centralelor industriale, ale întreprinderilor, șantierelor de construcții să ia măsuri hotă- rîte pentru combaterea oricărei risipe și asigurarea de economii la materiile prime, materiale, combustibil, pentru reducerea generală a cheltuielilor materiale și diminuarea prețului de cost. O atenție specială să se acorde creșterii producției de materiale de construcție, folosirii intense în acest scop a resurselor locale din fiecare județ. Acolo unde este necesar, colectivele întreprinderilor, ale șantierelor de construcții să muncească peste programul de lucru și în zilele de sărbătoare în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan.Plenara Comitetului Central cheamă colectivele tuturor întreprinderilor să-și mobilizeze eforturile pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor prevăzute la export pentru anul 1970.în agricultură să obținem o creștere substanțială a producției vegetale și a- nimale, astfel încît aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, a industriei cu materii prime să fie asigurată în condiții normale. în acest scop, în zonele care au fost calamitate să se recupereze pierderile provocate, să se acționeze energic pentru scoaterea tuturor terenurilor de sub ape, pentru însă- mînțarea lor cu culturi adecvate, pentru obținerea unor cantități cit mai mari de produse în toate unitățile agricole. Cea mai mare grijă să se acorde refacerii fermelor și adăposturilor de animale distruse de ape, asigurării furajelor necesare pentru iarnă. Organele agri-

cole. unitățile agricole Socialiste, țărănimea muncitoare, toți lucrătorii de pe ogoare trebuie să asigure recoltarea în condiții optime a păioaselor, însămînța- rea cu culturi duble a unor suprafețe cît mai întinse — îndeosebi cu porumb, legume și furaje —, efectuarea tuturor lucrărilor de întreținere, creșterea efectivului de animale și a producției animaliere. realizarea și depășirea livrărilor la fondul le. Va trebui perseverența construcțiilor stat.In transporturi și comunicații trebuie să se asigure in cel mai scurt timp restabilirea definitivă a tuturor șoselelor, căilor ferate și podurilor avariate, a tuturor instalațiilor de telecomunicații.O atenție deosebită trebuie acordată refacerii întregului fond de locuințe a- fectate de calamități, realizării tuturor apartamentelor prevăzute în planul de stat pe anul 1970. Se impune, de asemenea, să se ia măsuri pentru refacerea școlilor, spitalelor și a celorlalte unități social-culturale afectate, a unităților comerciale și de servicii, pentru amenajarea edilitar-gospodărească a orașelor și satelor lovite de calamități.Plenara a hotărît ca. în cadrul aplicării programului național privind gospodărirea • rațională a resurselor de apă, extinderea lucrărilor de irigații. îndiguiri și desecări, să se intensifice Acțiunile in vederea apărării centrelor popu- late și obiectivelor economice împotriva unor noi inundații. în acest scop, ministerele, consiliile populate, Conducerile centralelor economice. ale unităților agricole socialiste trebuie stabilească de urgență lucrările plimentare care se impun ocrotirea terenurilor agricole, lor și satelor. întreprinderilor, ror unităților economice. O deosebită trebuie acordată ridicării baraje pentru regularizarea cursurilor apelor, consolidării și supraînălțării digurilor existente, construirii de noi. diguri în zonele predispuse la inundații, extinderii împăduririlor și lucrărilor îndreptate împotriva eroziunii solurilor. Trebuie ca fără întîrziere să se ia măsuri concrete în fiecare județ și în fiecare localitate pentru stabilirea și eșalonarea lucrărilor, efectuarea lor în ritm intens, precum și pentru supravegherea și întreținerea digurilor și a tuturor lucrărilor hidrotehnice.în această vastă activitate, care se sprijină pe imense eforturi materiale și financiare făcute de stat, rolul hotărîtor îl au munca efectivă a tuturor cetățenilor, participarea lor. prin muncă patriotică, la realizarea digurilor și a celorlalte lucrări pentru preîntîmpinarea inundațiilor. De asemenea, locuitorii orașelor și satelor afectate, fiecare familie a cărei locuință a avut de suferit trebuie să depună toate eforturile pentru reconstrucția zonelor și locuințelor sinistrate.Comitetul Central adresează organizațiilor de partid, de la orașe și sate, activului de partid, comuniștilor din întreaga țară chemarea de a se situa permanent în fruntea acțiunii de reconstrucție pentru depășirea greutăților provocate de inundații, pentru a asigura mersul neabătut înainte al societății noastre socialiste. Așa cum în zilble inundațiilor s-au aflat acolo unde se cerea o mai mare încordare a forțelor, mai multă abnegație și inventivitate, tot astfel comuniștii, activul de partid să mobilizeze printr-o neobosită muncă politică și organizatorică, prin puterea exemplului personal, pe toți oamenii muncii în vasta activitate constructivă pe toate fronturile constricției economice și sociale.Comitetul Central cheamă membrii Uniunii Tineretului Comunist, Întregul tineret al patriei te activă la activitatea de muncească efectiv pe șantierele de construcție, să sprijine întreprinderile producătoare de materiale de construcții, activitatea de recoltare în unitățile agricole socialiste.Comitetul Central ai Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că, unindu-și tot mai strins rîndurile în jurul partidului, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — nu vor precupeți nici un efort în lupta pentru reconstrucție, pentru îndeplinirea integrală a planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1970, creind premise trainice realizării programului trasat de Congresul al X- lea al Partidului Comunist Român — programul dezvoltării viguroase a economiei, științei și culturii, al ridicării nivelului de trai al celor ce muncesc, al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltata.

central de produse agrico- să se urmărească cu toată realizarea investițiilor și a prevăzute în planul de

să su- pentru orașe- tutu- atenție de

să ia par- refacere. să

Vorbitorul 
I mod deosebit 
I nară, alături 
I de perspectivă, se pun în dez- | batere și probleme ale activi- 
I tățîi curente a întregului 
I partid șj popor, ca aceea a 
I măsurilor ce se impun a fi 
I luate în continuare pentru în- 
I lăturarea efectelor calamități- 
I lor naturale ce s-au abătut a- 
I supra țării noastre în ultimele 
I luni. Nu numai acum — a 
I subliniat vorbitorul — ci din 
I primele ore ale inundațiilor. 
I am simțit grija conducerii 
I partidului și statului nostru, 
I care, prin indicațiile prețioa- 
I se date organelor centrale 
I și județene, prin chemarea 
I lansată întregului nostru 
I popor, a determinat o at- 
I mosferă de încredere și opti- I mism, de dîrzenie și calm, care I a asigurat în acele momente I de grea încercare concentrarea eforturilor tuturor spre I salvarea vieților omenești, a I bunurilor materiale și limita- 
I rea daunelor provocate de I inundații.Măsurile adoptate de conducerea de partid și de stat în zilele imediat următoare începutului calamităților, sprijinul direct dat de conducerea partidului. județelor și localităților inundate, ne-au întărit dîrzenia și hotărîrea de a face totul ca urmările calamităților să fie cît mai curind înlăturate. Inundațiile au afectat și în județul nostru 23 do localități. 250 unități socialiste industriale, agricole și comerciale, 2 147 locuințe, drumuri,, poduri, căi ferate și șosele etc., cauzînd pagube directe în va- I loare de peste 225 milioane lei. | La acestea se adaugă și pagube indirecte, provocate de ne- realizarea planului de produc- ! ție în unitățile economice calamitate. cu peste 172 de milioane lei, iar în unitățile a- gricole cu 53 milioane lei.Vorbitorul a arătat în continuare că, datorită mobilizării tuturor forțelor existente, toate unitățile economice din ju- . deț și-au reluat activitatea ; întreprinderea ,.Emailul Roșu“ ■ și Uzina textilă Tîrnava din municipiul Mediaș, cel mai greu lovite de inundații, vor atinge parametrii normali de producție în ăceastă lună.Efortul comun al oamenilor muncii români, germani, maghiari, sub conducerea organe-, lor de partid din județ,-a făcut posibilă realizarea și depășirea tuturor indicatorilor planului producției industriale pe primul semestru al acestui an și livrarea suplimentară a unei producții marfă vîndută și încasată în valoare de 147 milioane lei.Aceeași atenție s-a acordat și âctfVității din agricultură pentru însămînțarea- și reinsă- mînțarea diferitelor suprafețe, pentru dezvoltarea zootehniei și asigurarea, recoltării furajelor. Cu toate greutățile intîm- pinate, a fost realizat pe județ fondul de stat la carne.Alături de aceste preocupări, în atenția noastră a stat aprovizionarea in bune condiții a populației, fapt ce a determinat realizarea planului de desfacere pe primul semestru în proporție de 104,5 la sută.Paralel cu munca în industrie, agricultură, comerț, pe șantierele de construcții și in celelalte domenii ale vieții sociale ne-am ocupat de sprijinirea sinistraților, prin distribuirea ajutoarelor primite din țară și din străinătate. Un număr mare de familii sinistrate s-au mutat deja în apartamente noi, a căror execuție a fost urgentată, iar pină in prezent au fost acordate ajutoare bănești la 2 987 de familii. în valoare de peste 21 milioane lei, asigurîndu-li-se în același timp materiale de construcții pentru a-și putea reface căminele distruse. Copiii sinistraților sînt îngrijiți în cele mai bune condițiuni în taberele pionierești de la Săliște și Cisnădie.

a apreciat în faptul că la piede . preocupări In numele comitetului județean de partid, al tuturor locuitorilor din județul Sibiu doresc să exprim calde mulțumiri și recunoștință conducerii partidului și statului, personal secretarului general, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul multilateral a- cordat județului nostru. Am fost profund impresionați de solicitudinea de care au dat dovadă toate județele și capitala țării care ne-au oferit un important sprijin material, tehnic și uman, chiar și fără solicitările noastre. Exprim și pe această cale mulțumirile noastre organelor centrale, județene, primilor secretari, populației și armatei țării noastre pentru tot ceea cé au făcut cu acest prilej.Sintem conștienți de faptul că in activitatea noastră va trebui să acordăm o atenție sporită realizării integrale a -planului de investiții. Deși in luna iunie în ceea ce privește investițiile s-a atins un ritm de peste 11 la sută realizările pe semestrul I reprezintă doar 41,7 la sută din sarcina anuală. Vom depune toate e- forturile, în a doua jumătate a anului, pentru ca planul ultimului an al cincinalului să fie realizat în mod exemplar, să îndeplinim suplimentare luate lectivele gineri și oamenii germani, du-ne din plin contribuția la efortul comun al întregului popor pentru înlăturarea efectelor inundațiilor din acest an, pentru crearea condițiilor necesare îndeplinirii planului pe anul 1971.Informarea prezentată cu privire là activitatea externă a partidului și statului nostru ne-a înfățișat preocuparea constantă a conducerii pentru promovarea unej politici internaționale în lumina hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului. pe care toți oamenii muncii de pe meleagurile si- biene o aprobă și o susțin cu convingerea că este expresia năzuințelor și intereselor lor. ale tuturor cetățenilor patriei noastre fără deosebire de naționalitate. Dăm o înaltă prețuire efortului făcut de partidul și statul nostru, pentru prietenia și colaborarea cu toate țările 'Socialiste. pentru întărirea solidarității cu partidele comuniste frățești și alte forțe anti- imperialiste, progresiste, pentru triumful cauzei socialismului. pentru a promova un climat de înțelegere și securitate în Europa și în lume. In acest sens, țin să-mi exprim aprobarea față de rezultatele pozitive ale vizitei, care S-a încheiat ieri, a delegației de partid și guvernamentale a U.R.S.S.. condusă de tovarășul Kosîghin. care prin semnarea noului Tratat de prietenie. colaborare și asistență mutuală, prin convorbirile tovărășești pe care le-a prilejuit, a adus o contribuție de seamă la dezvoltarea colaborării multilaterale dintre România și U.R.S.Ș., la cauza unității țărilor socialiste, la lupta pentru apărarea și întărirea păcii. Sîn- tem convinși să noul tratat încheiat între cele două state socialiste va fi un puternic instrument de dezvoltare a ' prieteniei și alianței româno- sovietice — pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist — va favoriza extinderea cooperării pe toate planurile, va sluji unității țărilor socialiste, întăririi păcii în lume.Mă declar întrutotul de a- cord cu măsurile propuse pentru aniversarea a 50 de ani de Ia crearea partidului și îmi exprim convingerea că oamenii muncii din județul Sibiu. în frunte cu comuniștii, vor cinsti acest eveniment deosebit din viața partidului și poporului nostru, cu rezultate remarcabile în toate domeniile vieții economice, politice și social- culturale.

angajamentele de co- muncitori, in-detehnicieni, de toți muncii — români, maghiari, aducîn-

în această atmosferă de muncă încordată se încadrează și eforturile oamenilor muncii din județul Suceava.Angajamentele inițiale luate în întrecerea între județe au fost suplimentate în toate unitățile economice. Prin mobilizarea oamenilor muncii, lu- crîndu-se și duminicile și în schimburi prelungite, obiectivele industriale afectate de inundații au fost repuse în funcțiune integral după scurtă vreme, iar golurile din producție au fost integral recuperate. astfel că putem raporta astăzi plenarei că sarcinile de plan pe semestrul I și angajamentele asumate au fost îndeplinite și depășite.Industria suceveană a dat peste plan o producție marfă însumînd peste 6(1 milioane lei. S-au livrat suplimentar la export produse în valoare de peste 15 milioane lei, s-au redus cheltuielile de producție pe primele 5 luni cu aproape 9 milioane lei și s-au realizat peste plan beneficii în valoare de 24 milioane lei.în același timp, planul de investiții a fost realizat în proporție de aproape 47 la sută față de prevederile anuale, din care 50 la sută la con- Strucții-montaj, punîndu-se in funcțiune obiectivele prevăzute pentru Această perioadă.Și în agricultură — Sector ce a fost afectat de inundații — s-a reușit ca toate suprafețele să fie însămînțate și reînsă- mînțate, depășindu-se cu 600 ha planul la cultura cartofului. în prezent, cooperatorii a- cordă toată atenția întreținerii în bune condiții a culturilor, desfășurării în condiții optime a campaniei de recoltare.îndeplinind și depășind angajamentele luate, vom spori contribuție județului nostru

la asigurarea aprovizionării populației și a industriei ca materia primă necesară.Oamenii muncii suceveni, sub îndrumarea și conducerea permanentă a organelor de partid, sînt hotărîți să facă totul pentru îndeplinirea e- xemplară și depășirea sarcinilor ce ne stau în față, pentru anul 1970, ultimul tualului cincinal.Comuniștii, toți muncii din județul alături de întregul nostru popor. dau o înaltă apreciere activității laborioase, neobosite, a conducerii partidului nostru, contribuției personale a tovarășului Nicolae Ceaușescu la rezolvarea în chip strălucit a problemelor dezvoltării și progresului neîntrerupt al patriei. muncii stăruitoare de promovare a principiilor fundamentale, marxist-leniniste, statornicite la baza politicii externe a partidului și statului nostru, politică ce exprimă năzuințele cele mai fierbinți ale națiunii noastre, fiind o- rientată cu consecvență spre întărirea sistemului mondial socialist, și asigurarea păcii în lume.Asigurăm conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general — a subliniat în încheiere vorbitorul — că oamenii muncii din județul Suceava, mobilizați de organizațiile de partid, vor munci cu toată abnegația, cu înalt spirit de răspundere și dăruire pentru înfăptuirea întocmai a politicii interne și externe a partidului nostru, aducîndu-ne o contribuție sporită Ia înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea. întîm- pinînd, în acest fel. cu rezultate deosebite, glorioasa aniversare a creării Partidului, Comunist Român.

an al ao-oamenii Suceava,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU ILIESCUProiectele de lege studiate în prezent, a arătat vorbitorul, sînt de natură să releve încă o dată, eu toată pregnanța, faptul că principalele domenii ale activității economice și sociale sînt supuse, conform practicii partidului nostru, unor exigente examinări menite să asigure cadrul necesar edificării socialismului în patria noastră.în județul Suceava, ca de altfel în întreaga noastră țară, proiectele acestor legi au fost primite cu multă satisfacție, cu un viu interes de întreaga masă de oameni ai muncii, participanți la aceste dezbateri, apreciind că aceste noi reglementări vor aduce o contribuție substanțială la organizarea mai temeinică a producției și a muncii în agricultură, cit și la stabilirea unui riguros cadru legal pentru întărirea răspunderii în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești ale statului nostru.Am luat, de asemenea, eu-

deno.ștință, cu viu interes, conținutul informării privind pagubele pricinuite de marile inundații din acest an și care au lovit greu avutul nostru național, perturbînd temporar unele compartimente din domeniul economic și social. Deși, așa cum se arată în materialul studiat, greutățile provocate de calamități sînt mari, cetățenii patriei noastre, dînd dovadă de eroism și înaltă conștiință patriotică, au acționat cu hotărîre, umăr la umăr, toți ca unul. în frunte cu comuniștii, salvînd, uneori chiar cu prețul vieții lor, bunurile materiale.S-a muncit cu multă pasiune pentru înfăptuirea complexului de măsuri stabilite de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care în acele momente grele s-a aflat în mijlocul poporului, fiindu-ne că întotdeauna strălucit exemplu, dinămizînd și mobilizînd energiile. marile potențe creatoare ale națiunii noastre socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF UGLARîn primăvara i poporul nostru a o grea încercare, dezlănțuirea celor trofale inundații vreodată în istoria Acest fenomen natural a afectat deosebit de grav și județul Șatu-Mare. Intr-un interval de timp extrem de scurt, zona din bazinul Someșului, reprezentând circa 30 la sută din suprafața județului, inclusiv municipiul Satu-Mare, a fost acoperită de apă. Someșul era la 14 mai un fluviu uriaș, în unele locuri cu o lățime de 15 km și cu un debit de apă la Satu-Mare de 3 600 mc/s, față de 2 000 mc la care au fost dimensionate digurile și podurile existente. Cotele apelor au atins la Satu- Mare 9 m. depășind cu peste2 m nivelul cotei de inundații.în fața acestei situații, biroul comitetului județean de partid a întreprins o seamă de măsuri, vizînd limitarea distrugerilor pricinuite de inundații, apărarea populației, salvarea avutului obștesc și a bunurilor personale. La su- praînălțarea și consolidarea digurilor, la combaterea infiltrărilor au muncit peste 40 000 de oameni, efectuînd lucrări pe o distanță de 57 km. Numărul persoanelor e- vacuate s-a ridicat la 25 000. Au fost puse la adăpost peste 250 mașini și utilaj de mare valoare, precum și peste 7 500 t de materii prime și materiale ; în același timp, au fost evacuate din locurile periclitate de inundații peste3 400 t de mărfuri și alimentare.O vastă acțiune, tul dramatică, s-a pentru salvarea populației rămase izolate în mijlocul apelor. Muncitori, țărani, tuali, militari, membri zilor patriotice, ai mentelor de pregătire retului au înfruntat roism stihiile dezlănțuite ale naturii, smulgînd furiei apelor mii și mii de vieți omenești. în acțiunile de salvare au fost folosite numeroase bărci, tractoare, remorci, camioane, amfibii și elicoptere trimise în ajutorul nostru de cătră trai, rie s-au unde 20 000 persoane. Acțiunile de salvare a populației și a bunurilor materiale s-au desfășurat în împrejurări extrem de grele. S-a muncit zi și noapte, fără lumină electrică, fără legături telefonice, fără combustibil, fără apă, rețeaua transporturilor și de cale ferată a fost complet paralizată. Cu acest prilej, a ieșit încă o dată la iveală spiritul de abnegație al oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, înaltul lor patriotism, încrederea neclintită în partidul nostru, în conducerea sa.Cu toată uriașa mobilizare de forțe, s-au înregistrat mari pierderi în județul nostru, bjumărul celor morți este de 56 ; au fost inundate 39 de localități și municipiul Satu- Mare. Au fost distruse sau grav avariate 5 919 locuințe, rămînind fără adăpost peste 21 000 de persoane. Inundațiile au provocat în județul nostru daune materiale circa 500 milioane lei.Trebuie să subliniem

acestui an, fost pus lă cauzată de • mai catas- cunoscute României.

industrialede-a drep-desfășuratintelec- ai găr- detașa- a tine- cu e-

Comitetul nostru Cen- Pentru cazarea provizo- a populației sinistrate amenajat 33 de centre au fost adăpostite peste

de

pierderile de vieți omenești și de bunuri materiale, ar fi fost incomparabil mai mari dacă nu am fi avut în acele momente de grele încercări, ajutorul permanent, deosebit de prețios, al conducerii superioare de partid și de stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, care s-a interesat zi și noapte de evoluția situației, a indicat măsuri in legătură cu ajutorarea sinistraților. Un moment de o excepțională importanță a fost prezența nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu în mijlocul nostru în toiul luptei pe viață și p® moarte împotriva stihiilor dezlănțuite. Cuvintele de îmbărbătare și prețioasele indicații primite la fața locului au avut un rol determinant in mobilizarea tuturor forțelor umane și materiale, pentru diminuarea efectelor catastrofei, pentru normalizarea vieții economice și sociale. Cunoașterea nemijlocită a situației grave în care se afla județul nostru a permis conducerii superioare de partid și de stat să stabilească măsuri de maximă operativitate și eficiență. Au fost mobilizate noi detașamente de militari și mijloace tehnice. S-a acordat un prețios ajutor în aprovizionarea populației, organizarea asistenței sanitare, cazarea provizorie a persoanelor sinistrate, înlăturarea distrugerilor și repunerea grabnică în funcțiune a capacităților de producție.Dați-mi voie, tovarăși, ca, în numele comuniștilor, al. tuturor oamenilor muncii din județ, să exprim calde mulțumiri conducerii superioare a partidului, asigurînd-o că sîntem hotărîți să muncim în așa fel încît în cursul acestui an să refacem tot ce a fost dis- ' trus de furia apelor.Biroul Comitetului județean de partid și Comitetul Executiv al Consiliului popular județean au întocmit un amplu plan de măsuri în vederea recuperării pierderilor și lichidării consecințelor inundațiilor. Scopul principal al acestor măsuri îl constituie asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea integrală a planului de stat pe 1970. In 15 zile, au fost repuse în funcțiune toate capacitățile industriale afectate de inundații. Prin eforturile stăruitoare ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, a fost recuperată o producție de 28 milioane lei, iar șitul trimestrului gura recuperarea ducții restante.în domeniul s-au întreprins măsuri de refacere a culturilor compromise în urma inundațiilor, reinsămințindu-se o suprafață de peste 80 000 ha. De a- semenea, s-a trecut la refacerea construcțiilor zootehnice distruse sau avariate și la completarea efectivelor de a- nimale. In același timp, ne preocupăm de asigurarea necesarului de furaje prin folosirea tuturor rezervelor existente. Vom asigura realizarea integrală a planului în legumicultura și zootehnie.O atenție deosebită vom a- corda refacerii fondului de locuințe care a avut de suferit foarte mult de pe urma inundațiilor. Constructorii au dat în folosință, pînă acum,

pînă la stirili vom asi- întregii pro-agriculturii,

că (Continuare in pag. a IV-a)



Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)în perioada următoare va trebui să dăm o mare atenție pregătirii planului pe anul 1971. Proiectul de plan pe anul / viitor este cunoscut în toate întreprinderile, de către toate comitetele județene, deci există timp pentru pregătirea lui temeinică. în acest scop este necesar să se intensifice acțiunea de încheiere a contractelor economice pentru 1971, precum și a contractelor de lungă durată privind aprovizionarea cu materii prime, mașini și utilaje, desfacerea producției, cooperarea în producție, executarea lucrărilor de construcții, temele de cercetare.în semestrul II al acestui an se vor dezbate — începînd de la secțiile uzinale și pînă la colegiile ministerelor — planul pe 1971 și planul cincinal 1971—1975, urmărindu-se identificarea unor noi resurse de creștere a producției și productivității muncii, de ridicare a rentabilității, reducerea cheltuielilor materiale, realizarea integrală și cu o înaltă eficiență a programului de investiții.Ținînd seama că se cunosc cu aproape 2 ani înainte prevederile planului cincinal —■ 
de către întreprinderi, de toate organele de partid — putem spune că există premisele pentru începerea noului plan în condiții bune, pentru asigurarea din P- ui an, a înfăptuirii lui cu succes.

Tovarăși,Cele două proiecte de lege supuse dezbaterii plenarei sînt menite să contribuie la perfecționarea conducerii activității economice. Ele fac parte integrantă din programul de măsuri stabilit de Conferința națională a partidului din 1967 privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii activității economice și sociale. De altfel, Congresul al X-lea a dat ca sarcină Comitetului nostru Central ca în cursul anului 1970 să termine luarea măsurilor prevăzute în această direcție, urmrnd ca la începutul anului 1971 să raporteze partidului — probabil în cadrul unei Conferințe Naționale — despre felul cum s-a realizat această sarcină. De aceea, va trebui să pregătim în continuare celelalte măsuri — îndeosebi Legea planificării, Legea comerțului exterior și altele — incit pînă la sfîrșitul anului toate să capete formă legală, aprobată de Marea Adunare Națională, să devină călăuze practice ale activității noastre economice.Măsurile privind organizarea producției și a muncii în agricultură constituie de fapt o completare a celor prevăzute în Legea adoptată în primăvara acestui an cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile industriale și alte organizații de stat.După cum se știe, în țara noastră agricultura constituie o ramură de bază a activității economice. De aceea organizarea temeinică a producției și a muncii în acest sector, în vederea creșterii continue a producției vegetale și animale, constituie o sarcină de importanță deosebită. Pornind de la faptul că pămîntul reprezintă principalul mijloc de producție în agricultură, că, indiferent de proprietate, el este bun al întregii națiuni și că, deci, întreaga națiune este interesată în buna folosire și lucrare a lui, în creșterea fertilității și potențialului său productiv — partidul și statul nostru se preocupă permanent de conservarea și buna gospodărire a fondului funciar, de creșterea suprafețelor arabile, de executarea unor vaste lucrări de ameliorații, desecări și irigații, de crearea condițiilor pentru asigurarea unor recolte tot mai îmbelșugate.Proiectul de lege prevede un șir de măsuri și obligații atît pentru organele de stat cît și pentru lucrătorii din I.A.S.- uri, pentru cooperatori și producătorii individuali în executarea la timp și în mod corespunzător a lucrărilor agricole care au o importantă ho- tărîtoare pentru cantitatea și calitatea producției agricole.Problema calității muncii are o însemnătate centrală a- tît în industrie cit și în agricultură. Este de înțeles că în condițiile orînduirii socialiste statul are obligația să vegheze ca în toate sectoarele să existe condiții optime centru desfășurarea activității pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Faptul că baza socială a orînduirii noastre o constituie alianța clasei muncitoare cu țărănimea presupune ca cele două clase prietene să-și unească eforturile în vederea înfăptuirii cu succes a întregului program de dezvoltare a bazei tehnico- materiale a societății. Iată de ce se impun reglementări clare privind organizarea muncii și producției în agricultură — la fel cum se impun și în industrie — întărirea ordinei și disciplinei; iată de ce societatea noastră nu poate fi indiferentă față de felul cum 

se desfășoară lucrările în a- gricultură — acest sector deosebit de important al activității economice.Proiectul de lege a fost larg dezbătut cu oamenii muncii de la sate. Faptul că toți lucrătorii, cooperatorii au salutat proiectul de lege, făcînd totodată propuneri pentru ca el să răspundă cît mai bine cerințelor organizării activității în agricultură, întăririi ordinei și disciplinei, dovedește a- tît nivelul înalt al conștiinței socialiste a țărănimii noastre, cît și justețea prevederilor cuprinse în proeictul de lege.Desigur, numai adoptarea legii nu va rezolva de la sine problema. Este necesar ca Ministerul Agriculturii și Silviculturii, organele agricole, Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor agricole de producție și uniunile județene, conducerile întreprinderilor de stat, ale întreprinderilor de mecanizare a agriculturii și ale cooperativelor agricole, consiliile populare, comitetele județene și organizațiile de partid să acționeze cu toată hotărîrea în vederea transpunerii în viață a prevederilor legii, pentru ridicarea nivelului activității de conducere, organizare și planificare a agriculturii, pentru creșterea inițiativei unităților agricole, a fiecărui lucrător și cooperator.Este știut că partidul și statul au luat în ultimul timp un șir de măsuri pentru creșterea cointeresăriioamenilor muncii de la sate ; cu aproape două luni în urmă au fost a- doptate măsuri privind creșterea prețurilor la o serie de produse agricole, îndeosebi a- nimaliere. Aceasta demonstrează preocuparea de a asigura, și din punct de vedere al cointeresării oamenilor muncii, înfăptuirea programului de dezvoltare a acestei importante ramuri a economiei naționale. Trebuie sa îmbinăm însă în mod just cointeresarea materială cu buna organizare a muncii, cu ordinea, cu disciplina, cu executarea lucrărilor în cele mai bune con- dițiuni. Numai așa vom putea îndeplini sarcinile mari prevăzute în următorul cincinal în domeniul agriculturii. . Legea pe care o va dezbate Marea Adunare Națională este chemată să servească și ea a- cestui scop.Nu există nici o îndoială că, folosind cu pricepere cadrul legal creat prin măsurile amintite, vom obține o îmbunătățire simțitoare a activității noastre în agricultură. Aceasta va trebui să se reflecte în creșterea mai rapidă a producției agricole și a veniturilor țărănimii, în sporirea contribuției agriculturii la creșterea avuției naționale, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în ce privește proiectul de lege privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești și organizarea controlului financiar, el are drept scop să precizeze mai clar rolul și răspunderea conducerilor de întreprinderi și organizații socialiste în folosirea cu rezultate cît mai bune a mijloacelor materiale și bănești încredințate de statul nostru socialist. Viața a demonstrat că este necesar să se asigure o mai bună organizare a controlului asupra folosirii acestor mijloace și o îndrumare unitară a controlului financiar.ProBlema bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și bănești, creșterii eficienței fiecărui leu cheltuit, are o importanță capitală pentru desfășurarea cu succes a construcției socialiste. De aceea, conducerile întreprinderilor, ministerele, toți cei cărora statul, poporul le încredințează sarcini de gestionare și administrare a bunurilor materiale și bănești, trebuie să simtă o înaltă răspundere, să depună toate eforturile pentru gospodărirea lor cu rezultate optime. Este adevărat, tovarăși, avem rezultate bune în această privință ; mai sînt însă și multe lipsuri. Dacă ar exista o preocupare mai susținută, permanentă, pentru buna gospodărire din partea tuturor celor care au un anumit rol în conducerea economiei, am avea rezultate mult mai bune ; însuși programul de dezvoltare a socialismului ar progresa într-un ritm mai intens, s-ar putea asigura creșterea și mai susținută a veniturilor oamenilor muncii. Iată de ce trebuie să gîndim, să reflectăm serios asupra importanței bunei gospodăriri, a cheltuirii cu maximum de eficiență a mijloacelor pe care statul, poporul le pune la dispoziție în vederea activității economice ; iată de ce trebuie să acordăm o atenție deosebită pregătirii oamenilor pe care îi punem să gospodărească aceste fonduri, să exercităm o îndrumare și un control mai efectiv.Desigur, — ca și în alte domenii — numai măsura de îmbunătățire a controlului nu rezolvă singură problema. Va trebui, — și măsurile pe care le avem în vedere urmă

resc acest lucru — să realizăm o mai bună pregătire a cadrelor de conducere. Ne gîndim, — și se lucrează în acest sens la o lege •— ca în viitor să nu mai fie numiți în funcții de conducere economică decît oameni care dispun de temeinice cunoștințe, nu numai tehnice, ci și economice, de gospodărire, oameni care au dovedit în practică știința de a gospodări, de a conduce cu rezultate bune activitatea economică.Deci măsurile pe care le cuprinde proiectul de lege pe care l-am dezbătut constituie numai o latură — desigur, importantă, dar totuși numai o latură — a procesului de îmbunătățire a administrării și gospodăririi mijloacelor materiale și bănești; controlul financiar nu reprezintă decîit o parte a urmăririi și evidenței activității economice.Ținînd seama de deficiențele pe care le mai avem în acest domeniu, este necesar ca Ministerul Finanțelor, celelalte ministere, conducerile organizațiilor socialiste să acționeze cu toată fermitatea pentru întărirea spiritului de răspundere în folosirea fiecărui leu. Totodată, se impune ca organele și organizațiile de partid să exercite un control mai susținut, să îndrume și să organizeze mai eficient buna gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și bănești, să atragă masele largi populare, oamenii muncii la realizarea controlului, la îmbunătățirea activității la fiecare loc de muncă.Pornind de la faptul că a- devărații stăpîni ai tuturor mijloacelor de producție, ai tuturor bunurilor materiale sînt oamenii muncii, poporul, trebuie să organizăm în așa fel activitatea încît toți cei ce muncesc să simtă răspunderea și să participe efectiv Ia bună gospodărire și folosire a mijloacelor materiale și bănești. Numai în felul acesta vom putea obține rezultate superioare, la nivelul condițiilor și posibilităților sporite de care dispune astăzi economia noastră națională. Numai astfel activitatea noastră economică se va încheia cu rezultate tot mai bune, vom putea obține atît o dezvoltare în ritm susținut a industriei și agriculturii, cît și creșterea în- tr-o măsură mai mare a nivelului de trai al întregului popor.
Tovarăși,Informarea prezentată cu privire la inundațiile din primăvară v-a putut da o imagine atît asupra dimensiunilor acestei calamități fără precedent care s-a abătut peste țara noastră, cit și, mai cu seamă, asupra vastei activități depuse pentru limitarea sau prevenirea efectelor catastrofei, asupra muncii uriașe a sute și sute de mii de oameni care, zi și noapte, nu și-au precupețit eforturile în lupta cu furia apelor. Trebuie să spunem că dacă inundațiile nu au provocat daune și mai mari, a- ceasta se datorește măsurilor ferme, hotărîte, care au fost luate, eroismului de care au dat dovadă cetățenii patriei noastre. Ați ascultat aici pe primii secretari din județele care au avut cel mai mult de suferit de pe urma inundațiilor. Dar ceea ce au arătat aici tovarășii nu redă decît într-o mică măsură — și este și greu de altfel de redat în cuvinte — amploarea și gravitatea inundațiilor din mai și iunie. Am vizitat în perioada aceea a- proape toate județele calamitate. Dacă nu aș fi fost la fața locului, nu aș fi înțeles poate pe tovarășii care dădeau telefon din oră in oră pentru a solicita sprijin în lupta cu apele dezlănțuite. Intr-adevăr, tovarăși, nu s-a exagerat cu nimic ceea ce s-a prezentat în presă — dimpotrivă, poate mai degrabă nu s-a reușit să se redea la dimensiunile ei reale această calamitate. Trebuie să spunem că inundațiile au fost de o gravitate cu totul deosebită și că, în fapt, s-a făcut tot ceea ce se putea face — de către comitetele județene, organizațiile noastre de partid, de către toți oamenii muncii — pentru a opri furia apelor, pentru a diminua și limita pagubele. S-a lucrat în unele locuri — îndeosebi de-a lungul Dunării — săptămini întregi în condiții extrem de grele pentru a preîntîmpina noi revărsări. La Porțile de Fier, în două rînduri, au fost situații excepțional de dificile, dar întregul colectiv a lucrat zi și noapte pentru a înlătura pericolul care amenința grav întreaga lucrare. De-a lungul Dunării, zeci și zeci de mii de oameni au lucrat la înălțarea digurilor, la astuparea imediată a fisurilor ce se creau în diguri. Numai- astfel am putut împiedica o catastrofă cu consecințe greu de reparat : inundarea Luncii Dunării, a bălților de pe Dunăre care ar fi afectat sute șj sute de mii de hectare, nenumărate localități.Iată de ce doresc, în mod deosebit, ca și în cadrul ple

narei, să aduc mulțumiri tuturor celor care în acele zile și săptămini au depus o muncă cu adevărat eroică. Merită să subliniez că în aceste grele împrejurări s-a demonstrat o dată mai mult solidaritatea și unitatea întregului nostru popor în jurul partidului. Felul în care toți cetățenii patriei au răspuns chemării partidului și guvernului pentru ajutorarea zonelor calamitate, dovedește, de asemenea, o înaltă conștiință socialistă, încrederea nestrămutată în partidul nostru comunist.Se cuvine să relev în mod deosebit atitudinea clasei muncitoare care, și de data a- ceasta, s-a aflat în primele rînduri îndeplinindu-și în mod strălucit rolul său de clasă conducătoare a societății socialiste. De asemenea, trebuie să evidențiez atitudinea țărănimii noastre, aliata de nădejde a clasei muncitoare, care de atîtea ori în istorie ă înțeles să facă totul pentru a-și aduce contribuția 'la învingerea marilor greutăți prin care a trecut poporul român. Așa cum am mai spus și în alte ocazii, intelectualitatea nu a rămas mai prejos ; ea a răspuns cu însuflețire chemării partidului, contribuind — alături de clasa muncitoare, de țărănime — la refacerea și asigurarea cursului normal al vieții economice și sociale. Iată de ce partidul și statul nostru au apreciat și apreciază rolul important pe care îl are intelectualitatea în societatea noastră — intelectualitatea care s-a identificat în întregime cu cauza construcției socialiste. Viața a demonstrat încă o dată că unirea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, sub conducerea partidului, reprezintă o forță uriașă, capabilă să învingă orice greutăți, să asigure înfăptuirea cu succes a sarcinilor construcției socialiste.Consider că este de datoria mea să subliniez și în cadrul plenarei rolul important jucat de militarii forțelor armate, înalta răspundere și devotamentul cu care ei și-au îndeplinit datoria față de patrie în aceste grele împrejurări. De asemenea, doresc să evidențiez aportul însemnat al gărzilor patriotice, al minunatului nostru tineret, al unităților de pregătire militară ale acestuia.Față de amploarea fără precedent a inundațiilor din acest an se impun măsuri deosebite pentru evitarea unor noi distrugeri în viitor. In primul rînd sînt necesare lucrări suplimentare, față de ceea ce ne gîndisem inițial, pentru regularizarea cursurilor unor ape, pentru construirea de baraje și diguri.Așa cum s-a arătat în plenară, acolo unde au existat baraje pe cursul unor ape, s-a putut evita sau diminua pericolul inundațiilor. Va trebui, de aceea, să revedem programul de hidroameliorații, ținînd seama de măsurile noi ce se impun a fi luate imediat. In momentul de față se lucrează la întocmirea studiilor necesare ; va trebui să facem o mobilizare generală a poporului pentru realizarea volumului de lucrări care se impun în această direcție. încă din acest an este necesar să fie refăcute și consolidate digurile care au avut de suferit, să se ridice noi diguri pentru protejarea localităților și întreprinderilor. Considerăm că este de datoria fiecărui comitet județean, a fiecărui comitet orășenesc să treacă de îndată — cu sprijinul specialiștilor — la realizarea acestor măsuri pentru ca în eventualitatea unei situații a- semănătoare să evităm pierderile suferite în acest an. Exemplul unui șir de orașe și întreprinderi a dovedit că, dacă avem o serie de diguri — nu prea mari — putem diminua în măsură însemnată pierderile provocate de inundații. De aceea, organele și organizațiile de partid trebuie să ia măsuri hotărîte pentru â realiza, încă din vara acestui an lucrări de protejare a localităților și obiectivelor economice expuse.De asemenea, este necesar să organizăm mai bine activitatea Institutului Meteorologic. Se pare că va trebui să-l înzestrăm mai bine, dar să vedem în același timp, mai îndeaproape cum își desfășoară activitatea, pentru că- n-au fost puține cazurile cînd prevederile sale< s-au confirmat... pe dos. Va trebui, de asemenea, să punem la punct sistemul de informare și a- vertizare, pentru că și aici au apărut unele deficiențe care au făcut ca în timpul inundațiilor o serie de localități să fie luate prin surprindere. De asemenea, va trebui să se îmbunătățească colaborarea cu țările vecine, în special cu acelea cu care avem rîuri comune, inclusiv în domeniul Informării și avertizării, pentru ca în comun să evităm pe viitor asemenea catastrofe.

Unitatea și hotărîrea cu care poporul român a răspuns chemării partidului în aceste momente grele demonstrează încă o dată ce forță uriașă reprezintă un popor liber și stăpîn pe destinele sale, care făurește orînduirea socialistă, care muncește pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru victoria socialismului și comunismului.
Tovarăși,
La ordinea zilei avem și pregătirea celei de-a 50-a aniversări a partidului. Această aniversare va trebui să prile- juiască trecerea în revistă a întregii lupte desfășurate de partidul nostru în slujba clasei muncitoare, a poporului, a activității sale pentru îndeplinirea rolului de forță conducătoare în societatea socialistă.în condițiile grele ale inundațiilor, organele și organizațiile partidului nostru s-au dovedit la înălțmea rolului și răspunderii pe care le au față de popor. Comuniștii, organizațiile și organele de partid au stat în primele rînduri ale luptei cu furia apelor, nu au precupețit nimic pentru asigurarea reluării cursului normal al întregii vieți sociale, în aceste împrejurări s-a dovedit încă o dată cît de strîn- să este legătura partidului cu oamenii muncii de Ia orașe și sate, fără deosebire de naționalitate, cu cîtă încredere urmează poporul nostru partidul comunist, cu ce avînt înfăptuiește el politica sa mar- xist-leninistă care corespunde pe deplin intereselor și năzuințelor întregii națiuni.Iată de ce aniversarea partidului va fi o sărbătoare a întregului popor. Ea trebuie să constituie un prilej de îmbunătățire a activității organizatorice și politice generale a partidului, a muncii tuturor organelor și organizațiilor de partid, a fiecărui comunist, întimpinarea celei de-a 50-a aniversări trebuie să marcheze afirmarea și mai puternică a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate. Organele de partid trebuie să îmbunătățească conducerea activității din întreprinderi, din instituții, să desfășoare o intensă muncă politică pentru înfăptuirea cu succes 'a sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea.Sărbătorirea a 50 de ani de la crearea partidului va avea loc în primul an al noului cincinal. De aceea ea va trebui să fie strîns legată de lupta pentru dezvoltarea bazei tehni- co-materiale a societății, pentru perfecționarea relațiilor socialiste, pentru dezvoltarea științei și culturii, adîncirea democrației socialiste, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în același timp, aniversarea creării partidului trebuie să se desfășoare sub semnul intensificării activității internaționale a partidului și statului nostru, pentru dezvoltarea colaborării și unității țării noa- tre cu statele socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, pentru sporirea contribuției României la extinderea cooperării internaționale, a colaborării cu toate țările, fără deosebire de orinduire socială, la înfăptuirea securității și păcii în Europa și în întreaga lume.Partidul și poporul nostru sînt profund conștiente că înfăptuirea cu succes a sarcinilor construcției socialiste în România constituie un aport de seamă la cauza generală a socialismului. Totodată, prin activitatea sa internațională România își aduce contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, a frontului antiimpe- rialist, la lupta popoarelor pentru pace și progres social.Desigur, tovarăși, punem în activitatea noastră un accent deosebit pe rezolvarea problemelor construirii socialismului din țara noastră. De altfel nici nu se poate altfel în cazul u- nui partid de guvernămînt; el trebuie să dovedească că știe să rezolve problemele practice ale construcției socialiste, să aplice învățătura marxist-le- ninistă în situația concretă din țara în care își desfășoară activitatea. Aceasta nu este nici pe departe o politică de izolare sau naționalistă — cum încearcă cîte odată unii să spună despre partidul și țara noastră. Dimpotrivă, a înfăptui țelurile socialismului înseamnă a te preocupa — acolo unde trăiești, unde muncești, unde istoria ți-a încredințat sarcina de a conduce societatea — de soluționarea în condițiuni cit mai bune a marilor probleme ridicate de făurirea noii orîn- duiri.în același timp, tovarăși, noi înțelegem că este necesar— și acționăm în acest spirit— să studiem și experiența altor partide, a altor țări socialiste și ceea ce corespunde condițiilor noastre nu ne sfiim să aplicăm. Considerăm drept o necesitate ca între țările socialiste, între partidele comu

niste de guvernămînt să existe schimb de păreri, de informații, ca ele să-și studieze reciproc experiența în construcția socialismului și comunismului. Totodată, socotim necesar să extindem colaborarea și întrajutorarea atît cu țările socialiste care fac parte din C.A.E.R., cît și cu toate celelalte țări socialiste, în scopul dezvoltării și înfloririi fiecărei națiuni socialiste și, totodată, al întăririi întregului sistem socialist mondial.După cum ați văzut din informările prezentate plenarei, partidul și guvernul țării noastre au desfășurat în ultimele luni o largă activitate internațională. întreagă această activitate a fost realizată în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului de a acționa cu fermitate și consecvență pentru dezvoltarea colaborării și unității tuturor țărilor socialiste, pentru depășirea divergențelor existente — condiție indispensabilă în a- firmarea forței și influenței socialismului în lume.Partidul Comunist Român a participat la aniversarea centenarului nașterii lui Lenin, iar în cursul lunii mai, o delegație a partidului nostru a făcut o vizită în U.R.S.S. avînd convorbiri cu delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cu tovarășii L. I. Brej nev, N. V. Podgornîi, M. Ă Suslov și alți conducători ; partidului și statului sovietic. In cadrul discuțiilor de la Moscova dintre delegația partidului nostru și delegația P.C.U.S., au fost abordate o serie de probleme privind relațiile dintre partidele și statele noastre, cît și un cerc larg de probleme ale situației internaționale. Aș dori să menționez că discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de lucru și în urma lor am ajuns la concluzia comună de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor dintre partidele și țările noastre pe baza principiilor marxist-leniniste, ale internaționalismului proletar, egalității în drepturi, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne. De asemenea, apreciem pozitiv discuțiile purtate ulterior, la Moscova, între delegația guvernului român condusă de tovarășul Ion Gheorghe Maurer și delegația guvernului Uniunii Sovietice condusă de tovarășul A. N. Kosîghin.Zilele acestea, după cum cunoașteți, a avut loc vizita în România a unei delegații de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Kosîghin, cu care prilej a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică. Vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, discuțiile pe care le-am avut cU acest prilej s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie tovărășească, au permis desfășurarea unui rodnic schimb de păreri, au contribuit la mai buna cunoaștere, la adîncirea înțelegerii reciproce.Noul Tratat româno-sovietic semnat în aceste zile la București, care reglementează relațiile dintre România și Uniunea Sovietică pe o perioadă de 20 de ani, deschide noi perspective pentru dezvoltarea în continuare a colaborării, prieteniei și alianței dintre partidele și țările noastre. El promovează principiile raporturilor de tip nou dintre țările socialiste, bazate pe marxismleninism, pe internaționalism proletar, pe egalitate in drepturi și neamestec în treburile interne, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe întrajutorare și avantaj reciproc. Fără îndoială că acest tratat va aduce o contribuție de preț la cauza colaborării și unității țărilor socialiste, a progresului și păcii în lume. Partidul și poporul nostru vor face totul pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu popoarele Uniunii Sovietice, considerînd că aceasta corespunde atît intereselor țărilor și partidelor noastre, cît și intereselor generale ale socialismului și păcii.Am avut, de asemenea, în ultima vreme o serie de convorbiri cu conducători și delegații ale unor partide comuniste și muncitorești și mișcări de eliberare națională: cu Santiago Carillo, secretarul general al P.C. din Spania, cu Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C. Francez, Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, Enrico Berlinguer, vicesecretar general al P. C. Italian, cu Aziz Mohamed, prim-secretar al C.C. al P.C. Irakian, cu Ruben Dario Sousa, secretar general al Partidului Poporului din Panama, cu o delegație a Partidului Comunist mexican, cu delegația Partidului Comunist Dominican, a Partidului de stînga (comuniștii) din Suedia, cu

președintele mișcării de eliberare națională din Africa de sud-vest și cu alte delegații.De asemenea, au avut loc numeroase schimburi între delegații de activiști ai partidului nostru și ai partidelor comuniste din țările socialiste și din unele țări capitaliste. Cu prilejul unor congrese la care au participat și delegații ale partidului nostru, au fost purtate convorbiri cu un mare număr de partide.In acest cadru aș dori să mă refer și Ia vizita făcută de tovarășul Emil Bodnaraș, în fruntea unei delegații a Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat, în Republica Populară Democrată Coreeană și în Republica Populară Chineză. Cu acest prilej au avut loc convorbiri importante, cu rezultate bune. Noi dăm o deosebită apreciere rezultatelor vizitei în Republica Populară Democrată Coreeană— în special discuțiilor purtate cu tovarășul Kim Ir Sen. Această vizită și discuțiile au evidențiat dorința comună de a dezvolta relațiile dintre partidele și popoarele noastre, de a contribui la întărirea u- nității mișcării comuniste internaționale.De asemenea, apreciem în mod deosebit vizita delegației noastre de partid și de stat în Republica Populară Chineză, în special discuțiile avute cu tovarășii Mao Tzedun, Lin Biao, Ciu En-lai, Kan-șen și alți conducători ai Partidului Comunist Chinez și ai statului chinez.Cu acest prilej s-a evidențiat dezvoltarea relațiilor fructuoase dintre partidele și țările noastre, dorința comună de a acționa și în viitor în a- ceastă direcție — ceea ce corespunde atît intereselor partidelor și țărilor noastre, cît și cauzei generale a socialismului și păcii în lume.întreaga noastră activitate oglindește preocuparea permanentă a partidului de a contribui la depășirea greutăților din cadrul mișcării comuniste și muncitorești, la dezvoltarea și întărirea solidarității internaționale a celor ce muncesc, la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperia- liste. Desigur, tovarăși, noi sîntem conștienți de faptul că întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești se poate realiza numai pe o bază nouă, în care să fie asigurate pe deplin autonomia și independența fiecărui partid comunist, dreptul de a-și elabora — corespunzător condi- țiunilor concrete din țara în care-și desfășoară activitatea— linia sa politică generală. Sîntem, de asemenea, conștienți de faptul că dezvoltarea mișcării comuniste, a ideilor comunismului presupune o largă dezbatere liberă, analiza și interpretarea științifică a schimbărilor survenite în lume și — pe această temelie— dezvoltarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste în concordanță cu noile condiții economico-sociale; în acest sens acționează și va acționa și în continuare Partidul Comunist Român.Toată activitatea internațională desfășurată de P.C.R. și de guvernul nostru corespunde pe deplin intereselor construcției socialiste în România, dezvoltării relațiilor partidului și statului nostru cu țările socialiste și cu partidele comuniste și muncitorești, precum și cauzei coeziunii țărilor socialiste, cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a întăririi forțelor antiimperialiste.în această perioadă au avut, de asemenea, loc un șir de întilniri și vizite pe linie de stat. în acest cadru se înscrie vizita președintelui Turciei în România, vizita pe care am efectuat-o în cursul lunii iunie în Franța, vizita președintelui Zambiei și vizita Șahin- șahului Iranului în România, precum și recenta vizită a tovarășului Maurer în Republica Federală a Germaniei. Noi apreciem că aceste vizite, convorbirile pe care le-am avut au evidențiat încă o dată posibilitatea dezvoltării colaborării dintre state în spiritul principiilor coexistenței pașnice. România acționează consecvent pentru intensificarea colaborării cu toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială, pentru instaurarea în viața internaționala a unor relații bazate pe principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Considerăm că o importanță hotărîtoare pentru dezvoltarea unor relații normale între state are respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară, lichidarea 

oricăror practici și tendințe de dominație și dictat, abolirea forței ca mijloc de soluționare a problemelor internaționale litigioase.Desigur, tovarăși, dacă actî- vitatea internațională a României se bucură de ecou în multe state, aceasta se datorește faptului că politica sa externă corespunde situației internaționale de astăzi, că principiile pentru care militează țara noastră pe arena internațională sînt principii care se impun tot mai mult ca singurele ce pot asigura o colaborare rodnică, pașnică, între toate popoarele lumii.Viața demonstrează conți-1 nuu că problemele internaționale nu pot fi soluționate decît cu participarea tuturor, statelor, fie ele mari sau mici, — că țările mici și mijlocii, desfășurînd o politică consecventă de colaborare și de pace, pot .aduce, împreună cu marile puteri, o contribuție fructuoasă la soluționarea problemelor internaționale. De altfel, în lumea de astăzi nu se mai pot rezolva problemele prin nesocotirea intereselor nici unui popor. Evenimentele din Indochina demonstrează cu toată claritatea că atunci cînd un popor —■ chiar mic — este hotărît să-și apere independența și suveranitatea națională, să nu admită dominația imperialistă, el poate face aceasta cu succes, bucurîndu-se de sprijinul unanim al popoarelor lumii.în activitatea noastră internațională am acordat și a- cordăm o atenție deosebită problemelor securității pe continentul european. întîlni- rileși discuțiile pe care le-am avut cu conducători de partide și de state, cu oameni politici și reprezentanți ai opiniei publice, ne-au întărit ț. mai mult convingerea că sînt create condiții pentru a se trece la pregătirea și organizarea unei conferințe a țărilor europene, care să netezească drumul spre înfăptuirea securității, spre soluționarea treptată a problemelor acumulate pe continent. De altfel, memorandumul miniștrilor afacerilor externe ai țărilor socialiste, care s-au în- tîlnit recent la Budapesta, a găsit o rezonanță favorabilă în rîndul tuturor popoarelor; el creează noi premise pentru trecerea la pregătirea și organizarea conferinței europene.Partidul și poporul nostru și-au manifestat și își manifestă îngrijorarea în legătură cu persistența în lume a unor focare de tensiune și încordare. Am acționat și acționăm pentru a sprijini lupta poporului vietnamez și a popoarelor din Indochina, pentru a contribui la încetarea războiului din această peninsulă ; trupele S.U.A. trebuie să se retragă, popoarele din această parte a lumii trebuie lăsate să-și rezolve singure problemele, fără nici un amestec din afară !De asemenea, acționăm pentru soluționarea conflictului din Orientul Apropiat pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, pentru asigurarea securității și integrității tuturor statelor și instaurarea păcii în această parte a lumii.Și în viitor, partidul și guvernul țării noastre vor acționa în spiritul directivelor Congresului al X-lea al partidului, pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, pentru unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate țările și popoarele lumii, pentru pace și securitate în lume.
Tovarăși,în fața partidului și poporului nostru stau sarcini de mare importanță și răspundere. Plenara noastră este chemată să adopte hotărîri de mare însemnătate pentru activitatea de viitor. Avem deplina convingere că întregul partid și întregul popor vor acționa în strînsă unitate în jurul Comitetului Central, pentru îndeplinirea tuturor o- biectivelor stabilite de Congresul al X-lea, pentru dezvoltarea în continuare a întregii noastre societăți și ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii din patria noastră.Cred că sinteți de acord să adresăm tuturor organelor și organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii urări de noi și noi succese în activitatea consacrată dezvoltării economiei, științei și culturii, înfloririi întregii țări, făuririi socialismului și comunismu/ui în patria noastră. (Aplauze 

puternice, prelungite).



(Urmare din pag. a ll-a)familiilor sinistrate, 224 apartamente. Ne-am propus să acționăm în așa fel încît pînă la sfîrșitul anului toate familiile rămase fără adăpost să intre în case noi.în continuare, vorbitorul a arătat că pentru evitarea în viitor a unor consecințe de amploarea celor pricinuite de marile inundații din lunile mai și iunie sînt deosebit de importante măsurile preconizate în documentul care este supus dezbaterii plenarei Comitetului Central. Biroul comitetului județean de partid, la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, a analizat împreună cu un colectiv de specialiști din cadrul Academiei Republicii Socialiste România și al Ministerului Agriculturii și Silviculturii factorii care au generat inundațiile din primăvara acestui an și .măsurile de prevenire a unor astfel de calamități. în ltimina acestei analize, considerăm necesar să se asigure pe viitor redimensionarea digurilor actuale ale rîurilor Someș, Tur și Crasna, corespunzător debitelor și nivelurilor înregistrate în acest an, regularizarea albiei r.îului Someș în zona Satu-Mare pe circa 12 km. redimensionarea deschiderilor celor două poduri pe Someș din municipiul Satu-Mare în concordanță cu lucrările de regularizare a albiei și redimensionarea digurilor.Sîntem pe deplin conștienți că pentru a șterge în între
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ȘTEFAN BOBOȘVorbitorul a arătat că ambele proiecte de legi supuse dezbaterii plenarei, proiecte ce au fost date publicității, au fbst primite cu mult interes de către oamenii muncii din județul Neamț. Meri tu’ deosebit al acestor importante documente îl constituie faptul că reunesc, intr-un sistem unitar, fundamentat din punct de vedere juridic, o serie întreagă de norme privind căile și mijloacele de utilizare a întregii baze materiale și a forței de muncă, pentru a obține maximum de randament în folosul întregii societăți. Aceasta le conferă o deosebită valoare practică..Referindu-se la pagubele pricinuite de calamitățile naturale din primăvara anului acesta, vorbitorul a subliniat că eie sînt impresionante și au afectat foarte serios economia țării. Este adevărat că în județul nostru efectele inundațiilor au fost mult mai reduse. Pagubele se cifrează la peste 40 milioane lei, însă noi depunem eforturi ca acestea să fie cît mai repede recuperate. Și nouă ne este propriu optimismul ce caracterizează munca plină de.elan a întregului popor pentru înlăturarea tuturor pagubelor pricinuite. Avem posibilitatea ea încă pînă la sfîrșitul anului să lăsăm de domeniul a- mintirilor efectele distrugerilor provocate și să dovedim tuturor că poporul nostru este capabil să recupereze pagubele mari, să îndeplinească întocmai sarcinile cincinalului actual și să pregătească toate condițiile pentru îndeplinirea viitorului plan economic pe einci ani.în urma indicațiilor și îndrumărilor pe care le-am primit cu ocazia vizitei în județul nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne-am propus ca pînă ia finele anului să dăm peste plan peste 300 milioane lei la producția industrială, 15 milioane lei valută la export, să reducem simțitor cheltuielile de producție, să dăm însemnate beneficii peste plan. De asemenea, ca răspuns la chemarea cooperatorilor din județul Teleorman, țărănimea cooperatistă din județ va contribui suplimentar, cu însemnate cantități de produse agroalimen- tare, la fondul centralizat al statului. Aș dori să informez plenara Comitetului Central, pe tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușescu. că angajamentele luate se îndeplinesc cu succes. La finele: semestrului I mai mult de jumătate din angajamente s-au realizat, în industrie, planul producției marfă a fost depășit cu 163 milioane lei, planul la export cu peste 9 milioane lei valută, iar beneficiile suplimentare însumează circa 60 milioane lei. Avem toate condițiile ca pînă la sfîrșitul anului să îndeplinim și chiar să depășim aceste angajamente majorateReferindu-se 'la producția pentru export, vorbitorul a arătat că în primul semestru, deși planul a fost depășit, realizările nu reprezintă decit 45 la sută din sarcina anuală deoarece nu sînt. asigurate contracte și comenzi centru mărfurile produse. Ministerele, întreprinderile de comerț exterior. cu care, ce-i drept, conlucrăm mai bine anul acesta, trebuie să acționeze mult mai operativ pentru desfacerea produselor noastre, desigur concomitent cu întreprinderile din județ. Este bine că se urmărește conjunctura și obținerea unor prețuri cit mai avantajoase, însă după părerea

gime urmele lăsate de inundații va trebui să depunem încă mari eforturi. Comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din județ nu vor uita niciodată ceea ce a făcut pentru noi Comitetul Central, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu vor uita solidaritatea cu care au fost înconjurați de întreaga țară. Sîntem ferm hotăriți să nu ne precupețim energia pentru refacerea cit mai grabnică a obiectivelor distruse, pentru îndeplinirea și depășirea tuturor sarcinilor de plan, aducindu-ne astfel contribuția activă la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.Sint întru totul de acord cu informarea Comitetului Executiv cu privire la inundații și la măsurile pentru înlăturarea efectelor acestor calamități și cu propunerea ca plenara să adreseze o chemare organizațiilor de partid, comuniștilor din întreaga țară de a se situa permanent în fruntea acțiunilor de reconstrucție pentru depășirea greutăților cauzate de inundații.în încheiere, îmi exprim a- deziunea totală față de activitatea internațională a partidului și a statului nostru, activitate slujind intereselor vitale ale poporului român, cauzei întăririi prieteniei frățești cu toate țările socialiste, cauzei păcii și progresului social.

noastră, trebuie să avem în vedere și pierderile pe care le suferim din cauza stocării produselor luni de zile în magazii. ■în continuare, vorbitorul a spus : vă rog să-mi îngăduiți să folosesc prilejul de a mă afla la tribuna plenarei Comitetului Central, spre a-mi exprima cu cel mai înalt sentiment de mîndrie, adeziunea deplină față de modul în care Comitetul Executiv al Comitetului Central, și. îndeosebi, secretarul general al partidului nostru înfăptuiesc cu hotărîre și perseverență politica externă stabilită de Congresul al X-lea al partidului nostru. Viața dovedește că România are astăzi, și la bine și la greu,' mulțj prieteni și că este înconjurată de cel mai înalt respect din partea tuturor oamenilor de bună credință din lume. Aceasta se datorește în primul rînd politicii externe marxist-leniniste a partidului și statului nostru, fermității și consecvenței cu care promovăm, în toate împrejurările, liniile fundamentale ale acestei politici. Așa cum este bine cunoscut, elementul central al acestei politici îl constituie adîncirea continuă a pri-_ eteniei frățești șj colaborării cu toate țările socialiste, preocuparea constantă pentru întărirea unității țărilor sistemului mondial socialist, a partidelor comuniste și muncitorești, pe baza marxism-leninis-, mului. Doresc să-mi exprim satisfacția și aprobarea față de rezultatele pozitive ale vizitei delegației de partid și guvernamentale a U.R.SS., vizită care s-a încheiat ieri. Comuniștii. întregul nostru popor acordă o înaltă prețuire Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, semnat cu ocazia acestei vizite. Noi considerăm că acest Tratat va deschide perspective și mai largi colaborării multilaterale dintre România și Uniunea Sovietică. pe baza principiilor marxism-leninismului și întrajutorării frățești, ale egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale. neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. De asemenea, avem convingerea că Tratatul va avea un rol pozitiv în lupta pentru menținerea păcii, zădărnicirea planurilor cercurilor imperialiste agresive, apărarea libertății și independenței, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta.Doresc de asemenea să subliniez importanța și rodnicia vizitei făcute de delegația Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat în Republica Populară Democrată Coreeană și în Republica Populară Chineză. Această vizită a contribuit la dezvoltarea relațiilor atît pe linie de partid, cit și pe linie de stat cu Republica- Populară Chineză, ceea ce este în interesul celor două popoare, al socialismului și păcii. Apreciez de asemenea importanta dezvoltării relațiilor cu Partidul Muncii din Coreea, cu Republica Populară Democrată Coreeană.Din activitatea desfășurată de Comitetul Executiv al C.C al P.C.R. și în perioada din urmă pe care o analizăm rezultă încă o dată consecvența neabătută cu care partidul nostru înfăptuiește politica de dezvoltare a legăturilor prietenești și de colaborare cu partidele comuniste din țările socialiste, în scopul întăririi u- nității țărilor sistemului mondial socialist.Doresc, de asemenea, să relev contribuția activă a României la destindere și cooperare în Europa, cauză importantă căreia i-au fost consa

crate numeroase contacte, schimburi de vizite ale șefului statului nostru și ale altor conducători ai țării cu factori de răspundere ai țărilor europene. Țin să menționez, de asemenea, acțiunile întreprinse de România pentru amplificarea și îmbogățirea conținutului relațiilor dintre statele continentului, inclusiv in cadrul organizațiilor și reuniunilor internaționale, guvernamentale și neguvernamentale, manifestările științifice, culturale, precum și pe linia organizațiilor obștești, de tineret ; toate acestea pun în evidență preocuparea constantă a partidului și guvernului țării noastre de a contribui la cauza păcii, colaborării și securității în Europa.îmi exprim deplinul acord cu poziția consecventă a conducerii noastre de partid și de stat că înfăptuirea securității europene, inclusiv pregătirea și organizarea conferinței consacrată acestui scop, tre-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE VEREȘInsuflețirea cu care întregul nostru popor, oamenii muncii din toate județele au pornit la îndeplinirea planului de dezvoltare economică și social-culturală a țării pe anul 1970 constituia premisa sigură a unor realizări remarcabile. Cursul acestor realizări ascendente a fost, însă, brusc și vremelnic conturbat de catastrofele cunoscute într-o mare parte din județe, printre care și în județul Mureș. Tabloul pagubelor de peste un miliard provocate economiei județului Mureș este cunoscut Comitetului Central, conducerii partidului și statului nostru și nu doresc să prezint descrierea lor.Doresc să raportez plenarei Com’tetului Central — a continuat vorbitorul— că organizația județeană de partid, comitetul județean — atît în timpul inundațiilor, cît și de atunci încoace, au acționat organizat pe întregul front al refacerii economiei, a întregii vieți economice și sociale. Astăzi, întreaga activitate economică a județului se desfășoară în mod normal, toate unitățile lucrează la capacitatea normală. Comitetul județean a elaborat un program de recuperare a pierderilor de producție care se. ridică la peste 400 de milioane lei. Numeroase întreprinderi, din dorința de a contribui la recuperări, lucrează peste capacitate. Munca cu adevărat eroică desfășurată de oamenii muncii români, maghiari și germani, într-o unitate indestructibilă în jurul partidului și conducerii sale în timpul înfruntării calamității, este continuată cu toată intensitatea și în prezent pentru recuperarea pierderilor.Deși planul pe semestrul I nu a fost realizat ca urmare a calamităților, noi sîntem ho- tărîți să facem toate eforturile și să realizăm pină la sfîrșitul acestui an întreaga producție pierdută, să realizăm integral planul de investiții.îmi fac o înaltă îndatorire a- ducînd în fața plenarei întreaga recunoștință, toată stima și considerația oamenilor muncii români, maghiari și germani din județ pentru grija, ajutorul și atenția acordate de conducerea superioară de partid. în acele grele clipe, și, în continuare, pentru refacerea e- conomică și socială a județului. Prezenta secretarului general și a celorlalți tovarăși din conducerea partidului în județ în zilele dureroase ale dezastrului a încălzit inima fiecărui locuitor, care a simțit în adincul firii sale cuvintele de îmbărbătare, curaj și chemare la dîrzenie, la u- nirea și mai strînsă a rîndu- rilor în lupta pentru depășirea greutăților.Comitetul județean de partid. toate cadrele, din momentul sosirii în mijlocul nostru a stimatului nostru . tovarăș Nicolae Ceaușescu. au cîștigat forță și tărie. Pentru tot ajutorul acordat județului nostru, pentru grija ce ni s-a purtat și ni se poartă în refacerea economiei și vieții sociale, pentru sutele de apartamente primite suplimentar peste plan, pentru marile cantități de materiale de construcții — din care am și refăcut deja sute de case — de asemenea, pentru grija care s-a acordat in
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GEORGE HOMOȘTEANDoresc să subliniez de la început însemnătatea deosebită a prdblemelor pe care plenara Comitetului Central al partidului nostru le examinează azi, probleme care se încadrează armonios în preocupările susținute ale conducerii partidului pentru înfăptuirea neabătută a programului elaborat de Congresul al X-lea.Importantele proiecte de legi supuse dezbaterii plenarei urmăresc crearea unor condiții mai bune pentru munca organelor de stat economice, a organizațiilor cooperatiste, pentru stimularea răspunderii în ceea/ce privește organizarea producției și a muncii, pentru întărirea ordinii și dis- 

buie să fie rodul contribuției tuturor popoarelor, a tuturor forțelor progresiste ale continentului. Sint convins de necesitatea subliniată recent de tovarășul Ceaușescu ca în viața internațională să se pună capăt politicii de forță și dictat, să se renunțe la amenințare și amestec în treburile interne, să se promoveze o politică bazată pe respect și colaborare, asigurindu-se posibilitatea ca fiecare națiune să-și hotărască soarta conform voinței sale. Ca prim-secretar al unui comitet județean de partid am des întîlniri cu comuniștii, cu oamenii muncii ; cunosc bine sentimentul lor de mîndrie că sîntem membrii unui asemenea partid care militează în numele unei asemenea politici principiale, marxist-leniniste, corespunzătoare intereselor vitale ale poporului român și ale întregii omeniri — a spus în încheiere vorbitorul.

continuare aprovizionării teh- nico-materiale a întreprinderilor, doresc să adresez, cu acest prilej, mulțumirile noastre conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. In același timp îmi exprim sentimente de caldă recunoștință militarilor forțelor noastre armate care au dovedit un înalt eroism în eforturile pentru apărarea populației și a întreprinderilor de furia apelor revărsate.Adresez cu acest prilej mulțumiri ministerelor, Comitetului municipial de partid al Capitalei, tuturor județelor, tuturor oamenilor muncii din întreaga țară, care ne-au copleșit cu ajutorul lor omenos, dînd dovada înaltului spirit de unitate și întrajutorare care domină trainica și viguroasa noastră orînduire socială.Doresc, de asemenea, să informez plenara că proiectele de lege cu privire la organizarea producției și a munci în agricultură .și cu privire la răspunderea conducerilor organizațiilor socialiste pentru gospodărirea mijloacelor materiale și bănești au fost larg dezbătute în județul . nostru. Primul proiect a fost supus dezbaterii în cadrul comitetului județean de partid și după aceea la sate, în cooperativele agricole de producție ; iar cel de-al doilea în întreprinderi. Cu acest prilej, au fost făcute o serie de propuneri, care au fost înaintate organelor centrale și pe unele dintre ele le-am regăsit în sinteza propunerilor de îmbunătățire a proiectelor respective, ce a fost prezentată aci. Iată de ce susțin oa plenara să aprobe aceste documente și să hotărască ca ele să fie supuse spre adoptare Marii Adunări Naționale.Vorbitorul a continuat: Ca și în celelalte plenare și întruniri, și de data aceasta conducerea partidului ne-a prezentat sintetic activitatea internațională a partidului șj statului nostru. Ca și în atîtea alte dăți, încerc un sentiment de mare satisfacție pentru desfășurarea rodnicei activități internaționale, pentru consecvența cu care partidul nostru luptă pentru întărirea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, pentru strîngerea legăturilor cu toate partidele comuniste și muncitorești.Personal apreciez, alături de activitatea întregii conduceri a partidului, rolul deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin înalta sa ținută principială, prin consecvența sa revoluționară, prin fidelitatea sa față de interesele poporului și ale partidului nostru, ale națiunii noastre, ne dă un înalt exemplu de dăruire comunistă.Oamenii muncii din județul nostru, organizația județeană de partid aprobă întru totul politica creatoare internă și externă a partidului și statului nostru, dau o înaltă apreciere muncii neobosite care se depune în toate sferele de activitate pentru ca țara noastră să prospere necontenit, pentru ca societatea noastră socialistă să devină cu fiecare zi mai înfloritoare, mai bogată în realizări.

ciplinei în unitățile noastre socialiste.Această plenară a Comitetului Central este prima după marea încercare la care calamitățile naturale au supus țara noastră și care au lovit și județul Alba. Doresc să arăt în fața Comitetului Central că prezența secretarului general, al partidului în mijlocul maselor, îndrumările, sprijinul și orientarea date întregii noastre activități au constituit un ajutor deosebit pentru comitetul județean de partid, pentru organele de stat și economice. Și cu acest prilej s-au verificat trăinicia legăturilor partidului nostru, ale condu

cerii sale cu masele, unitatea de granit a poporului în jurul și sub conducerea partidului, hotărîrea și abnegația cu care oamenii muncii răspund chemării partidului. La noi în județ toate acestea se văd în entuziasmul și hotărîrea cu care toate colectivele de oameni ai muncii și-au înzecit eforturile pentru recuperarea grabnică a pagubelor și îndeplinirea exemplară a sarcinilor înscrise în planul de stat pe acest an.Raportez plenarei Comitetului Central că prin munca plină de abnegație a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, întreprinderile industriale din județ au recuperat integral pierderile de producție cauzate de inundații, astfel încît planul producției globale pe primul semestru al anului a fost îndeplinit în procent de 102,5 la sută, iar producția marfă vîndută și încasată a fost depășită cu 44 milioane lei, sarcinile creșterii productivității muncii au fost îndeplinite cu 102,3 la sută, 90 la sută din sporul de producție fiind obținut pe seama creșterii productivi ■ tății muncii. De asemenea, informez plenara Comitetului Central că peste 50 la sută din planul anual de investiții a fost realizat în primele 6 luni ale acestui an.Menționez că și țărănimea din județ se încadrează în a- cest efort general de refacere, în prezent muncindu-se fără răgaz pentru reînsămînțarea ultimelor suprafețe afectate de inundații, pentru consolidarea și mărirea șeptelului integral salvat de la calamități, pentru întreținerea culturilor, urmărindu-se astfel reducerea la minim a pierderilor.O dată cu eforturile pentru reluarea activității economice, comitetul județean de partid a întreprins măsuri energice pentru înlăturarea celorlalte urmări ale inundațiilor. Familiile sinistrate au fost adăpostite, s-a asigurat aprovizionarea normală a populației. Cei care au avut de suferit au primit. pînă în prezent peste 24 milioane lei ajutor de la stat, pe baza hotărîrii conducerii de partid și de stat.în orașul Alba Iulia au și fost date în folosință sinistra- ților peste 100 de apartamente, iar în județ peste 200 de familii au început să-și. ridice locuințe noi pe loturile primite și cu sprijinul acordat de stat. Astfel și la Alba rănile pricinuite de inundații încep să se șteargă. Dacă pînă nu de mult cuvîntul inundații era cel mai frecvent rostit acum peste tot la ordinea zilei este cuvîntul refacere, pe primul plan este munca susținută, e- roică, plină de abnegație a tuturor pentru înlăturarea pagubelor, pentru ca industria și agricultura județului să se dezvolte, pentru ca orașul Alba Iulia, satele din acest colț de bătrîn pămînt strămoșesc să-și recapete întreaga frumusețe.Permiteți-mi — a continuat vorbitorul — să transmit, în numele comitetului județean de partid, al comuniștilor și al întregii populații a județului, mulțumirile cele mai călduroase șt recunoștința noastră conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija pe care ne-au a- rătat-o în aceste momente grele, pentru sprijinul substanțial pe care l-au acordat județului nostru ca și tuturor\ A
CUVÎNTUL

LUDOVICOrdinea de zi a plenarei Comitetului nostru Central înscrie de fiecare dată probleme de însemnătate, majoră în viața țării, a poporului nostru. Actul legislativ vizînd organizarea și disciplina muncii în agricultură, . ca și cel privind gospodărirea mijloacelor bănești ale întreprinderilor socialiste pornesc de la realitățile și cerințele actuale ale activității economice și sociale, asigură cadrul juridic unitar în înfăptuirea politicii economice și financiare a partidului nostru. iCele două proiecte de legi se încadrează organic în procesul amplu și unitar de perfecționare a activității în toate domeniile vieții sociale a țării. Supuse dezbaterii publice, practică consecventă a conducerii partidului și statului nostru. proiectele de lege au fost primite cu interes și satisfacție de comuniști, de toți oamenii muncii, români și maghiari, din județul Harghita. Această aprobare exprimă încrederea profundă în politica partidului nostru comunist, al cărei țel suprem este prosperitatea patriei, bunăstarea și fericirea poporului. Această politică înțeleaptă, științifică, ancorată în realitățile țării, se bucură de adeziunea unanimă a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, șj este tradusă cu abnegație și hotărîre în viață.Referindu-se la efectele calamităților naturale, vorbitorul a arătat că județul Harghita a avut de suferit pierderi de aproape 70 milioane lei, iar pe ansamblul economiei naționale inundațiile au pricinuit pagube uriașe. Această grea încercare a pus cu deosebită tărie în lumină forța orînduirii 

celorlalte județ» lovit« d* inundații.Am luat cunoștință — a a- rătat vorbitorul — cu deosebită atenție și interes de bogata activitate internațională desfășurată în ultima vreme de către conducerea partidului și statului nostru. Dați-mi voie să-mi exprim aici deplina aprobare pentru poziția promovată de conducerea .partidului în cadrul întîlniri- lor internaționale, pe linie de partid și de stat, din ultimul timp, asupra cărora am fost informați, despre principialitatea și consecvența cu care Comitetul Executiv, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuiesc linia politică externă definită de Congresul al X-lea al partidului.Aș vrea să relev aici amploarea activității pe care Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a desfășurat-o pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și salidaritate cu partidele comuniste și muncitorești. Cu toții știm că și în perioada pe care o analizăm am avut ca oaspeți o serie de conducători ai unor partide comuniste și muncitorești, ai mișcărilor de eliberare națională. De asemenea, reprezentanți ai partidului nostru au participat la congresele unor partide frățești. Subliniez și eu hotărîrea și consecvența cu care partidul nostru înfăptuiește linia Congresului al X-lea de dezvoltare a relațiilor cu toate partidele comuniste, de realizare a unui larg schimb de opinii cu acestea asupra problemelor de interes comun. Este incontestabil că aceasta reprezintă o contribuție importantă la cauza unității partidelor comuniste, a tuturor forțelor antiimperia- liste, la cauza socialismului și a păcii.Viața demonstrează. iar partidul nostru ia atent în considerare acest adevăr fundamental, că astăzi, cînd partidele comuniste activează într-o - mare varietate de condiții, cînd pe arena internațională se afirmă forțe revoluționare, democratice atît de diverse, singura linie rațională este aceea care întemeiază relațiile între partide, între statele socialiste pe principiile independenței, suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. că numai respectarea strictă a acestor principii poate să asigure încetățenirea între partide, între statele socialiste a încrederii. bunei înțelegeri, stimei și respectului reciproc, poate asigura dezvoltarea prieteniei și colaborării fructuoase între ele.Exprimîndu-mi încă o dată acordul deplin față de politica externă a partidului nostru, față de documentele supuse spre dezbatere plenarei — a spus în încheiere vorbitorul — asigur plenara Comitetului Centra] că organiîația noastră de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județ, se vor dovedi și de acum înainte la înălțime și. bucu- rîndu-se de sprijinul partidului și statului nostru, vor face totul pentru învingerea pînă la capăt a consecințelor calamităților naturale, pentru întărirea și dezvoltarea economică și social-edilitară a județului. pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce ne revin din planul general al înfloririi patriei noastre socialiste.
TOVARĂȘULUI

FAZEKASnoastre socialiste, a economiei noastre naționale și, mai presus de toate, a arătat ce este în stare un popor care își făurește destinele sale după propria voință. Un zid uriaș, de la un capăt la altul al țării, s-a dovedit poporul în lupta cu natura dezlănțuită. Sentimentele căle mai nobile cu care este înzestrat poporul nostru, sentimente care au căpătat expresii superioare în a- nii socialismului — patriotismul, eroismul de masă, solidaritatea umană — s-au manifestat viguros. Cel care a unit într-un singur șuvoi energiile, înaltele sentimente și trăsături morale ale poporului nostru a fost partidul nostru comunist.Organele și organizațiile de partid și-au dovedit în aceste zile grele capacitatea organizatorică, forța mobilizatoare. Mii și mii de comuniști au fost prezenți unde a fost mai greu. Prezența promptă a conducătorilor partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în zonele calamitate a insuflat curaj și încredere populației, a fost încă o dovadă că cei care conduc destinele țării sînt în mijlocul poporului și la bine și la greu. Măsurile operative luate de conducerea partidului și statului pentru ajutorarea zonelor sinistrate dovedesc înaltul umanism al orînduirii socialiste, faptul că în centrul atenției partidului și statului nostru stă omul cu nevoile sale, că întreaga națiune socialistă e gata oricînd să sară în ajutorul celor la nevoie.Și, în aceste clipe grele, s-a făcut puternic simțită frăția și solidaritatea dintre toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. In lo

calitățile cu populație română și maghiară care au avut de suferit de pe urma calamităților, toți locuitorii au înfruntat împreună, înfrățiți, urgia apelor, s-au sprijinit reciproc ; de asemenea ei s-au bucurat de ajutorul și solidaritatea întregului nostru popor. In toate aceste își găsesc o expresie elocventă politica națională justă, marxist- leninistă a partidului nostru.Angajarea hotărită, dîrză, a tuturor celor ce muncesc, printre care și oamenii muncii din județul nostru, în recuperarea grabnică a pierderilor. în suplimentarea producției pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1970, conștiința eforturilor ce le cere astăzi țara sînt dovezi grăitoare ale uriașei forțe morale insuflate poporului de partidul nostru, garanție sigură a mersului impetuos înainte pe calea stabilită de partid.Informez plenara că și în județul nostru planul pe primul semestru a fost îndeplinit. Planul la export a fost depășit cu 6 la sută. Ne angajăm să realizăm integral prevederile angajamentului nostru pe anul 1970; pe primul semestru am dat. peste plan unele cantități la livrările de carne. Ne angajăm să majorăm angajamentul nostru la livrările de carne la fondul de stat.In continuare, vorbitorul a spus : Ne sînt cunoscute manifestările de solidaritate jn- ternaționalistă a țărilor socialiste față de încercarea prin care a trecut țara noastră în urma calamităților naturale, ajutorul acordat de numeroase state, organizații internaționale. firme, instituții, persoane particulare de pe toate meridianele globului. Toate acestea pun cu putere în evidență stima și prestigiul de care se bucură fraste hotare Republica Socialistă România, poporul ei, conducerea noastră de par
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TEODOR HAȘCele două proiecte de legi privind organizarea producției și a muncii în agricultură și răspunderea conducerilor organizațiilor socialiste pentru gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar se încadrează organic și răspund hotăririlor a- doptate de Congresul al X-Jea aJ partidului pentru ridicarea nivelului întregii activități e- conomice.Dezbaterea acestor documente de către colectivele de muncă din industrie și agricultură. interesul cu care au fost primite și în județul A- rad ilustrează elocvent aprobarea unanimă de care se bucură prevederile cuprinse în cele două proiecte de lege, a căror înfăptuire va conduce la o tot mai riguroasă ordine și disciplină în administrarea bunurilor statului, la întărirea legalității socialiste, la creșterea responsabilității oamenilor muncii din agricultură în îndeplinirea tuturor sarcinilor, contribuind la perfecționarea activității generale a unităților agricole.Am studiat cu multă aten- ție concluziile Comitetului Executiv al Comitetului Central cu privire la inundații și măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea efectelor acestora. Acest document exprimă în mod sintetic eforturile u- riașe pe care întregul nostru popor le-a depus, sub conducerea operativă și energică a partidului nostru, larga mobilizare a tuturor organelor și organizațiilor de partid, care au făcut posibilă evitarea u- nor pierderi de amploare mai mare. 'De asemenea, măsurile propuse prevăd lichidarea cît mai grabnică a urmărilor a- cestor calamități.Vă rog să-mi permiteți să exprim. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani ■ din județul Arad, recunoștința fierbinte, cele mai calde mulțumiri conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ajutorul și indicațiile date, pe baza cărora comitetul județean de partid a luat măsuri energice care au dus la salvarea de vieți și bunuri materiale de la un pericol ce părea iminent. Este convingerea tuturor locuitorilor județului că. fără astfel de măsuri, Aradul poate ar fi fost orașul cel mai greu lovit din țară.Informez plenara că în județul nostru pagubele s-au ridicat. în industrie, la aproape 40 milioane lei. în agricultură, ele se cifrează la aproximativ 160 milioane lei. ca urmare a inundării unor suprafețe de peste 100 000 hectare.Dovedind înaltă responsabilitate. conștiință patriotică, impresionante calități moral- politice și cetățenești, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni au examinat posibilitățile valorificării de noi rezerve și au suplimentat substanțial angajamentele. Ca urmare a acestor acțiuni. încă în prima decadă a lunii iunie. în industrie pagubele au fost integral recuperate. Planul producție’ globale a fost îndeplinit pe primul semestru în proporție de 101.1 la sută, ceea ca reprezintă peste plan produse în valoare de aproape 32 milioane lei, iar la produc-

tid și de stat. Manifestările de caldă simpatie și compasiune, de sprijin material și bănese sint o reflectare a aprecierii ds care se bucură politica externă a partidului și statului nostru, politică activă, marxist- leninistă. pătrunsă de înaltă responsabilitate față de destinele sistemului mondial socialist, ale securității și păcii ia lume.în materialul prezentat plenarei noastre, oglindind activitatea României pe plan extern, găsim un prilej de satis* facție față de politica înțeleaptă, realistă, pe care o promovează neabătut în viața internațională conducerea partidului și statului nostru. Această politică exprimă cu fidelitate gindurile, hotărîrea poporului nostru de a contribui la întărirea sistemului socialist mondial, la întărirea păcii și înțelegerii între popoare.Comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari, din județul Harghita își exprimă deplina adeziune și a- probare față de toate acțiunile întreprinse de conducerea partidului și statului nostru pentru întărirea unității țărilor socialiste, pentru promovarea unui climat de înțelegere și colaborare cu toate țările și popoarele lumii, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității, a e- galității în drepturi, neamestecului in treburile interne, a- vantajului reciproc, singurele care pot asigura premisele u- nei reale securități și păci în lume.Exprim în fața plenarei Comitetului Central hotărîrea fermă a organizației județene de partid Harghita de a munci neobosit pentru recuperarea grabnică a pierderilor provocate de calamitățile naturale, de a înfăptui exemplar sarcinile planului pe T970 șKa asigura premise trainice realizării cu succes a viitorului plan cincinal.

ția marfă vîndută și încasată planul este realizat în proporție de 103 la sută, cu o depășire de peste 70 milioane lei.în agricultură s-a trecut cu toate forțele la reînsămînțarea culturilor distruse, reconstruirea și repararea obiectivelor agro-zootehnice avariate, la întreținerea în cele mai bune condiții, a culturilor prășitoare din zonele necalamitate.Modul în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea au muncit în aceste luni reconfirmă cu vigoare adevărul de netăgăduit că partidul a dovedit capacitatea sa excepțională de a mobiliza întreaga națiune, de a-și îndeplini în orice împrejurare rolul de forță conducătoare a societății. Partidul s-a afirmat ca un real centru vital al națiunii române, care dirijează și impulsionează întregul organism social, conferindu-i putere de acțiune, asigurîndu-i o reacție promptă, organizată și eficientă.Noi am simțit zi de zi ajutorul conducerii de partid, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vizita de lucru a tovarășului secretar general în județul Arad, prețioasele indicații date cu acest prilej stimulează munca creatoare a colectivelor din unitățile economice socialiste, ne sînt de un real folos în realizarea sarcinilor în ultimul an al actualului cincinal. Aceste vizite de lucru, care sînt proprii stilului de muncă al tovarășului secretar general, dau de fiecare dată dimensiunea reală, impresionantă, a unității de granit a întregului popor în jurul partidului, a conducerii sale marxist-leniniste, a încrederii de nezdruncinat și hotărîrii fiecă-rui om al muncii, indiferent de naționalitate, de a înfăptui neabătut politica partidului care întruchipează propriile năzuințe și idealuri.în continuare, referindu-se la acțiunile desfășurate de conducerea partidului și statului în problemele de politică internațională, vorbitorul și-a exprimat adeziunea totală față de modul în care delegațiile noastre de partid și de stat, tovarășul secretar general, au promovat poziția Partidului Comunist Român, linia sa politică externă așa cum a fost stabilită de Congresul al X-lea. de documentele elaborate de Comitetul Central. Această politică exprimă aspirațiile oamenilor muncii din țara noastră de a trăi în pace și prietenie cu toate popoarele, exprimă spiritul de dreptate, echitate, justiție în relațiile internaționale pe baza respectării cu strictețe a principiilor marxist-leniniste.Este deosebit de elocventă consecvența cu care partidul și statul nostru militează pentru întărirea continuă a legăturilor de prietenie frățească cu țările socialiste, de dezvoltare a colaborării cu toate popoarele lumii pentru pace și nrogres social. Tot ceea ce întreprind partidul și statul nostru ne planul relațiilor externe răspunde intereselor vitale ale poporului român și totodată îndatoririlor internaționaliste ce revin țării noastre în marele front al socialismului, păcii și progresului social.



CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
RADU BELIGANNu m-am urcat la această tribună pentru a aduce lumini noi in probleme în care există aici oameni infinit mai cvmpetenți decit mine, ci pentru că am simțit o dorință irezistibilă de a da o totală, o caldă, o vibrantă adeziune Ia politica externă promovată de partidul nostru.Tov. Beligan s-a referit apoi >a informarea prezentată în cadrul plenarei privind activitatea internațională a partidului și statului, activitate care se înscrie pe coordonatele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. El a subliniat în mod deosebit aprecierea pe care o dă discuțiilor purtate de delegația de partid a țării noastre, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu delegația de partid condusă de tovarășul Leonid Ilici Brejnev, in scopul dezvoltării prieteniei și solidarității dintre P.C.R. și P.C.U.S. Vorbitorul s-a referit în continuare la intensa activitate a palidului în cadrul mișcării comuniste, subliniind consecvența eforturilor depuse de partidul nostru pentru întărirea unității și coeziunii partidelor comuniste și muncitorești. El a arătat că în toate problemele de însemnătate vitală partidul nostru a reafirmat cu aceeași consecvență din totdeauna tezele care stau la baza p 'liticii noastre interne și externe și care au fost îm- < brățișate cu entuziasm de întregul nostru partid, de între-l gul nostru popor.îngăduiți-mi să exprim, entuziasta admirație pentru conducerea superioară a partidului, pentru tovarășul Ceaușescu, unul din marii oameni politici ai contemporaneității, pentru principialitatea, patriotismul și înaltul său spirit internaționalist.în continuare, vorbitorul a spus : în primăvara anului ce vine, se va împlini jumătate 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE MIHAIDocumentele puse în dezbaterea plenarei Comitetului Central evidențiază în mod pregnant multiplele preocupări ale conducerii partidului nostru pentru perfecționarea organizării și conducerii activității economice, în scopul dezvoltării continue a economiei naționale și ridicării nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc. Aceste proiecte de legi supuse dezbaterii publice au fost primite de către oamenii muncii din județul Brăila cu mult interes, prilejuind afirmarea ho-, tăuni lor nestrămutate de a lupta pentru creșterea eficienței activității economice, pentru progresul multilateral al societății noastre socialiste.Referindu-mă la proiectul de lege privind organizarea producției și a munoii in a- gricultură, țin să relev că în acest document se formulează un sistem unitar de norme de organizare a activității de producție, în care se acordă o atenție deosebită responsabilităților și sarcinilor ce revin atît cadrelor din conducere, cit și fiecărui lucrător din agricultură. Socot binevenită înscrierea in proiectul de lege a prevederii privind lărgirea drepturilor și atribuțiilor consiliilor populare în asigurarea conducerii activităților agricole pe pian locai, care va îmbunătăți munca de planificare a producției, precum și aprovizionarea populației cu produse agroalimentare. De o mare importanță este și stabilirea în proiectul de lege a obligațiilor concrete care revin întreprinderilor agricole de stat și întreprinderilor de mecanizare a agriculturii în sprijinirea sectorului cooperatist un agricultură. In județul nostru s-a acumulat o bogată experiență în ceea ce privește colaborarea fructuoasă între întreprinderile de mecanizare a agriculturii, l.A.S. și Stațiunea experimentala agricolă Brăila cu cooperativele agricole de producție. In prezent, întreprinderile agricole de stat și întreprinderile industriale din județul nostru cooperează cu cooperativele agricole de producție pentru rezolvarea unor probleme privind mecanizarea lucrărilor în sectarul creșterii porcilor și păsărilor și pot afirma că s-au obținut rezultate deosebit de bune. Apreciez că prevederile proiectului de lege corespund întru totul sarcinilor ce revin agriculturii noastre în etapa actuală, că ele conduc la creșterea răspunderii cadrelor de conducere, a specialiștilor și membrilor cooperatori și vor determina o organizare superioară a muncii și folosirea judicioasă a mijloacelor de producție și a forței de muncă. Țin să subliniez că proiectul a fost larg dezbătut atît in cadrul comitetului județean de partid, cît și în sa-

de veac de la întemeierea Partidului Comunist Român, singura forță consecventă și neabătut dăruită poporului nostru, expresia directă, fără intermediu, a conștiinței noastre. Va fi această sărbătoare un emoționant prilej de a ne aminti nenumăratele bătălii purtate în cadrul unei orîn- duiri de nedreptate socială, a- junsă la paroxism și a cărei cea mai dramatică etapă a constituit-o asaltul fascismului împotriva ultimelor drepturi democratice. Va fi această sărbătoare un emoționant prilej de a ne aminti de luptele contra nazismului și ale războiului și mai ales de momentul lor de vîrf, care a fost actul de la 23 August. Va fi a- ceastă sărbătoare un emoționant prilej de rememorare a acțiunilor de construcție a socialismului, a acestei uriașe o- pere de libertate și de neîncetată perfecționare, care ne cuprinde și ne împlinește în ceea ce-i mai bun și mai creator în ființa noastră.Va fi această aniversare, cu un cuvînt, un moment de trecere în revistă a faptelor, de consemnare solemnă și patetică a istoriei. Dar ea va mai fi, și nu-i deloc mai puțin însemnat, o ocazie de a medita la ideile care însuflețesc Partidul Comunist Român, la spiritul plin de inițiativă, de curaj, de înțelegere a vieții văzute în dinamica ei.Partidul nostru a luat ființă dintr-un legământ de iubire față de cauz- dreptății, a rațiunii, a demnității omului ! Totdeauna, el a însemnat un exemplu de fidelitate față de această cauză supremă. Și nu cred că ar putea fi mai frumos omagiat decît consemnînd prin toate mijloacele arta fiind unul din cele mai elocvente — identitatea lui cu sine însuși.Mă angajez în fața dumneavoastră s-o fac și de aici înainte.

tele județului, că s-au făcut o serie de propuneri de îmbunătățire. Aprob din toată inima acest proiect și susțin ca el să fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale.Deși calamitățile naturale au provocat pagube' și în județul Brăila, eforturile colectivelor de muncă din între-' prinderile industriale și din unitățile agricole au asigurat obținerea unor rezultate economice bune pe primul semestru al acestui an.Vizitele de lucru făcute de către tovarășii din conducerea partidului în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, indicațiile prețioase date cu a- cest prilej au mobilizat energiile creatoare ale tuturor oamenilor muncii pentru a realiza și depăși sarcinile de plan și angajamentele asumate. Bilanțul primului semestru este bun. Au fost îndeplinite și depășite sarcinile de plan, ob- ținîndu-se o producție suplimentară de peste 76 milioane lei față de angajamentul a- nual de 101 milioane lei. Volumul beneficiilor peste plan este de 32,6 milioane lei. Și în agricultură situația se prezintă bine. Culturile se dezvoltă mulțumitor, se lucrează intens la înlăturarea urmărilor provocate de inundații, se obțin rezultate bune an irigații și zootehnie.Răspunzând chemării Consiliului Uniunii județene a cooperativelor agricole de pro- ducție din județul Teleorman, țărănimea cooperatistă din județul nostru s-a angajat să vîndă peste prevederile planului pe anul 1970, la fondul central al statului, 7 000 tone porumb, 500 tone grîu, 2 000 tone floarea-soarelui, 6 000 tone, sfeclă de zahăr, 5 000 tone legume, 3 000 tone cartofi, 4 000 tone de struguri, 600 tone carne și 6 200 hl lapte.Pe baza indicațiilor conducerii partidului, în județul nostru au fost luate măsuri care vor asigura recuperarea pină la sfîrșitul anului a pagubelor provocate de inundații. Vom realiza integral prevederile planului de stat pe anul 1970 și a angajamentele suplimentare in industrie și agricultură.în continuare, vorbitorul a relevat că din informarea privind politica externă a partidului și statului nostru prezentată în fața plenarei Comitetului Central se desprinde încă o dată în mod strălucit justețea orientării ei, a vastei activități desfășurate de partidul nostru pentru dezvoltarea prieteniei frățești și a colaborării cu toate țările socialiste, a cooperării cu toate țările lumii, indiferent de orânduirea lor socială, pentru statornicirea unor relații bazate pe deplină egalitate, pe dreptul fiecărui popor de a-și decide singur soarta, pe respectul independenței și suveranității

naționale. Această politică, a- șezată pe fundamentul solid al acestor principii aprobate cu entuziasm de întregul nostru popor și care ne-au adus atiția prieteni pe toate meridianele globului pămintesc, reflectă fidelitatea și consecvența neabătută cu care conducerea partidului și statului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujesc aspirațiile șl interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, interesele cauzei socialismului și păcii.Oamenii muncii din județul nostru sprijină unanim acțiunile întreprinse de conducerea partidului pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate

statele. Declarîndu-mă în întregime de acord cu înțeleaptă politică internă și externă a partidului și statului nostru, cu prevederile documentelor prezentate plenarei, a căror aplicare va determina un nou avînt al întregii activități so- cial-economice și politice, mă angajez, în numele organizației județene de partid Brăila, să acționăm cu toată energia și fermitatea pentru a asigura transpunerea lor în viață, contribuind asitfel <la realizarea mărețului program stabilit de cel de-al X-lea Congres al partidului privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

întreținerea culturilor, precum și la strîngerea furajelor, recoltarea trifolienelor. Coasa întîi este in mod practic terminată.Stă în atenția noastră realizarea planului in zootehnie, întrucît vrem să intrăm bine în cincinalul care urmează. Din creșterile pe acest an avem garanția că planul, în special lă bovine va fi îndeplinit, deoarece pe primul semestru am realizat peste 50 la sută din creșterile pe acest an.Mobilizîndu-ne forțele, pînă la sfîrșitul anului vom

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
FLORENȚAVorbitoarea a arătat că în întreprinderea textilă din Municipiul Pitești în care lucrează s-a creat o atmosferă de muncă impresionantă, pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție, pentru a- jutorarea întreprinderilor și zonelor calamitate.Aceeași este starea de spirit în întreg județul Argeș. Toți oamenii muncii, bărbați, femei, tineri au răspuns chemării Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de a munci mai bine, mai cu spor, au venit cu numeroase propuneri de optimizare a activității productive, participă la activitatea de producție, peste orele de program, iar în zilele de program își consacră timpul liber activităților patriotice pentru înfrumusețarea și gospodărirea întreprinderii și localității unde trăiesc. Nu voi uita niciodată zilele cînd întreaga populație a județului s-a prezentat la centrele de colectare a obiectelor pentru județele sinistrate. A dat fiecare ce-a putut, dar a dat din toată inima. Ne-am dat atunci seama încă o dată ce puternică este unitatea poporului nostru.Larga înțelegere civică a momentului dificil prin care trece țara se concretizează în tot mai substanțiale rezultate. Pot să raportez Plenarei Comitetului Central că întreprinderea textilă Pitești și-a onorat atît .sarcinile, cit și angajamentele asumate în întrecerea pe țară, aferente primului semestru. S-au realizat peste prevederi o producție marfă de aproape 5 milioane lei și beneficii suplimentare de 1,5 milioane lei, depășindu-se astfel amgajamentul anual.Fiind permanent în mijlocul nostru, îmbărbătîndu-ne, în- drumlndu-ne, conducerea partidului ne-a oferit un exemplu luminos de muncă și un sprijin neprețuit. Personal dau o înaltă apreciere practicii conducerii partidului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a ține o permanentă și nemijlocită legătură cu poporul, de a fi prezent acolo unde este mai greu, de- plasîndu-se operativ în toate zonele supuse vitregiei naturii.Prezența secretarului general în mijlocul populației, a- nalizele operative făcute la fața locului împreună cu organele de partid și de stat locale, cu specialiștii și oamenii muncii din județe, măsurile concrete stabilite cu acest prilej au avut un rol hotărîtor în acțiunile întreprinse pentru înlăturarea urmărilor calamităților și normalizarea activității din industrie, agricultură, transporturi și instituții șo- cial-culturale. Nu o dată mi-a fost dat să fiu martora ent<u-

MUNTEANUziasmului cu care argeșenii au primit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători ai partidului nostru, să mă bucur de emoțiile lor, de optimismul cu care oamenii puneau în practică prețioasele indicații și sugestii date de tovarășii din conducerea de partid veniți printre noi.Cu toate că țara a trecut prin momente grele din cauza calamităților, partidul nostru nu a încetat nici o clipă să ducă o politică externă activă, să lărgească contactele cu alți și alți conducători de state, să intervină cu competență în forurile internaționale, să-și spună răspicat cuvîntul în marile probleme cu care se confruntă astăzi omenirea, să militeze pentru destindere, pentru o lume mai bună și prosperă, pentru triumful ideilor socialismului și comunismului. Neobosita activitate depusă pe plan extern a dus nemijlocit la creșterea prestigiului țării noastre, la afirmarea României moderne ca un element activ în lupta pentru pace și destindere. Ne dăm întreaga adeziune și susținem din toată inima politica externă a partidului și statului nostru.Anul 1971 are pentru noi o semnificație deosebită și anume, aceea a împlinirii a 50 de ani de luptă și muncă eroică a Partidului Comunist Român.Această aniversare, eveniment de o importanță covârșitoare, prilejuiește colectivului nostru de muncă angajamente noi, însuflețite. întîmpina- rea aniversării partidului este pentru toți comimiștii din județul Argeș, pentru toți ceilalți oameni ai muncii, prilej de intensificare a eforturilor lor creatoare în toate domeniile de activitate.în același timp, anul 1971 înseamnă primul an din viitorul cincinal. în organizațiile de partid, în comitetul de direcție, în adunarea salariaților, noi chibzuim de pe acum asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate pentru ca din primele zile, din primele luni să pornim mai bine, să continuăm la cote superioare succesele de astăzi. Sîntem hotă- rîti să depunem eforturi sdo- rite. eă ne mobilizăm pentru p-oducerea peste prevederile planului,' a unui volum suplimentar de produse, să folosim la maximum capacitățile de producție, să valorificăm toate rezervele interne, să accentuăm creșterea productivității muncii, să ridicăm calitatea produselor, să sporim beneficiile.Asigur conducerea partidului — a încheiat vorbitoarea — că nu vom cunoaște odihnă pînă nu vom intra în ritmul impetuos stabilit de Congresul al X-lea al partidului nostru.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ADALBERT CRIȘANMă alătur — a spus vorbitorul — tuturor acelora care de la această tribună au dat o înaltă apreciere activității neobosite, hotărîte, clarvăzătoare, adevărat marxist-le- niniste a conducerii partidului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind activitatea ce-o desfășoară pe arena internațională.Clasa muncitoare, toți oamenii muncii români, maghiari, germani din județul Bistrița-Năsăud, sprijină din plin această activitate, văzind în ea garanția realizării sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, garanția dezvoltării noastră socialiste, garanția realizării planurilor noastre de pace și bunăstare.Aprob din toată inima toate materialele care au fost prezentate plenarei noastre. Apreciez hotărîrea cu privire la aniversarea semicentenarului creării Partidului Comunist Român, ca un document deosebit de important, care relevă bogatele tradiții ale mișcării noastre muncitorești, vechi de peste un secol drumul eroic străbătut de partidul comunist care a ridicat pe o treaptă superioară lupta proletariatului român. Aniversarea semicentenarului partidului va fi un prilej de educare a întregului partid în spiritul a- cestor glorioase tradiții revoluționare. în același timp, așa cum se arată și în hotărî- 

re, aniversarea va reprezenta un eveniment politic de mare importanță pentru munca de viitor a partidului, contribuind la continua sa întărire, la intensificarea activității sale in rindurile maselor pentru obținerea de noi succese în construcția socialistă. De aceea, susțin ca hotărîrea să fie adoptată de plenară și dată publicității. Cu privire la calamitățile care s-au abătut asupra noastră, raportez tovarășului Nicolae Ceaușescu. că datorită ajutorului neprecupețit pe care l-am primit din partea conducerii de partid, a conducerii de stat, că datorită îndrumărilor primite, îndrumări care ne-au îmbărbătat, ne-au mobilizat, ne-au dat avînt, astăzi economia județului Bistrița-Năsăud a intrat în făgașul ei normal. Planul pe semestrul I a fost realizat și ne străduim ca în luna iulie, respectiv pînă la sfîrșitul lunii august, și economia forestieră, care a fost cea mai bîn- tuită de calamitățile naturale să intre în normal.Tn agricultură, după cîte știți, au fost inundate peste 28 de mii de hectare. Am reușit la ora actuală să reînsămîn- țăm toate aceste suprafețe ; unele, care au fost grav calamitate, le-am arat și însă- mînțat chiar de 3-4 ori. Planul la cultura porumbului l-am realizat și l-am depășit. La ora actuală, se lucrează la

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION. ILIESCUReferindu-se la informarea privind pierderile pe care, calamitățile naturale le-au provocat economiei naționale, ca si la rezultatele măsurilor întreprinse pentru înlăturarea pagubelor, vorbitorul a subliniat că factorul esențial în mobilizarea maselor în lupta împotriva stihiilor naturii a fost intervenția promptă, energică, a conducerii partidului nostru, prezența la fața locului a tovarășului Ceaușescu, personal, măsurile stabilite imediat de Comitetul Executiv, acțiunile întreprinse de organele de partid, de stat, de organizațiile de masă. Modul exemplar în care au răspuns oamenii muncii de la orașe și < sate, vârstnici și tineri, este o expresie strălucită a forței de mobilizare și a capacității organizatorice a par. tidului nostru, a prestigiului imens de care se bucură în rîndurile maselor, a unității Întregului popor în jurul partidului.Vorbitorul a subliniat e- coul puternic pe care l-a avut aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu la a- dresa tinerilor în haine militare, ca și a tinerilor muncitori, țărani, elevi, studenți. Intr-adevăr, tinerii s-au prezentat remarcabil în această încercare prin care a trecut poporul nostru, a fost un adevărat examen de conștiință cetățenească și patriotism la care marea majoritate a tinerilor s-a prezentat la înălțime.S-a vorbit și s-a scris despre adevăratele fapte de eroism, de abnegație și spirit de sacrificiu, despre expresiile emoționante de solidaritate umană. Dar cred că ele vor trebui să-și găsească și zugrăvirea artistică pe care o merită, din partea creatorilor de artă, a scriitorilor, a cinematografiei, pentru a pune în valoare deplină aceste momente de tensiune, dar și de înaltă tărie morală și frumusețe sufletească a poporului nostru.Biroul Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a hotărît să acorde Diploma de onoare a Comitetului Central al U.T.C. unui număr de peste 100 de organizații U.T.C. și cîtorva sute de tineri militari, muncitori, țărani, elevi și studenți, pentru participarea activă la acțiunile întreprinse de organele de partid în lupta cu apele.îmi exprim acordul cu măsurile preconizate prin programul suplimentar de lucrări pentru apărarea împotriva inundațiilor. Organizațiile U.T.C. vor putea organiza o largă mobilizare a tineretului de la orașe și sate la înfăptuirea unor astfel de lucrări pe plan județean, care pot deveni un obiectiv prioritar în cadrul acțiunilor de muncă patriotică pe care le întreprindem. «Pe bună dreptate, în materialul prezentat plenarei, accentul principal se pune pe mobilizarea tuturor eforturilor în domeniul producției materiale, pentru recuperarea pierderilor și normalizarea întregii activități economice. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist se angajează să des. fășoare o largă activitate poli, ti că în rîndurile tineretului din industrie, din agricultură, de pe șantiere, pentru a-și spori aportul la îndeplinirea în bune condiții a planului economic pe acest an.In continuare, vorbitorul a arătat că aniversarea semicentenarului partidului va constitui, fără îndoială, un important eveniment politic, ideologic, în viața partidului și a țării noastre. La a- niversarea unei jumătăți de 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ZAHARIAReferindu-se. la începutul cuvântului său la proiectul hotărîrii privind aniversarea celor 50 de ani, cîți au trecut de la întemeierea partidului, vorbitorul a spus : Aniver- ' sării trebuie să-i dăm cea mai mare strălucire posibilă și vom face totul ca să i-o dăm. Ea va arăta tuturor, încă o dată, că Partidul Comunist Român nu s-a născut ieri, alaltăieri, ci acum o jumătate de veac, în împrejurările grele cauzate de primul război mondial, .care umpluse, pămîn- tul de ruini, de cenușe, de morminte.

căuta să dăm peste plan in industrie mărfuri în valoare de peste 8 milioane lei. în agricultură să dăm peste plan peste 600 tone de carne, aproape 3 000 hl de lapte de vacă, 401 hl lapte de oaie, peste 300 tone de fructe, precum și cantități însemnate de cartofi și legume.Oamenii muncii din Bistrița-Năsăud vor face tot ce este cu putință pentru ca sarcinile care revin județului din hotărîrile plenarei de astăzi, precum și celelalte sarcini să găsească rezolvare deplină.

'veac de activitate, Partidul Comunist Român se prezintă cu un bilanț excepțional de victorii pe frontul construcției socialiste.Modul de soluționare a diferitelor probleme ale revoluției și construcției socialiste, spiritul viu, dinamic, care caracterizează întreaga politica internă și externă a partidului nostru, constituie contribuții de preț la îmbogățirea gindirii marxiste, a teoriei și practicii construcției socialiste. Pentru tineretul nostru prezintă o importanță deosebită cultivarea tradițiilor de luptă ale mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră, cunoașterea drumului parcurs de partidul nostru de la constituirea sa, ca partid revoluționar de tip nou, pînă în zilele noastre..In spiritul hotărîrii Comitetului Central cu privire la semicentenarul partidului, C.C. al U.T.C. va elabora măsuri pentru desfășurarea unei largi activități politice și ideologice în rîndul tuturor categoriilor de tineri, pentru o largă dezbatere a problemelor fundamentale ale politicii interne și externe a partidului, pentru o amplă mobilizare a tinerilor la înfăptuirea politicii partidului nostru.Referindu-se la dinamismul și spiritul de inițiativă care caracterizează activitatea externă a partidului nostru, vorbitorul a spus în continuare: Constituie pentru fiecare dintre noi o deosebită satisfacție să constatăm prestigiul pe care și l-au cîștigat partidul și statul nostru în lume, stima și simpatia de care se bucură în cercurile cele mai largi ale opiniei publice secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exponentul gîndurilor și sentimentelor întregului nostru popor, care are principala contribuție la elaborarea politicii externe a 'partidului nostru, activitatea sa neobosită pentru promovarea și afirmarea a- cestei politici.Cred că plenara Comitetului Central poate aproba cu deplină satisfacție rezultatele convorbirilor de la Moscova ale delegației partidului nostru, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca și convorbirile purtate cu delegația sovietică, condusă de tovarășul Kosighin, care a vizitat țara noastră. încheierea recentă a Tratatului de prietenie și asistență mutuală cu Uniunea Sovietică care consfințește principiile pe care partidul, țara noastră, le pun la baza relațiilor cu toate țările socialiste.Cred, de asemenea, că putem saluta cu satisfacție rezultatele pozitive ale vizitei făcute de delegația condusă de tovarășul Bodnaraș în R. P. Chineză, și R. P. D. Coreeană, ale convorbirilor purtate cu conducătorii de partid și de stat din aceste țări, cu tovarășii Mao Tzedun și Kim Ir Sen. Rezultatele acestor vizite reflectă o dată mai mult poziția principială, consecventă a partidului nostru de a dezvolta relațiile cu toate țările socialiste, de a milita consecvent pentru unitatea tuturor țărilor socialiste, pentru unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Mă alătur, de aceea, aprecierilor făcute în timpul discuțiilor de a exprima aprobare și sprijin deplin pentru întreaga activitate desfășurată de conducerea de partid și de stat în domeniul politicii externe, pentru continuarea cu consecvență a acestei activități, care concordă pe deplin cu interesele poporului nostru, cu interesele cauzei socialismului și păcii în lume.

STANCUBurghezia din România, ca și burghezia din alte țări europene, era speriată de iz- bînda Marii Revoluții din Octombrie. Călcînd legile pe care ea însăși le făcuse, burghezia a folosit, împotriva comuniștilor, toate mijloacele de represiune pe oare le avea la îndemînă. Curînd după întemeierea sa, partidul a fost aruncat în ilegalitate. Dar, el nu a pierit. Rînd pe rind. cadrele Partidului Comunist Român au fost rărite, dar partidul a continuat să existe, 

el a continuat să activeze, a continuat să țină legătura cu lumea din afară, a continuat să influențeze viața politică și socială a țării.Pînă acum, s-au scris povestiri și romane, poezii și cî'teva piese de teatru cu privire la anii negri ai ilegalității. Unele din aceste lucrări s-au bucurat de succese deosebit de importante, însă toate au interesat publicul nostru larg, dornic să cunoască și prin literatură, aspecte din viața poporului, a Partidului Comunist Român, și din viața comuniștilor. Este regretabil că literatura de acest fel, nu a rămas în permanenta preocupare a tuturor scriitorilor noștri vîrstnici și tineri.Aniversarea a jumătate de secol de la întemeierea partidului, aniversare care se va desfășura în primăvara viitoare, ne dă prilejul, celor mai mulți dintre noi, să ne reîntoarcem cu toată puterea talentelor noastre la literatura noastră, la literatura noastră adevărată, la literatura de partid, la acea literatură care trebuie să scoată în strălucirea luminii actele de eroism, luptele și jertfele și munca dăruite patriei noastre de către comuniști după ieșirea lor din ilegalitate, după începutul zidirii noii societăți, societatea română socialistă.în continuare, vorbitorul s-a referit la politica externă promovată de partidul și guvernul țării noastre.Această politică — a arătat el — inițiată de conducerea noastră superioară de partid și de stat, este axată, după cum se știe, pe cele mai nobile idealuri, pe cele mai fierbinți năzuinți ale poporului nostru, ale oamenilor de bine de pretutindeni, aș putea zice, ale tuturor popoarelor. Căci cine nu iubește pacea, și cine nu vrea să se bucure de binefacerile ei, cine nu iubește libertatea, ce popor nu vrea să fie independent, suveran, stă- pin pe munca lui, pe roadele muncii lui, stăpân pe soarta sa.în această lume care trăiește în neliniște, cu amenințarea războiului deasupra capului, ba pe alocuri, chiar în război, în această lume care s-a încovoiat sub povara cheltuielilor necesitate de cursa înarmărilor, România socialistă s-a înfățișat, stăpînită de calm, plină de încredere în viitorul ei, și plină de încredere în viitorul întregii omeniri. Glasul acestei Românii este glasul rațiunii.Politica aceasta, a României socialiste, a avut succese din ce în ce mai mari. Principiile respectării suveranității naționale, independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile altor state, au fost îmbrățișate de multe popoare și sînt susținute astăzi de reprezentanții multor state la conferințele și întîlnirile internaționale. Prin politica sa și prin modul în care întreține relații cu alte state, România socialistă și-a cîștigat un mare prestigiu în întreaga lume, un prestigiu pe care niciodată nu La mai avut pînă acum.Nu cred că se poate vorbi de politica noastră externă, de politica partidului și a statului nostru, fără a se rosti numele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și fără a se sublinia faptul că succesele României pe plan extern, ca de altfel și pe plan intern, îi a- parțin în cea mai mare măsură, aparțin inițiativei sale, stăruinței, talentului său deosebit, vastelor sale cunoștințe.Țin să-mi exprim aprobarea față de întreaga activitate pe plan internațional desfășurată de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.,. de guvernul României socialiste, pentru întărirea prieteniei și solidarității cu toate țările socialiste, cît și pentru dezvoltarea, in spiritul coexistenței pașnice, a relațiilor cu țările cu altă orânduire socială.Cu puține săptămîni în urmă, stăteam în fața televizoarelor milioane și milioane de oameni, aproape întreaga țară, și urmăream vizita șefului statului nostru în Franța. Am trăit atunci cu toții ceasuri
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE ROȘUPlenara Comitetului Central, într-o puternică atmosferă de lucru, înscrie ca întotdeauna la ordinea de zi probleme majore de o deosebită importanță ale vieții noastre politice și social-econo- mice din etapa actuală. Acest lucru este și mai evident în prezent, cînd țara, poporul, economia națională au trecut în ultimele luni prin grele încercări provocate de dezlănțuirea forțelor oarbe ale naturii. In acest context nu pot să nu folosesc prilejul de a remarca eforturile deosebite ale conducerii superioare de partid pentru prevenirea și diminuarea efectelor distrugătoare ale stihiilor ce s-au abătut asupra țării. Activitatea depusă în această perioadă de conducătorii partidului nostru, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, aflat direct la față locului în toate județele lovite de calamități și în județul nostru, a constituit pentru noi nu numai im- 

de adîncă mulțumire și de a- dîncă mîndrie. Franța, bătrâna dar mereu frumoasa Franță, îl primea pe șeful statului nostru ca pe un mare și înțelept conducător al unui stat care astăzi își are sub soare un loc al său, un loc de cinste și de muncă, un loc din care nimeni și niciodată nu ne va putea clinti. Cînd și unde a mai fost primit așa vreun șef al statului nostru. Niciodată și nicăieri. Mi s-a părut, în tot timpul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Franța, că toți îi sîntem alături, că toți vizităm Franța o dată cu domnia sa și că toți sîntem primiți cu flori și ou călduroase strângeri de mină. Toți îi eram alături în bucurie, după cum, cu puține săptămîni înainte, îi fuseserăm a- lături în nenorocire.Nenorocirea de care s-a vorbit aici a venit, cum ne a- mintim, cu totul pe neașteptate. Ploi nemaivăzute pînă atunci s-au prăbușit asupra unor vaste ținuturi ale țării noastre. Apele tulburi și repezi și-au ieșit din albii; au dărîmat orașe și au dărâmat sate. Au inundat fabrici și uzine, au nimicit bunuri prețioase adunate cu multă șîr- guință, au măturat tot ce au intîlnit în calea lor. Oamenii din aceste ținuturi ale noastre nu se mai întâlniseră niciodată cu asemenea prăpăd. Partidul însă a trecut de îndată la acțiune. Secretarul general al partidului s-a dus la fața locului și personal a dat indicații cu privire la ce trebuia să se facă. A început a- tunci o luptă cumplită între oamenii care tși apărau viețile și încercau să-și apere și avutul de apele sălbatice care, ca niște ființe vii, voiau să șteargă totul in calea lor. Bătălia aceasta între oameni și ape, după multe zile și multe nopți de trudă, a fost cîștigată în cele din urmă de oameni. La această bătălie ciudată au participat zeci și zeci de mii de oameni, tineri și vîrstnici. Iar armata a dat, în toate locurile în care a fost nevoie de sprijinul ei, un ajutor excepțional. Mulți oameni sortiți pieirii au fost salvați de elicopterele armatei și de ambarcațiunile militare. Glorie nepieritoare armatei noastre. Căci gloria se cucerește în timpurile noastre de către armată, și în alte Împrejurări, nu numai pe cîmpurile de luptă.In aceste împrejurări tragice, partidul nostru și-a arătat încă o dată forța de organizare, puterea de mobilizare și de conducere a maselor. în multe părți, lovite de dezastru, organizațiile și comitetele de partid au acționat rapid, solvind astfel vieți omenești și prețioase bunuri materiale. Unitatea în jurul partidului nostru a fost în momentele a- celea de nenorocire, mai strîn- să, și mai puternică decît ori- cînd. Aproape că nu a rămas om în această țară care, la chemarea partidului nostru, să nu contribuie cu ceva la salvarea sinistraților, să nu dăruie ceva pentru refacerea, cît mai curînd posibil, a regiunilor devastate de dezastru.Acum, cînd pagubeie sînt cunoscute și evaluate, avem cu toții o singură datorie, aceea de a face ca urmele dezastrului să fie cît mai repede șterse, aceea, ca planul nostru de stat să fie împlinit în toate sectoarele de muncă ale scumpei noastre țări.în încheierea acestor cuvinte — a spus vorbitorul — doresc să cunoașteți că nenu- mărați scriitori au vizitat localitățile sinistrate, că mulți dintre ei au scris reportaje și articole zguduitoare, că mulți dintre ei au adunat materiale pentru lucrări mai ample in curs de scriere.In ceea ce privește aniversarea a 50 de ani de la întemeierea partidului nostru comunist, organizăm în țară. începând încă din această vară, o serie de șezători și întâlniri în fabrici și uzine, în sate și orașe cu cititorii noștri, pentru pregătirea în întreaga țară, a unei atmosfere sărbătorești. Aniversarea, noi o vom întîinpina cu toții cu brațele pline de cărți.

bold și avînt în munca de refacere, ci și un înalt exemplu de umanism, de înțelegere partinică a misiunii conducătorului politic, de dăruire cu nețărmurit devotament luptei pentru binele oamenilor, de înalt și fierbinte patriotism.Nici județul nostru n-a fost scutit de calamități. 60 din cele 80 de comune ale județului au suferit grave alunecări de teren, au avut inundații, furtuni.O suprafață agricolă de peste 9 mii hectare a fost calamitată total, peste 3 500 hectare parțial, la care ieri și alaltăieri s-au mai adăugat 2 100 hectare distruse de inundații și grindină. Și industria a avut de suferit, îr sDecial cea forestieră și căile de comunicații.Eu spun că inundațiile ar f- fost și mai mari în județe’.« Bacău și Neamț dacă Bistriț? n-ar fi fost zăgăzuită. Dar ba
(Continuare in pag. a Vl-a)



(Urmare din pag. a ’V-aj rajui ne-a dat posibilitatea să manevrăm în așa fel, incit Bistrița să nu se întîlnească cu Șiretul în momentul viiturilor.Peste tot, organizațiile de partid au acționat ferm și au mobilizat toate forțele, oamenii au răspuns cu multă hotă- rîre. La Comănești, Filipeni, Săucești și în multe alte părți ale județului, mii de oameni, pe ploaie, zi și noapte, în condiții vitrege, lucrau la diguri, la șanțuri, luptau ca pagubele să fie cît mai mici. Acum a- ceiași oameni lucrează cu abnegație pe ogoare și în fabrici, pentru ca rănile pricinuite să fie cît mai repede vindecata să-și aducă contribuția lor la refacere.Raportez plenarei că niciodată nu s-a lucrat pe ogoare mai hotărît ca acum la întreținerea culturilor, la recoltatul fînețelor și la alte acțiuni. Suprafețe mari au fost însă- mînțate de cîte trei ori ; cu toate greutățile, vrem să realizăm planul în agricultură, să dăm în plus produse la fondul central. In fabrici, de asemenea, se lucrează intens. Oamenii muncii din industria județului și-au dublat angajamentele de la începutul anului, hotărînd să dea peste plan produse în valoare de 140 milioane de lei. Pe primul semestru, pe0*“ plan s-a realizat o producție xnarfă în valoare de 80 milioane, iar beneficii peste 89 de milioane lei.Analiza ne arată că angajamentul anual va fi sensibil depășit. De aceea, ne afirmăm încrederea că într-un timp scurt vom învinge greutățile și în orice caz planul cincinal în a cărui prag ne aflăm nu va fi influențat negativ.întrucît în județul nostru am avut calamități în lunile martie, mai și iulie, iar hotărî- rea Consiliului de Miniștri prevede acordarea de ajutoare pentru cetățenii care au avut de suferit în lunile mai — iunie, propun să se extindă a- cordarea ajutorului în cumpărarea de materiale de construcții și pentru cei care au fost păgubiți de natură în lunile la care hotărîrea nu se referă.în ceea ce privește cele două proiecte de legi care se află la ordinea de zi a plenarei, este cunoscut că ele au fost supuse și dezbaterii maselor de oameni ai muncii. Aprobarea lor unanimă dovedește încă o dată unitatea de vederi și interese dintre partid și popor, dovedește că partidul nostru acționează pentru ca toate măsurile și hotăriri- le care privesc viața poporului să fie luate cu acordul întregului nostru popor. Numai acționînd așa, facem ca democrația socialistă să fie expresia voinței și unității întregii națiuni.Socotesc că hotărîrea pro- pUsă cu privire la aniversa-
CUVÎNTUL* TOVARĂȘULUI 

GEORGE MACOVESCUMemoria poporului nostru — memorie scrisă și nescrisă — nu a înregistrat în ultimele decenii asemenea calamități naturale ca acelea care s-au abătut în acest an asupra țării noastre. în lunile mai și iunie — luni ale florilor și ale nădejdilor în belșugul verii și al toamnei care vin, apele au ieșit din matca lor. s-au repezit împotriva oamenilor, a muncii lor. a caselor, a industriei lor, a lucrărilor cîmpului, au ucis și au distrus. Aceste evenimente au fost privite cu toată seriozitatea, cu toată îngrijorarea pretutindeni în lume. Și noi, cei care lucrăm în Ministerul de Externe, am putut să ne dăm seama cum sînt interpretate, cum au fost interpretate aceste întîmplări și mai ales cum a fost judecată atitudinea poporului român în împrejurări atît de grave. Oameni din diferite țări, din diferite medii au apreciat în mod deosebit hotărîrea cu care poporul român s-a ridicat împotriva furiilor oarbe ale naturii, hotărîrea cu care a pornit la refacere cu propriile-! forțe, cu forțe înzecite, găsite în adîncul conștiinței lui. Este semnificativ faptul că 65 de state au acordat României ajutorul lor. S-a mai. subliniat. însă, si un alt lucru, si această subliniere a venit din partea țărilor socialiste, din partea altor țări, din partea tuturor, că poporul român și în această împrejurare a dovedit o unitate de fier, și condus de partidul nostru, puternică forță organizatorică și morală, a reușit să cîștige marea bătălie împotriva stihiilor.în continuare, vorbitorul, •eferindu-se la activitatea de politică externă a României, i spus : Cunoaștem cu toții ■îte întîlniri au loc între delegații ale partidului nostru si iolegații ale multor partide lin toate colturile lumii. în ■adrul cărora au loc schimburi de păreri cu privire la probleme ale mișcării comu- îiste și muncitorești interna

rea a 50 de ani de la crearea P.C.R. are nu numai o valoare simbolică, ci înainte de toate, marchează marea răspundere socială și politică marxist-le- ninistă a partidului nostru pentru perfecționarea societății noastre socialiste, construirea societății comuniste.Informarea cu privire la activitatea pe plan internațional desfășurată de partidul nostru îmi dă prilejul să afirm încă o dată că politica noastră externă, armonioasă, realistă și științifică păstrează o perfectă unitate dialectică cu politica internă. Partidul nostru militează neobosit pentru afirmarea înaltelor principii marxist- leniniste ale internaționalismului socialist, ale egalității în drepturi, respectului reciproc, independenței și suveranității naționale, întrajutorării tovărășești, contribuind, cu toate puterile la restabilirea încrederii, a colaborării între toate țările socialiste.Partidul nostru dovedește în mod practic că, punînd. pe primul plan ceea ce unește țările socialiste, și aceasta este indiscutabil esențialul, se pot dezvolta relații tovărășești, prietenești și principiale între toate țările socialiste, între toate partidele comuniste și muncitorești.Vizita delegației de partid șl guvernamentale a Uniunii Sovietice în Republica Socialistă România și semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală constituie un eveniment important în dezvoltarea colaborării, a- lianței și prieteniei româno- sovietice pe baza principiilor marxist-leniniste. Activitatea politică externă a partidului și statului nostru este bogată și multilaterală. Deși au fost atîtea probleme pe plan intern, de la care conducerea de partid și de stat n-a lipsit, a găsit totuși timp pentru multe contacte internaționale între partide și guverne. Este clar că în condițiile actuale ale dezvoltării tehnicii și științei, dezvoltarea internă nu este posibilă — și în a- ceasta vedem justețea politicii partidului — fără o largă colaborare cu țările socialiste, precum și cu celelalte state ale lumii, fără deosebire de orîn- duirea lor socială.Nu putem să nu remarcăm că la elaborarea și promovarea politicii externe un aport deosebit îl aduce secretatul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care cu înțelepciune și , clarviziune desfășoară 6 largă activitate internațională în^spiritul înțelegerii și al păcii în lume.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să mă fac interpretul comuniștilor și al oamenilor muncii din județul Bacău, dînd aprobare deplină politicii interne și externe a partidului nostru, solid ancorată în realitățile din țara noastră, corespunzînd în același timp cu aspirațiile internaționaliste ale poporului român.

ționale. Aceasta arată că partidul nostru își îndeplinește sarcinile sale internaționale, că este profund ancorat în realitățile complexe ale relațiilor din cadrul mișcării muncitorești, că punctele sale de vedere, exprimate în ultimii ani, s-au dovedit a fi temeinice, s-au verificat în timp și exprimă o poziție principială.Dacă analizăm aspecte ale relațiilor României cu alte state, vedem cît de intensă este activitatea desfășurată și în acest domeniu. Numai în ultima lună, au avut loc vizita președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Franța, vizita unei delegații de partid și de stat române în R P. Chineză, a unei delegații a Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat în R.P.D. Coreeană, conduse de tovarășul Emil Bodnaraș, vizita președintelui Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, în Republica Federală a Germaniei.Iar acum, în ultima vreme, doar ieri, s-a încheiat vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice în țara noastră, pentru a semna Tratatul de alianță, prietenie și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică. Consider că este necesar să subliniez și eu importanța pe care o reprezintă acest Tratat, el constituind un puternic instrument de întărire continuă a prieteniei frățești și a solidarității internaționaliste dintre cele două țări.Toate acestea sînt fapte care arată că pe plan internațional partidul nostru prin politica sa privitoare la relațiile dintre state, are un rol de jucat și aceasta se datorește principiilor pe care le promovează, principii despre care s-a vorbit de atîtea ori, s-a vorbit și astăzi de la această tribună. La baza politicii noastre stau principiile pe care nimeni nu le poate refuza, ci. din contră, orice guvern care militează pentru pace și înțelegere în 

lume, pentru viitorul omenirii, trebuie să le pună la baza relațiilor internaționale.Poporul nostru a acordat un sprijin puternic politicii externe a partidului ale cărei linii generale au fost stabilite de Congresul al X-lea, ale cărei elemente sînt în continuu îmbogățite de către conducerea noastră de partid și de stat, a spus în continuare vorbitorul. Această politică externă obține rezultate întrucît este susținută de întregul partid, de întregul popor român. Țara noastră se prezintă în fața lumii ca o națiune socialistă unită în jurul partidului ei comunist, în jurul conducerii sale, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.în elaborarea acestei politici, noi, cei care lucrăm în Ministerul de Externe, avem ocazia să vedem contribuția e- sențială a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care ne dă exemplu de fermitate, de înțelegere în perspectivă a problemelor, de perspicacitate, de capacitatea de a privi problemele internaționale în profunzimea și corelațiile lor. Forța argumentării și mai ales cunoașterea adîncă a problemelor internaționale sînt alțifac-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VALTER ROMANîn cuvîntul său, tovarășul Valter Roman s-a referit la activitatea desfășurată de Comitetul Executiv al Comitetului Central în domeniul politicii internaționale, al relațiilor cu țările socialiste. EI a subliniat consecvența cu care politica noastră externă este pusă în slujba intereselor națiunii socialiste, ale cauzei socialismului, colaborării între popoare și păcii în lume. Partidul Comunist Român își a- duce contribuția la întărirea prieteniei și -colaborării cu partidele comuniste din țările socialiste frățești — în spiritul principiilor care unesc a- ceste partide, joacă un rol activ în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, în cadrul frontului mondial antiimperialist. Vorbitorul a subliniat consecvența politicii partidului nostru, linia sa marxist-leninistă și s-a referit la contactele pe care Partidul Comunist Român le-a avut cu numeroase alte partide.Nu am decît cuvinte de admirație, respect și recunoștință pentru politica marxist-leninistă, revoluționară a partidului nostru, care s-a situat la înălțimea marilor sale răspunderi și exprimînd gîndu- rile noastre, linia trasată in documente de partid. A- ceste sentimente se adresează în primul rînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducător încercat al partidului nostru, figură marcantă a mișcării comuniste mondiale, a vieții internaționale, căruia îi revine în primul rînd meritul pentru toate succesele obținute de partidul și poporul nostru.în ultima săptămînă s-a vorbit mult despre știința conducerii, despre necesitatea elaborării acestei științe noi și realmente atît de necesară pentru dezvoltarea în ritm susținut a țării noastre. Se discută care este partea componentă cea mai importantă a acestei științe, dacă este sau nu totodată și o artă, care este rolul condițiilor o- biective și al factorilor subiectivi în reușita conducerii ș.a.m.d.Cred sincer că modul de conducere a unui partid, a unui stat socialist depinde, firește, foarte mult de gradul de stăpînire a tehnicii moderne, a calculatoarelor, a proceselor tehnologice moderne, a legilor economice și sociale, de cunoașterea naturii revoluției științifice-tehnice si altele. Cred însă totodată că această conducere depinde foarte mult de cei care o realizează, de cel care conduce, că sînt momente cînd hotărîtoare devin nu mijloacele de informare, de decizie sau de alt gen, ci pregătirea, experiența, fermitatea, demnitatea și, aș spune, curajul celui care conduce. Istoria apropiată stă din nou mărturie acestui adevăr. Și dacă politica este, cum se spune, arta posibilului, consi-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

IOACHIM MOGAAplicarea în practică a legilor privind organizarea producției și a muncii în a- gricultură și a legii referitoare la răspunderea conducătorilor organizațiilor socialiste .pentru gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar vor constitui o pîrghie în crearea condițiilor necesare ca agricultura să-și îndeplinească tot mai bine sarcinile ce-i revin în dezvoltarea economică și so- 

tori care contribuie la elaborarea și susținerea cu succes a pozițiilor noastre în problemele internaționale. Toate a- cestea ne dau siguranța că și în domeniul politicii externe vom obține rezultate așa cum dorește întregul popor, așa cum dorește partidul nostru. Asemenea exemple de activitate și atitudine ne-au fost date și ne sînt date în permanență de către secretarul general al partidului și de către ceilalți conducători ai partidului nostru. Trebuie să recunoaștem că în asemenea împrejurări putem fi siguri că această politică a noastră va da rezultatele pe care le dorește întregul popor.Prin întreaga noastră activitate, internă și externă, noi apărăm și promovăm realizările noastre, ceea ce am cîști- gat cu trudă, și această promovare este nu numai în interesul poporului și al țării românești, ci și în interesul socialismului. Noi promovăm drepturile de azi și de mîine ale poporului român, ale națiunii române, pentru că în felul acesta gîndim că promovăm nu numai interesele noastre, ci interesele de azi și de mîine ale socialismului, ale comunismului.

der că conducerea devine știința necesarului și acest necesar, istoricește necesar, a fost promovat și apărat cu brio de cei care conduc destinele partidului și țării noastre.Dau o înaltă apreciere discuțiilor care au avut loc recent între delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și delegația Partidului Comunist a] Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Leonid Brejnev, precum și convorbirilor care s-au desfășurat între președintele Consiliului de Miniștri al României, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, și președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., tovarășul Alexej Kosîghin. De asemenea, îmi exprim satisfacția pentru semnarea Tratatului de alianță, prietenie și ajutor reciproc dintre cele două țări.Pe noi nu pot decît să ne bucure dezvoltarea și adînci- rea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste și partidele frățești. Consider că vizitele făcute de delegațiile române în R.P.D. Coreeană și în R.P. Chineză au contribuit în mare măsură la dezvoltarea relațiilor dintre România socialistă și Republica Populară Chineză, dintre țara noastră și R. P. D. Coreeană. dintre partidele noastre.Toate aceste acțiuni se înscriu în cunoscuta concepție a Partidului Comunist Român de a dezvolta legături trainice cu toate partidele comuniste și muncitorești, de a-și aduce contribuția la refacerea unității mișcării comuniste internaționale.în legătură cu proiectul de hotărîre cu privire la aniversarea semicentenarului partidului nostru, pe care-I găsesc un document excelent, ce exprimă sentimentele noastre ale tuturor și care are și va avea fără îndoială un rol politic mobilizator, mi-aș permite să fac o serie de propuneri ; să se introducă un pasaj în legătură cu tradițiile de luptă internaționalistă ale partidului nostru, solidaritatea sa militantă cu lupta proletariatului și a popoarelor împotriva reacțiunii și fascismului în perioada dintre primul și al doilea război mondial, să se adauge o prevedere cu privire la turnarea unor filme reflectînd trecutul revoluționar a) partidului nostru; pe lingă sarcina care se trasează în document, în mod foarte just și cu care sînt de acord, ca cercetătorii și oamenii de știință din domeniul științelor sociale să se ocupe de aprofundarea și elucidarea teoretică a problemelor privind construcția și edificarea societății socialiste în România, să se adauge și. sarcina de a se studia procesele care au loc în societatea contemporană în general.

cială a țării, iar controlul financiar va deveni realmente un instrument eficace de cunoaștere și urmărire permanentă a modului de gospodărire a bunurilor obștești, servind la identificarea și mobilizarea pe scară mai largă a rezervelor de creștere a eficienței economice.Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județul Hunedoara au primit cu deosebit interes noile reglementări legale și dau o înaltă 

apreciere preocupării conducerii partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, pentru accelerarea progresului material și spiritual al societății noastre socialiste.Vorbitorul a arătat în continuare că o mare parte din teritoriul județului Hunedoara a fost cuprinsă de inundații care au lovit grav numeroase localități, întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de producție, unități comerciale, școli, instituții și un număr mare de locuințe, provocînd pagube de aproape 200 milioane lei. Datorită măsurilor luate, la indicațiile conducerii partidului, pentru evacuarea populației și a unui număr de peste 60 mii capete animale, în județul Hunedoara nu am avut pierderi de vieți omenești și nici de animale. Subliniez în mod deosebit faptul apreciat nu numai de comuniști, ci și de întregul nostru popor, că în a- cele momente grele tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au deplasat în zonele calamitate. Prezența dv., stimate tovarășe secretar general, în mijlocul populației a avut un rol hotărîtor în acțiunile întreprinse pe linia normalizării întregii activități în toate domeniile. Acest mod de lucru a insuflat în rîndul organelor noastre locale de partid și de stat, în rîndul întregii noastre populații, mult optimism, voință și hotărîre, a generat o atmosferă de înalt patriotism pentru învingerea greutăților create de calamități.Cu sprijinul organelor centrale, au fost repuse în funcțiune unitățile economice a- fectate, căile de comunicații și s-au reînsămînțat unele suprafețe agricole. Deosebit de apreciate sînt măsurile luate de conducerea partidului nostru privind acordarea de fonduri pentru refacerea construcțiilor gospodărești, a culturilor distruse, pentru refacerea locuințelor.Aduc cu acest prilej, în numele comitetului județean de partid, al comuniștilor din județul Hunedoara, sincere mulțumiri conducerii partidului nostru, personal tovarășului secretar general pentru a- jutorul deosebit acordat județului Hunedoara și ne angajăm că vom face totul pentru redresarea întregii situații din cadrul județului.Doresc să subliniez și eu că, în împrejurările deosebite prm care am trecut, poporul nostru a demonstrat înalta sa conștiință socialistă, profundul patriotism, spiritul de sacrificiu pentru apărarea realizărilor dobîndite. Avem e- xemple suficiente și în județul nostru. Unitățile economice și-au suplimentat angajamentele, se lucrează în schimburi prelungite, se lucrează duminica. Datorită acestor preocupări, pe primele 6 luni la producția globală s-au dat produse peste plan în valoare de 106 milioane lei, la producția marfă vîndută și încasată produse în plus de peste 82 milioane lei, la beneficii mai mult de 46 milioane Iei, productivitatea muncii a crescut cu 1 499 lei pe salariat, s-a livrat la export în 6 luni, față de contractele încheiate, mai mult cu 71 milioane lei. La investiții s-a realizat față de planul anual, pe primul semestru, 52,5 la sută, iar la con- strucții-montaj 51,5 la sută, în felul acesta înțeleg comuniștii și oamenii muncii hu- nedoreni să răspundă chemării partidului, a secretarului nostru general și să-și facă pe deplin datoria. Dar sîntem conștienți că mai avem multe de făcut pentru lichidarea completă a urmărilor calamităților. Ne îndreptăm atenția îndeosebi spre recuperarea rămînerii în urmă la fontă, la unele unități și produse, spre realizarea și depășirea angajamentelor integrale pe acest an. Depunem toate eforturile pentru remedierea situației în agricultură, pentru reînsămînțarea tuturor suprafețelor și asigurarea furajelor necesare în toate cooperativele agricole de producție.• Organizația județeană de partid, toți comuniștii din județul nostru dau o înaltă a- preciere și aprobă Cu toată căldura politica externă a partidului și statului nostru, politică ce corespunde întruto- tul interesului clasei noastre muncitoare, întregului nostru popor. Apreciem îndeosebi activitatea neobosită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu personal o desfășoară în acest domeniu. România se bucură de un mare prestigiu pe arena internațională, datorită politicii consecvente pe care partidul și guvernul nostru au dus-o pe linia trasată de Congresul al X-lea al partidului, de a pune în centrul politicii externe întărirea relațiilor multilaterale de prietenie și alianță frățească cu țările socialiste, a dezvoltării relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor egalității, respectării suveranității și independenței naționale.

ln timpul vacanfei din această vară, elevii argeșeni participă la numeroase acțiuni de muncă patriotică
Foto: C. C1OBOATĂ

Dialogul bacalaureatului 
cu concursul de admitere 

în facultate
Considerînd bacalaureatul un test care ne poate dezvălui calitatea celor ce se prezintă la concursul de admitere în facultăți, să încercăm, chiar cu datele parțiale care există pînă la ora actuală, să desprindem caracteristicile ediției 1970.Ce spun președinții comisiilor de bacalaureat? „Cea mai bună promoție din ultimii 10 ani, timp în care n-am lipsit din comisiile de bacalaureat (conf. univ. dr. ing. Pavel Frîncu). „Candidații au fost în general bine pregătiți, au dovedit o extremă seriozitate“ (conf. univ. dr. Camboli Dimitrie). „Răspunsurile scrise și orale la limba română si limbile străine au fost în- cîntătoare, vădind cultură, personalitate, talent“ (prof. univ. Gheorghe Palade). „Am încercat o adevărată plăcere în timpul e- xamenelor ; discuțiile cu candi- dațil s-au ridicat peste nivelul manualelor, expunerile lor au fost logice, curgătoare, cu o exprimare aleasă“ (conf. univ. dr. Elena Maftei). „Mi-aș dori să-i am studenți pe mulți dintre can- didații pe care i-am examinat“ (conf. univ. dr. Gh. Georgescu).Aceste elogii și altețe înregistrate de noi, nu trebuie să surprindă dacă avem în vedere că promoția 1970 reprezintă a doua serie de absolvenți care a beneficiat de un an liceal în plus — clasa a XII-a —, de o programă mai aproape de rigorile unui în- vățămint modern, de manuale substanțial îmbunătățite... Mai trebuie subliniată aici grija Ministerului învățămîntului pentru stabilizarea structurii anului școlar al clasei a XII-a și publicarea, din vreme, a programei de bacalaureat, precum și sprijinul de care s-au bucurat elevii din partea profesorilor lor în etapa rezervată recapitulării și sistematizării materiei.Ca și în alte împrejurări și e- xamenul de bacalaureat a ilustrat că „realiștii" se detașează, în marea lor majoritate, de colegii lor de la uman prin nivelul pregătirii intelectuale. Interesant de menționat că. chiar și Ia limba română, rezultatele obținute de cei de la secția reală sînt, în ansamblu, mai bune decît ale multor umaniști. Din 116 candidați la secția reală a Liceului ..Dr Petru Groza“ din Capitală, de pildă, doar unul singur n-a promovat. Iar la una din clase, a XII-a A, rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase : din 33 de absolvenți 28 au avut medii de 9 si 10 la matematică, iar un număr foarte mare, medii asemănătoare și la limba română. La Liceul din Titu, din cei 122 de absolvenți care au frecventat ambele secții doar u- nul singur n-a promovat bacalaureatul. Dar și aici realiștii au fost la o distanță apreciabilă de umaniști. Președinta comisiei, conf. univ. dr. Elena Maftei a reținut numele a 15 elevi pe care l-a calificat „excepționali, mici erudiți“, care au frecventat secția reală. A mai reținut că umaniștii — cu cîteva excepții — s-au prezentat mediocru, ba chiar cu serioase lacune ținînd de scrierea corectă. Și nu sînt singurele exemple ce ne-au fost furnizate.Explicațiile pe care le-au găsit președinții de bacalaureat merită a fi reproduse. Alegerea de către elevi a secției reale se face, pe de o parte, datorită u- nei reprezentări timpurii a drumului profesional, iar, pe de altă parte, din prejudecata că spre uman se îndreaptă cei care nu au simpatie pentru matematică, ori nu și-o poț însuși, deci nu sînt elevi buni. Nu înseamnă că spre uman nu se îndreaptă și elevi atrași de studiul științelor umaniste și capabili să se situeze în frunte, după cum nu este sigur că toți de la real au făcut o alegere bună. (Nu numai că nu e sigur, dar și bacalaureatul a dezvăluit multor absolvenți că s-au orientat greșit în alegerea secției). De aici, însă, un prim și important izvor de diferențiere care nu va dispare decît o dată cu diversificarea liceului pe secții mai variate ca profil, care să permită elevilor opțiunea pentru

o secție ori alta numai din interes față de știința sau științele cu ponderea cea mai mare în orar. Pînă atunci însă ? Pînă a- tunci bacalaureatul a dezvăluit o anomalie : sînt absolvenți de la real care se vor îndrepta spre facultăți cu caracter umanist și sînt umaniști care nu vor putea face față unui concurs de admitere în învățămîntul superior, urmînd să decidă, abia după terminarea liceului, ce cale trebuie să aleagă pentru integrarea lor profesională.însemnătatea matematicii în pregătirea omului modern nu mai trebuie demonstrată. Examenul a constat din rezolvarea unor probleme accesibile și candidații au făcut față. Dar la o analiză mai atentă se formulează destule rezerve. Inspectorii de specialitate Ionică Alexan- drescu și Mauriciu Badea, din Capitală, sînt de părere că absolvenții de liceu întîmpină greutăți la aplicațiile calculului integral, în calculul anilor și volumelor și în tratarea corectă a problemelor dc maxim și minim. I-a nemulțumit și o chestiune aparent de formă — redactarea neglijentă a lucrărilor — la urma urmelor o deprindere nu lipsită de importanță pentru un viitor specialist. Lectorul univ. dr.
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Viorica Caraiani — președinta comisiei de bacalaureat de la Liceul nr. 1 din Oltenița, prezenta statistic, două clase pregătite de același profesor : 97 la sută din elevii uneia au obținut la bacalaureat medii de la 1 la 6 în timp ce la cealaltă au fost acordate medii de la 7 în sus unui număr de elevi în proporție de 71,5 la sută. Tovarășul Gheorghe Georgescu, președintele comisiei de la Liceul nr. I Călărași, observa că absolvenții s-au descurcat mai greu în problemele de geometrie, că în general n-a fost posibil să se stabilească un dialog între candidați și examinatori din incapacitatea primilor de a se desprinde de formula școlărească dar depășită pentru un apropiat student: întrebare-răspuns. După cum se poate ușor constata, toate aceste observații conduc la profesor. Profesorul pune în valoare calitățile programei, ale manualelor și, în primă instanță, ale elevilor înșiși. El nu trebuie să piardă din vedere perspectiva în care își pregătește elevii — abordarea studiului științei respective pe un plan superior. Or, acest lucru trebuie să fie vizibil Ia bacalaureat dacă vrem să-l considerăm preludiul examenului de atestare a capacității tî- nărului de a urma studii universitare.Spațiul nu ne permite să reproducem tot ce au acumulat comisiile de bacalaureat, ca observații, pentru fiecare disciplină de examen în parte. Ele vor face, de bună seamă, obiectul de studiu al specialiștilor. Totuși, cîteva rinduri vom rezerva în articolul de față materiilor la alegere. O chestiune valabilă pentru întregul grup de obiecte : nu s-au înregistrat căzuți (la comisiile cercetate de noi) și s-au obținut în general calificative bune. .Cauza fenomenului : aceste o-

biecte au fost alese Iar alegerea ’ exprimă legături ținînd de interese și aptitudini. Pentru exa- menele de istorie, științe sociale, fizică și chimie, limbi străine, comisiile s-au exprimat în termeni mai mult decît elogioși. Dar absolvenții — au fost de pă. rere președinții comisiilor — s-au prezentat bine în raport cu ceea ce le-a oferit liceul ca bază de cunoaștere și nu în raport cu ceea ce trebuie să știe un tînăr care, preferind știința respectivă, intenționează să se formeze profesional în același domeniu. La fizică, spre exemplu, s-a semnalat o cunoaștere oarecum superficială a capitolelor privind structura materiei, în timp ce la chimie, profesorii de specialitate dintre universitari au fost surprinși de faptul că programa n-a cerut și rezolvări de probleme, știut fiind că cei pentru care chimia reprezintă materie de examen vor avea de făcut față nu numai teoriei cl și aplicațiilor. Biologia a fost, la rîndu-i, un obiect pentru care au optat mulți absolvenți. Dar, în cazul ei, criteriul interesului n-a mai fost precumpănitor ; din punctul de vedere al elevilor, biologia a fost aleasă „pentru că a putut fi însușită foarte ușor“. Examinatorii socotesc că : „biologia a fost aleasă cel mai frecvent, la întîmplare, chiar și de cei care se îndreaptă spre politehnică sau arhitectură. Răspunsurile au vădit informație, memoria bună și atît“. Examinatorii au mers mai departe sugerînd ca, în viitor, biologia să nu mai figureze printre materiile de bacalaureat. Din două motive : să fie exclusă tentația minimei rezistențe pentru un număr însemnat de candidați. apoi, din cauza locului res- trîns pe care îl ocupă în programa analitică, s-a dovedit insuficientă candidaților care au nevoie de această știință în studiile viitoare. Inspectorii de specialitate pledează însă pentru menținerea ei din considerentul că este indispensabilă în cultura o- mulul contemporan și are tangențe cu științe limitrofe de mare actualitate, precum biofizica, biochimia etc. Greu de arbitrat între aceste puncte de vedere, cert rămîne că trebuie reconsiderat locul biologiei nu numai în programa de bacalaureat ci, maî ales, în economia cunoștințelor pe care le oferă e- levilor liceul.O altă părere care merită cercetată se referă la conținutul subiectelor. Unele — la română, de pildă — au fost considerate prea simpliste, altele — îndeosebi cele pentru examenele orale, deci cele întocmite de profesorii liceelor — chiar elementare. Au lipsit probele mai complicate la care puteau fi supuși cei ce au optat pentru continuarea studiilor și care ar fi reprezentat, mai a- les pentru candidați, un mijloc în plus de verificare dacă au ales bine, dacă s-au pregătit bine. Verificarea ar fi fost cu a- tît mai oportună cu cît între bacalaureat și concursul de admitere a rămas o etapă de pregătire foarte scurtă.Universitarii reiau o mai veche propunere, cerînd introducerea istoriei printre obiectele de examen obligatorii. Și o susțin cu atît mai mult cu cît s-au arătat nemulțumiți de rezultatele generale la limba și literatura română. Rămîne în continuare un deziderat ca toți absolvenții de liceu, indiferent de secția urmată și de proiectele de viitor, să fie adinei cunoscători ai istoriei patriei, ai limbii și literaturii noastre — ca o datorie de prim-ordin — și să facă această dovadă la examenul care încheie etapa de învățătură consacrată culturii generale.Dialogul bacalaureat — admiterea în învățămîntul superior, care se va finaliza în curînd, va scoate la iveală, cu siguranță, și alte aspecte ce urmează să fie luate în considerare în folosul promoțiilor viitoare.
MARIETA VIDRAȘCU
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•>în marginea drumului, dincolo de bariera Cîmpulung, o singură casă. Ar părea și mai singură dacă alături, în curte, n-ar prinde înălțime cîteva alcătuiri din tablă. Aici vor fi adăpostite magaziile, echipele de muncitori. La zece pași doar, giturile de girafă a două ’ excavatoare. Grămezi de pă- mînt, un buldozer. Este tot ceea ce oferă la această,dată, început de iulie 1970, șantierul uneia din viitoarele fabrici târgoviștene, prezentă deocamdată, la detaliu, în voluminoasele dosare ale proiec- tanților purtând pe copertă e- ticheta „ROMLUX“.Servindu-se de un arătător, ing. Spiridon Veringă' — șeful lotului construcții — mîn- gîie contururile vizibile pe harta animată în perete. Redusă în plan, la două dimensiuni, „Romlux“-ul pare desprinsă la întâmplare din fila unui bloc-notes școlar. Cîteva linii împreunate delimitând un „L“ aproximativ, alte dreptunghiuri -satelit pe laturi. Treptat, aceste detalii de geometrie plană suferă translații în lumea cifrelor, dezvăluin- du-și fără rezerve identitatea. ,,L“-ul din centru este corpul principal de producție măsu- rînd 300 metri lungime și 80 lățime. Sub plafonul său de catedrală vor germina anual milioane de licurici, corpuri de iluminat de diferite tipuri, cea mai mare parte destinată să poarte în lume, dincolo de graniță, marca de pricepere a tîr- goviștenilor. Celecîteva palme, deșenate pe hartă, în fapt 85 donii metri patrați pe suprafața de pămînt chenarată de calea ferată și de șosea reprezintă un invidiat laborator de lumină. La capătul benzii de montaj vor semna trecerea spre beneficiar, în fiecare an — 4,5 milioane de lămpi fluorescente de 40 de wați; J.,2 milioane lămpi cu vapori de mercur ; 95 milioane lămpi normale cu incandescență.Din pridvorul casei adăpostind acum reședința constructorilor. cit cuprinzi cu privirea

— clmp gol. îți este greu să recompui la scară naturală sugestiile reținute ale planului din perete. Și ca de obicei, te lași cu greu convins că acest verde covor de la piciorul casei va dispare așa de curînd făclnd loc dalelor de pardoseală ale halei. Dar termenele construcției fixează în realitate această posibilă transformare lăsînd la o parte orice dubiu. înainte de jumătatea anului 1972 fabrica va fi în măsură să livreze deja 45 milioane becuri normale și 1,2 milioane lămpi cu vapori de mercur. Iar planul constructorului este și el dimensionat în același ton : la 31 decembrie va fi terminat scheletul de rezistență al halei de fabrica-
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ție pentru 4,5 milioane becuri.în vecinătatea gării, dreptunghi împrejmuit ■ gard de prefabricate sugerează amplasamentul Uzinei de strunguri Tîrgoviște. Ca pe or:~* șantier abia deschis, ești lăsat singur să proiectezi deasupra fundațiilor în curs de execuție dantelăria de beton și sticlă a secțiilor productive, silueta paralelipipedică a halei monobloc î*'” ambianța căreia derulează procesul tehnologic.Oameni pe șantier sînt puțini. Lucrările abia s-gu deschis și a demarat cu aceeași atît de puțină industrială operație de decapare a stratului vegetal. Apoi, împrejmuirea, drumurile de acces. , într-o lună vom însăila osatura de rezistență a halei“, ne spune tovarășul Dumitru Chinole, in-

giner șef la Șantierul Tîrgo- viște, delegat să conducă lucrările lotului de la Uzina de strunguri.Pe locul unde ne aflăm va trece peretele exterior al halei monobloc, 'lungă de peste 200 de metri și lată de o sută. Aproape 25 la sută din stîlpi sînt betonați, pînă la sfnșitul anului hala va trebui închisă, o dată cu terminarea fundațiilor la restul lucrărilor conexe și construirea drumurilor de acces. Sînt punctele de trecere spre o primă cotă finală, marcată de finele anului 1971, cînd aici, la Tîrgoviște, va începe să producă cea mai mare uzină de strunguri din țară, una din cele mai moderne întreprinderi românești. O producție de 9500 de strunguri de diferite tipuri, realizată într-un cadru de accentuată moderni, tate, echipamentul industrial fiind estimat la un nivel de a- proape două ori mai mare, comparativ cu valoarea de construcții-montaj.Cînd vorbești de Tîrgoviște, abundă parfumul istoriei. Turnul Chindiei, vechile și cînta- tele ruinuri, monumentele din jur prescriu Tîrgoviștei rolul orașului - arhivă. Anii care vin vor modifica imaginea o- rașului, heraldica sa îmbogă- țindu-se cu semnele unei certe vocații. Amplificările industriale preconizate de cincinalul în pragul căruia ne a- flăm plasează Tîrgoviștea în orbita marilor centre economice, forțînd modificarea noțiunilor statornice aici, pe malu] Dîmboviței. La finele anului 1975, potențialul industrial al județului va fi cu 50 la sută mai mare decît în 1970. Vom putea vorbi atunci de Tîrgoviște — cetatea de scaun a strungului românesc, de Tîrgoviște, patria surselor de lumină, de Tîrgoviște — centru al siderurgiei fine românești. Este drumul la începutul căruia consemnăm aceste fugare notații...
NINA REȘCA N. UDROIU

Ieri seară a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Tineretului Comunist din Spania formată din Elias Gutierrez, secretar general și Palo- ma Martin, membru în conducere, care la invitația Comitetului Central al U.T.C. va face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul București Otopeni, erau de față Io- sif Beljung, membru al Biroului C.C. al U.T.C., Mihail Stoica, vice-președinte al U.A.S.R. și activiști ai C.C. al U.T.C.Joi seara a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Sofia, o delegație a U.T.C. formată din tovarășii Ionescu Daniel, membru al Biroului Consiliului pentru munca în rîndul elevilor de pe lîngă C.C. al U.T.C., secretar al comitetului U.T.C. de la liceul „Nicolae Bălcescu“ din București, Barbu Tatiana, membră a Consiliului pentru munca în rîndul elevilor de pe lîngă C.C. al U.T.C., secretar al comitetului U.T.C. din Găești, Pîncu Eugen, secretar al comi-

teiului U.T.C. de la Liceul industrial energetic din Craiova, care, la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, va participa la tabăra-seminar organizată pentru cadrele de conducere din licee.Joi după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația U.T.C. alcătuită din tovarășii Aurel I. Zăinescu, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., Adrian Cioboiu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al U.T.C., și Vasilia Grămăti- cu, membru al Biroului Comitetului județean Ilfov al U.T.C, secretar al comitetului comunal U.T.C. Brezoaiele, care la invitația Comitetului polonez de cooperare a organizațiilor de tineret (O.K.W.O.M.) a făcut o vizită în Republica Populară Polonă. La sosire pe aeroportul internațional București-Otopenl erau de față Traian Oprea, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., și activiști ai C.C. al U.T.C.

Consiliului de MiniștriPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după-amiază pe Rikard Stajner, directorul general al Institutului federal de planificai« economică al R.S.F. Iugoslavia.La convorbire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Maxim Ber- ghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, precum și Iso Njegovan, ambasadorul Iugoslaviei la București.Cu acest prilej au fost abordate unele aspecte privind dezvoltarea colaborării economice între Ro- I mânia și Iugoslavia.

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România, a adresat domnului avocat NGUYEN HUU THO, 
președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Na
țional de eliberare din Vietnamul de Sud, președintele Con
siliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud, ur
mătoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a Excelenței Voastre, îmi în numele Comitetului mân, Consiliului de Stat, Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, al poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și de noi succese în activitatea dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a reafirma Întreaga simpatie și solidaritate a poporului român cu lupta eroică a populației sud-vietnameze împotriva agresiunii imperialiste, pen
tru apărarea libertății și independenței patriei.

60-a aniversări a zilei de naștere a este deosebit de plăcut a vă adresa, Central al Partidului Comunist Ro-

• Absența „mondialilor“ Dinu 
și Dumltrache a fost primită cu 
stupefacție de cel aproximativ 
30 000 de spectatori care miercuri 
au umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului din Șos. Ștefan cel 
Mare. Intîlnlndu-1 ieri dimineață 
pe antrenorul Nlcușor l-am rugat 
să ne spună de ce la ora cind 
Cheran depunea eforturi serioase 
pentru a-1 neutraliza pe Dobrln 

se antrenau ostentativ 
de zgură, fără să-și ur- 
măcar coechipierii 1*

„cel doi* 
pe terenul 
mărească 
lucru.

„De la întoarcerea din Mexic, 
Dinu duce o viață dezordonată, 
nesportivă ; Dumltrache fuge sis
tematic de la programul de pregă
tire a echipei, iar cînd vine face 
antrenamente de mîntuială, din- 
du-șl aere de mare vedetă.

Cam prin minutul 39 al meciului 
cu Farul, Înainte de a-1 schimba, 
Dumltrache ml-a strigat din te
ren : „Dacă vrei război, facem 
război“.

fonema
ARGOMAN SUPER-DIABOLI- 

CUL : rulează la Sala Palatului 
icrele 17.15; 20,15), Luceafărul (o- 
rele 9; 11; 13; 17; 19; 21), Festival 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19: 21,15), Grădina Festival (ora
20.30) .

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , București (orele 8,45; 11;
13,15; 16.15; 18,45; 21), Grădina
Doina (ora 20,30).

DEPARTE IN APUS ; rulează la 
Republica (orele. 10; 12,30; 16; 18,30; 
21).

FAMILIA TOT : rulează la Ca
pitol (orele 9,15; 11,30) ; ARMAN- 
DO. CALUL ALB : (orele 14: 16,30; 
18,45; 21).

OMUL CARE NU POATE FI 
ACUZAT : rulează la Central (o- 
rele 9; 11: 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Lumina (orele 
9,30—15,30 in

DREPTUL 
rulează la 
12; 14,30;
(orele 8,30; , _..........................
Modern (orele 9,30: 12: 15.30: 18;
20.30) , Grădina Tomis (ora 20,30).

STRĂINII : rulează la Favorit 
(orele 10; 13; 16,30; 18; 20,30), Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Stadionul Dinamo (ora
20.30) .

FREDDT ȘI CINTECUL PRE- 
ERIF.I : rulează la Victoria (orele 
9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

continuare ; 18: 20.30), 
DE A TE NAȘTE : 
Gloria (orele 9,30; 
17; 19,30) Tomis
11; 13,30; 16; 18,30),

VRĂJITORUL : rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45), ASTA SEA
RA MA DISTREZ : (orele 16; 18,15; 
20,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

SALARIUL GROAZEI : rulează 
la Feroviar (orele 8,30; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Excelslor (orele 9; 12; 
15; 18; 21). Arenele Libertății (ora 
20,45).

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Grivlța (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30), Aurqra (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19), Flămura (o- 
rele 11; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Aurora (ora 20,30).

așteaptă pina se întune
ca : rulează la înfrățirea (orele 
15,15; 17,45; 20), Progresul-Parc
(ora 20,15).

ORAȘUL VISURILOR : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Buzeștl (orele 15,30; 
18), IUBITA LUI GRAMINIA : 
(ora 20,30).

VÎNATORUL de căprioare : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,30 
în continuare).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,15), Grădina 
Bucegl (ora 20,30), Floreasca (orele 
10; 15,30; 18: 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : 
lează la Unirea (orele 15,30; 
Grădina Unirea (ora 20,30).

UN CUIB DE NOBILI î rulează 
la Lira (ora 18).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora 
20.30), Grădina Moșilor (ora 20,30).

STAPlN pe SITUAȚIE : rulează 
la Drumul Sării (orele 18; 18; 20).

ru-
18),

RAZBUNATORUL : rulează Ia
Munca (orele 10; 16; 18; 20), Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,30).

BANUIALA : rulează la Cotro- 
ceni (orele 15,30; 17,45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18: 20,15).

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora 20,30), 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15).

SUBIECT PENTRU O SCHIȚA ! 
rulează la Viitorul (orele 16; 18; 
20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Miorița (orele 11; 15; 17,30; 
20).

24—25 NU SE ÎNAPOIAZĂ : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 18).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Arta (orele 16; 
18.30), Grădina Arta (ora 20,30), 
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : 
lează la Crîngași (orele 15,30; 
20,15).

FERESTRELE TIMPULUI : 
lează la Rahova (orele 15,30; 1

URMĂRIREA : rulează la 
dina Rahova (ora 20,30).

LADY HAMILTON (Un ____
de filme) : rulează la Grădina Ca
pitol (orele 20; 22).

AVENTURILE LUI TILL BUHO- 
GLINDA : rulează la Cinemateca 
(Unlon) (orele 9: 11; 13) ; ARTI
COLUL 420 (ora 15,30). DIAVOLUL 
IN CORT (ora 18,30), FILME DE A- 
NIMAȚIE : Mamaia ’70 — ora 
20,30.

CASTELUL CONDAMNAȚILORt 
rulează la Progresul (orele 16,30; 
18).

OPERAȚIUNEA LADY CHA- 
PLIN : rulează la Flacăra (orela 
1Ș,3O; 18; 20,30).

Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (la Teatrul de vară „Herăs
trău“): PURICELE ÎN URECHE — 
ora 20,30; Teatrul Mic. (la Tea
trul de vară ,,N. Bălcescu"): PRI
MARUL LUNII ȘI IUBITA SA __
ora 20; Teatrul de Stat Galați (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureahu): PROCURO
RUL — ora 20; Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Trandafir de la 
Moldova” (în Sala Teatrului Mic): 
CtNTA TU. BÎRLADULE ! — ora 
20,30; Teatrul „C. Tănase“ (la 
grădina „Boema"): NICUȚĂ... LA 
TANASE — ora 20.

ciclu • 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremlerâ. Actualitatea 
în economie. „Start in viitorul 
cincinal“. Obiectivele planului 
cincinal pe anii 1971—1975 dezbă
tut in întreprinderi • 18,20 Tele- 
glob. Japonia văzută de Ioan Grl- 
gorescu. Intre Tokio și Hlroșima 
• 18,45 Turism — vacanța ’70 • 
19,00 Reflector • 19,20 „1001 de
seri" — Emisiune pentru cel mici 
e 19,30 Telejurnalul de seară • 
20,00 Film artistic : „Un oarecare 
Rocca" • 21,50 Mai aveți o între
bare 7 • 22.40 Invitata noastră : 
.Iulie Saget • 23,00 Telejurnalul 
de noapte • 23,10 închiderea e- 
misiunll.

Vă lăsăm pe dumneavoastră, sti
mați cititori, să trageți singuri 
concluziile...

• Antrenorul federal Gheorghe 
Ola nu-și poate explica cum Uni
versitatea Craiova, echipă cu am
biții și pretenții, aplică în apărare 
jocul la ofsaid, tactică la care a 
renunțat pînă și Titi Teașcă ulti
mul adept înflăcărat al „liniei". 
„Steaua putea înscrie zece sau 
chiar și mal multe goluri în poar
ta oltenilor, într-atît erau de na
ivi fundașii NIculescu, Deselnlcu, 
Bîtlan ș4 Velea“.

• La Cluj, pe lista de rezerve a 
Steagului roșu a fost trecut șl 
Emil Duniitrlu. Reintrarea lui 
Niki în meciul de duminică, cu 
A. S. Armata, este dată ca si
gură.

• Ieri dimineață l-am Întrebat 
pe rapidistul Nicolae Lupescu, de 
ce a fost eliminat la Oradea 2 
— „Arbitrul Ioan Rus (din Tg. 
Mureș) nu a avut nici un motiv 
să mă trimită la cabine. Dar să 
vă povestesc cum s-au intîmplat 
lucrurile. In minutul 63, noi am 
beneficiat de o lovitură de colț, 
iar eu am plecat — așa cum obiș
nuiesc — spre careul advers. Cam 
pe la 18 m de poarta lui Katona, 
Dărăban m-a apucat zdravăn de 
mîliă Și, cu toate sforțările mele 
de a scăpa din „clește", nu mi-a 
dat drumul. Atunci enervat, i_am 
strigat arbitrului : „Nu-1 v^ZI 
dom’le ce face 7“ ioan Rus a ve
nit la noi să rezolve incidentul 
șl... ml-a arătat drumul spre ves
tiare ! Vă rog să rețineți că este 
pentru prima oară In viața mea 
cînd un arbitru mă elimină de pe 
teren”.

a Cineva făcea miercuri seara 
o remarcă foarte interesantă. In 
ultimele trei etape, A. S. Armata 
a obținut trei rezultate de egali
tate foarte prețioase. Nu atit pen
tru punctele acumulate, care n_o 
mai pot salva de'la înec cit pen
tru cartea ei de vizită. Să reamin
tim, așadar, rezultatele din ulti
mele etape ale mureșenilor : 1—1 
cu Dinamo Bacău, reprezentanta 
Romănlei In „Cupa europeană a 
tirgurllor* j 1—1 cu Rapid, a doua 
reprezentantă a noastră în 
„C.E.T.* ; i—a cu U.T.A., echipa 
care a Jucat anul acesta în „Cupa 
Campionilor Europeni“. Un sincer 
bravo pentru foarte tinerii jucă
tori al antrenorului Tiberiu Bone.

• Foarte mulți spectatori __
printre el, de ce si nu recunoaș
tem, ne-am numărat ți noi — «-au 
Întrebat, pe bună dreptate, de ce 
arbitrul Emil Vlaiculescu l-a 
minat de pe teren pe Nuțu.

Antrenorul emerit, Angelo 
culescu, observator federal la 
cui Dinamo — F.C. Argeș, a alun
gat misterul, spunlndu-ne, Ime
diat după med, că pltețteanul l-a 
Insultat pe „cavalerul tn negru*, 
făetndu-1... pungaș.

DUMITRU VIßAM

pe ecran panoramicfilmul muzical în culori,

SĂPTĂMlNA VIITOARE

<w : JUL re ANDREW, CHR1 STOFHER KUMMER, ELEANOR 
PARKER, RICHARD HAYDN, 

producția a ifudiourilor 20- Hi Centvry-Foa

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA" 
DIN CAPITALĂ

SERIALUL „SCiNTEII TINERETULUI“ • SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“ « SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI“

ION BĂIEȘU

AVENTURILE 
ZEIȚEI DE AUR

I. LEUL DOARME 
Șl VISEAZĂ AUR

După două zile și două nopți de alergătură pe dunga de mijloc 
a Europei, expresul ajunge in gara „Victoria" din Londra. Orașul 
care acum patru ani mi se părea un miracol de verdeață și co
chetărie, acum mă surprinde prin zgomot și aglomerație, mai alt
fel decît îl știam, mai febril, mai nervos, mai latin. Arunc gea
mantanul în holul hotelului și plec să hoinăresc prin oraș, să-mi 
reamintesc străzile și piețele pe care, cu patru ani în urmă, le 
descifrasem, împreună cu Fănuș Neagu, cu harta în mină. E sea
ră, Londra trăiește acum în Piccadilly, fug într-acolo cu ochii în
chiși. li deschid încet, cu emoție, ca să nu mă orbească explo
zia de lumină din Piccadilly Circus, „osia lumii", locul unde stră
inii și englezii se adună seară de seară ca să se uite unii la alții 
și să înțeleagă încotro se îndreaptă lumea și ce vrea de Za ea 
însăși. Nu s-a schimbat nimic între timp : prinții și prințesele intră 
pe porțile cu arcade ale hotelului „Ritz" tîrîndu-și vizoanele, po
rumbeii ciugulesc grăunțe pe scările lui Burlington House, iar 
băieții hippy, revoltați și netunși, stau lungiți pe soclul statuii Iui 
Eros și ciupesc corzile chitarelor. In Soho, cartierul distracțiilor 
și barurilor cu program non-stop a început tevatura : misiții ba
rurilor și cinematografelor sexy te trag de mină, misionarii vînd 

icoane, cruciulițe și uniforme cafenii, iar haimanalele joacă fotbal 
pe trotuare cu cutii de conserve. O bandă de morfinomani merge 
tehuie pe mijlocul străzii, mașinile claxonează asurzitor, în fața 
unei tarabe cu fructe s-a încins o bătaie — repede acasă, un om 
cumsecade n-are ce căuta aici după miezul nopții.

Pe acoperișul unei clădiri, o societate de turism ti cheamă pe 
englezi în Mexic. Textul aparține, desigur, unei persoane căreia 
nu-i lipsește umorul : „Cine vrea să vadă echipa Angliei cîștigînd 
Cupa lumii, vine în Mexic !" „99 de lire pentru miracolul mexi
can !" Un ziar de seară strigă pe prima pagină : „Boby, întoar- 
ce-te cu Cupa !" Vasăzică, Leul nu doarme, leul visează să aducă 
înapoi la Londra „Zeița de aur". Ce era aici cu patru ani în 
urmă ? World-Cup-ul îi scosese din minți pe englezi, fanatismul 
lor nu era cu nimic mai vijelios ca al sud-americanilor.

...Primul meci al englezilor, prima deziluzie. Scor egal cu Uru
guay ul. Wemhleyul e o cadă cu venin și ură gata să se reverse 
peste Ramsey, ziarele anunță că Boby Charlton și ai lui habar 
n-au să șuteze, apărătorii sînt molateci, echipa n-are moral, n-are 
singe în vine, e o rușine. Alf Ramsey zîmbea în colțul drept al 
gurii și dădea asigurări solemne : „Cupa va rămîne în Anglia." și-și 
ducea echipa în vizită la studiourile cinematografice Pinewood ca 
să mănînce homari în compania lui Sean Connery, alias James 
Bond. Intre timp, adversarele temute ale lui Alj cădeau singure, 
una cîte una. Franța se dovedea o echipă supra-umflată de pro
pagandă, cu joc vetust și leneș. Spania o trupă de teatru cabo
tină și bătrînă, care s-a întors repede acasă, acoperită de ridicol și 
pietre. Elvețienii — o magazie de goluri și înfrîngeri ; jucătorii 
fug noapte de noapte prin baruri, antrenorul se vede silit să ia 
măsura cea mai cruntă cu putință : cheamă pe neașteptate, în An
glia, nevestele jucătorilor nesupuși.

Apoi cade prima bombă, zguduind din temelii sediul presei de 
Za Royal Garden Hotel : maghiarii fac un meci magnific și spul
beră o Brazilie care își permitea luxul să joace fără Pèle. Crainicul 
televiziunii braziliene și-a rupt cămașa de pe el în timpul transmi
siei, antrenorul Feola s-a îmbrmeit cu ziariștii care au tăbărrt pe 
el pentru explicații, Pele și-a chemat soția din Rio de Janeiro.

Atmosfera începe să miroasă a praf de pușcă. La casa presei 
din Middlesbourg s-a pus o bombă, ziariștii au luat-o la sănătoa
sa, poliția vine repede la fața locului și anunță că totul a fost 
o glumă tîmpită. Duel veninos între presa sportivă franceză și en
gleză. ,,L’Equipe" numește formația lui Ramsey un balon desum- 
flat, insularii îi taxează pe francezi drept o adunătură de pensio
nari sofisticați.

Marți, 19 iulie, se semnează actul de deces al echipei brazi-

Hene. în luptă directă și dreaptă, Eusebio l-a îngenunohiat pe ra
gele Pele și cinci mii de suporteri brazilieni aflați In tribune și-au 
pus cămășile una peste alta și le-au aruncat în flăcări. La Rio de 
Janeiro, sute de mii de oameni dau foc casei lui Feola și-i poartă 
pe străzi portretul mînjtt cu păcură. Domnul Havelange, patronul 
delegației, plînge în fața gazetarilor : „Am cheltuit cu pregătirile 
acestei echipe opt sute de mii de dolari, cum ne întoarcem noi 
acasă ?"

Catastrofa italienilor face înconjurul globului. Necunoscuta și 
neluata în seamă echipă a nord-coreenilor, venită parcă de pe 
altă lume, scoate din țițini publicul englez, oare o aplaudă în 
delir.

Scandalurile și senzațiile dau zilnic celor a mie cinci sute de 
gazetari sportivi o pîine albă. Spaniolii cer o anchetă severă, pre- 
tinzînd că adversarii lor au jucat cu crampoane de... oțel. Se cer 
în mod oficial despăgubiri materiale pentru rănirea lui Pele. „S-a 
făcut o crimă, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor a fost 
scos definitiv din joc".

O frenezie fără seamăn a cuprins Germania de vest pentru 
jocul magistral al lui Uwe și Bekenbauer. Pastorii țin predici în 
onoarea fotbaliștilor, cancelarul Erhard întrerupe o ședință de ca
binet și-i invită pe miniștri să urmărească meciul echipei.

Anglia merge cu pași siguri spre victorie, nesfiindu-se de scan
daluri și răfueli publice. Meciul cu Argentina este probabil cazul 
cel mai fulminant din întreg campionatul. Arbitrul vest-german 
Kreitlen este acuzat pe față că a furat meciul și l-a făcut cadou 
gazdelor, drept pentru care Lorenzo, antrenorul argentinian, anun
ță că se va adresa justiției internaționale.

Opt echipe trebuie să părăsească Anglia. Organizatorii M invită 
la o recepție pe care gazetarii o numesc „balul fantomelor", pen
tru ci toți cei opt antrenori au deja contractele desfăcute.

Toată presa este de părere că se joacă prea brutal, prea fără 
milă, prea neomenește, campionul tibiilor rupte fiind fundașul 
englez Stiles, spaima înaintașilor. Ramsey nu este de acord, dim
potrivă, e de părere că argentinienii au jucat feroce, drept pentru 
oare ,H numește „o adunătură de animale".

Meci formidabil la Liverpool între Portugalia și R.P.D. Core
eană. Coreenii înscriu trei goluri, unul după altul, spectatorii ha- 
lucinează, dar se trezește deodată marele Eusebio, ia de cind ori 
mingea și înscrie tot de atîtea ori.

Semifinala dintre R.F.G. și U.R.S.S. e de o violență greu de 
povestit. Aproape patruzeci de faulturi, doi jucători eliminați, trei 
avertizați, Bekenbauer devine eroul glorios al meciului, supranu
mit „bombardierul de la Londra".

h> sfârșit, Anglia obține « oto- 
fot<ic necontestată de nimeni. Cu 
un Eusebio rănit, portughezii pri
mesc două goluri din partea lui 
Boby Charlton. „Perla neagră" 
primește un premiu de cind suie 
de lire, iar el declară că îi va 
dărui nuimei sale văduve și celor 
opt frați aflați fără nioi un aju
tor ' în Mozambic. Intre timp, ar- 
fentinienii continuă să zgndăre 

uba scandalului, aruneînd ame
nințări și injurii. Stardey Rous 
este numit escroc și idiot, iar 
F.I.F.A o adunătură de pungași, 
drept pentru care antrenorul J-o- 
renzo este amendat cu o mie de 
franci elvețieni.

Finala: douăzeci de mii de
vest-germani stau față-n față cu 
o sută de mii de englezi. Meci 
de istorie, de un dramatism parcă 
trucat, cu lovituri de teatru pre
gătite de un scenarist perfect. La 
doi la unu pentru Anglia, fun
dașul Weber egalează în ultima 
secundă, după ce patru jucători 
englezi luftează unul după altul, 
In prelungiri, nemții se sufocă de 
otita ambiție și patimă pentru 
victorie și cei doi Boby ai lui 
Ramsey, aruncă tribunele în bra
țele delirului. Cupa lumii a rămas în Anglia, regina i-o așează în 
brațe frumosului și gloriosului Boby Moore...

...După patru ani, englezii visează din nou Cupa. Ei știu că 
merg în America Latină ca într-o groapă cu lei, nu i-a surprins 
scandalul înscenat în jurul singurului sir din echipa lor, după dis
pariția brățarei cu diamante din holul unui hotel din Bogota. Două 
mii de suporteri, înfășurați în steaguri, se urcă în zece Boeing- 
uri, cu direcția Guadalajara. Călătorim împreună cu ei. Avionul se 
ridică în aer și piloții tresar speriați. Pasagerii strigă cu glasuri 
proaspete : „England, England /“ Peste c'tcva zile, în Mexic, i-am 
văzut tăcînd pleoștiți în tribune, fluierați chiar și în minutul so
lemn în care li se cînta imnul.



R. F. a GERMANIEI. — Aspect de la o demonstrați« a tineretului din Hamburg, împotriva 
intervenției americane în Asia de sud-est

e
Luptele din Cambodgia

Noi atacuri ale forțelor populare

' în diferite zone ale operațiunilor militare care, potrivit apre
cierilor corespondenților de presă, au cuprins practic întreg te
ritoriul Cambodgiei, forțele populare de rezistență continuă ac
țiunile de hărțuire și atacurile asupra pozițiilor deținute de tru
pele actualului regim și de unitățile militare saigoneze.Tn zona orașului Kompong Țhom, important punct strategic, situat pe autostrada principală care leagă orașul Pnom Penh de restul țării, agențiile de presă semnalează concentrări de efective ale forțelor patriotice în scopul declanșării unui atac de amploare. Orașul este practic înconjurat de forțele patriotice a

căror presiune devine tot mal puternică. Pe de altă parte, se anunță că în apropierea capitalei provinciale Svav Rieng, aflată în regiunea strategică denumită „Ciocul de papagal“, forțele populare de rezistență au atacat prin surprindere cu mortiere pozițiile efectivelor militare saigo- neze.
în Comitetul pentru dezarmare

Deschiderea
Adunării Mondiale

Delegația 
U. T. C.

a Tineretului
ȘEFUL DELEGAȚIEI ROMANE DESEMNAT 

ÎN COMITETUL DE DIRECȚIE 
AL ADUNĂRII

Lucrările Adunării Mondiale a tineretului, întrunită Ia Pa
latul Națiunilor Unite din New York, au fost inaugurate joi 
dimineața prin două mesaje de salut adresate participanți- 
lor de secretarul general aî O.N.U., U Thant, și de pre
ședintele Comitetului de pregătire a celei de a 25-a aniversări 

a Organizației Națiunilor Uni te, Richard Akwey (Ghana).în sala Adunării Generale au luat loc delegați de pe aproape toate meridianele și paralele globului. în mesajul de salut către reprezentanții tineretului lumii, U Thant a subliniat responsabilitatea care incumbă celor peste un miliard de tineri, ca parte integrantă și activă a societății contemporane, ca viitori stăpîni ai destinelor popoarelor, pentru corectarea greșelilor trecutului și asigurarea unui viitor pașnic întregii omeniri. „Două războaie mondiale, care au avut loc în timpul generației mele, a spus U Thant, au ucis multe milioane de oameni. De la încejptul dezbaterilor dezarmării în cadrul O.N.U., cursa înarmărilor a atins proporții inimaginabile, implicînd cheltuieli de 200 miliarde dolari anual. Referindu-se apoi la conflictele din Asia de sud- est și Orientul Apropiat, U Thant a subliniat că nu Carta O.N.U. este responsabilă pentru această stare de lucruri, ci statele care nu aplică principiile Pînă cînd statele nu se vor forma obligațiilor asumate Cartă, nu vom avea o pace vărată pe scară mondială, a mat U Thant.El a spus apoi că „ar fi o mare victorie a întregii umanități dacă vom reuși ca generațiile viitoare să-și amintească secolul nostru nu ca pe o perioadă de războaie și distrugeri, ci ca pe un punct de cotitură, cînd pentru prima dată a devenit posibil ca întreaga omenire să beneficieze de avantajele civilizației".

Potrivit hotăririlor luate în cadrul ședințelor grupurilor regionale, au fost desemnați cei 18 membri ai Comitetului de directe al Adunării, însărcinat cu conducerea lucrărilor. Printre cei desemnați se afla și șeful delegației tineretului din România, Vasile Nicolcioiu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Plenara Adunării Generale a aprobat componența Comitetului de direcție, după care lucrările ședinței de dimineață au fost declarate închise.
C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerprct 

la Washington

în ItaliaLa invitația Consiliului Național al Federației Tineretului Comunist Italian (F.G.C.I.), o delegație a C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din România, condusă de Traian Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., se află în Italia într-o vizită prietenească. Delegația U.T.C. a avut convorbiri la Consiliul Național al F.G.C.I., precum și la Comitetul regional Toscana, la federațiile tineretului comunist din Florența, Siena și din districtul Empoli — întîlnin- du-se cu tineri din întreprinderi și din mediul rural. Cu acest prilej, s-a făcut un amplu schimb de vederi privind activitatea F.G.C.I. și U.T.C., s-au relevat relațiile prietenești existente între cele două organizații.La Roma, delegația U.T.C. s-a întîlnit, de asemenea, cu membri ai conducerii organizației de tineret a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.). Ea a avut convorbiri și cu membri ai conducerii Federației Tineretului Socialist Italian.

Luînd cuvîntul tn ședința de (Joi a Comitetului pentru dezarmare, ministrul de externe al Braziliei, Mario Gibson Bar- bosa, a insistat asupra necesității lichidării conflictelor armate și a politicii echilibrului de forțe. El a subliniat că ideea de cooperare implică neapărat respectarea principiilor suveranității statelor, neamestecului în afacerile interne, renunțării la forță în relațiile Internaționale.A 25-a aniversare a Națiunilor Unite, a spus ministrul brazilian, trebuie să constituie un prilej de revizuire a pozițiilor față de problema dezarmării generale și totale, în sensul abordării ei concrete șl eficace. Vorbitorul a relevat primejdia acumulării de arme atomice, preconlzînd luarea de

măsuri urgente în vederea lichidării și interzicerii lor. El a declarat că țara sa sprijină propunerea privind prohibirea producției și folosirii armelor chimice și bacteriologice. Referindu-se apoi la proiectul de tratat cu privire la demilitarizarea teritoriilor submarine, vorbitorul a arătat, de asemenea, că forma lui actuală nu corespunde vederilor guvernului său.Reprezentantul marocan, M.A. Khattabl, care a luat, de asemenea, cuvîntul a insistat asupra necesității de a se prevedea în tratat, în mod foarte clar, dreptul exclusiv ți suveran al statelor riverane asupra resurselor naturale ale platoului lor continental, conform dreptul Internațional.
Rezultatele zborului

lui „Soiuz-9#/

CU

■■■■■■■■■■■■a

la Roma
Criza guvernamentală 

în centrul atenției
Președintele Republi

cii Italia, Giuseppe Sa- 
ragat, și-a continuat ieri 
consultările in legătură 
cu soluționarea crizei de 
guvern. tn mod succesiv, Mario Scelba ți actualul ministru

ei. con- prin ade- afir-

• CUNOSCUTUL CHIRURG SUD-AFRICAN Christian Barnard a declarat că singura cale de a se obține succese în domeniul grefelor cardiace rămîne continuarea intervențiilor de a- cest gen. El a precizat că, de la sfirșitul anului 1967, dintre cei 158 de pacienți cărora li s-a, grefat o nouă inimă, numai 35 la sută au supraviețuit mai mult de trei luni, în prezent aflîn- du-se în viață doar 23 dintre aceștia.
CALM LA ULSTERDupă ultimele incidente petrecute în Irlanda de Nord, ziua de miercuri a fost calmă pe teritoriul Ulsterului. Atît populația catolică, cit și cea protestantă, fac pregătiri pentru luni, cînd va avea loc o mare demonstrație a protestanților care sărbătoresc victoria repurtată de Wilhelm de Orania, în secolul al XVII-lea, asupra catolicilor. în cartierele catolice locuitorii blochează ferestrele caselor și magazinelor, convinși că noi tulburări sînt inevitabile. Comandanții trupelor britanice de ordine staționate în Ulster au avut o nouă reuniune în cursul căreia au luat măsuri pentru menținerea securității în timpul demonstrațiilor de luni.Pe de altă parte, din Londra se anunță că miercuri a sosit în capitala Marii Britanii, venind de la Dublin, ministrul afacerilor externe al Republicii Irlanda. Patrick Hillery. El a avut o convorbire cu Sir Alee Douglas- Home. ministrul de externe britanic, în legătură cu situația din Irlanda de Nord.

A fost o zi călduroasă, una din acele zile pe care le des
criu prospectele turistice, cînd peste „insula Afroditei“ astrul 
solar tronează neînduplecat. Performanțele caniculei s-au făcut 
resimțite la numărătoarea voturilor. 30 la sută din alegătorii 
ciprioți au preferat să se refugieze pe plajă sau în casele lor, 
renunțînd Ia întîlnirea cu urnele. Poate că numărul abține
rilor a depășit pronosticurile. Dar nota esențială a momentului 
electoral din Cipru n-au furnizat-o cei ce nu s-au prezentat 
la vot. în fond, unii s-au inspirat s-ar părea, din exemplul 
președintelui Makarios care nu și-a exercitat dreptul de vot 
spre a evita exprimarea preferinței pentru un partid sau al
tul. După o lungă perioadă de front comun, în care domi
nantă a fost unitatea forțelor grupate în jurul lui Makarios, 
o parte a alegătorilor s-a văzut în fața unei alegeri destul de 
dificile. Dacă adăugăm și valul de căldură care a invadat 
insula, cele 30 Ia sută abțineri intră în domeniul norma
lului.

Examinînd desfășurarea alegerilor, comentatorii remarcă în 
primul rînd climatul de liniște. Această liniște care a domi
nat actul electoral trebuie apreciată la valoarea exactă. Sînt 
doar puține săptămîni de cînd terorismul făcea ravagii în 
Cipru, de cînd asasinatele și atacurile armate preocupau o 
opinie publică supusă unor șocuri greu suportabile. Calmul 
care a însoțit alegerile poate, de aceia, să fie promițător.

Pe planul cifrelor se constată succesul net al forțelor care 
sprijină orientarea președintelui Makarios. Opțiunile populației 
sînt clare: votul înseamnă o demonstrație a fidelității față de 
ideea Ciprului independent, democratic și neutru. Rezultatele 
nu îngăduie echivocuri. Protagoniștii „Enosis“-ului s-au vă
zut înfrinți. Partidul național-democrat, care și-a dus campa
nia sub lozinca unirii cu Grecia, nu va avea nici un reprezen
tant în parlament. în schimb, partidul unificat al Iui Glafkos 
Cleridis — care militează pentru o reconciliere intercomuni- 
tară, pentru o formulă pașnică de conviețuire a ciprioților 
greci și turci — a obținut 16 mandate din 35. Un remarcabil

El a primit, pe senatorii Merzagora, pe ad-interim al afacerilor externe, Aldo Moro, pe deputății comuniști Pietro Ingrao și Enrico Berlin- guer, precum și alte personalități politice.Direcțiunea Partidului Comunist Italian — în baza unui raport prezentat de Enrico Berlin- guer, vice-secretar general al P.C.I. — a dat publicității miercuri un comunicat în care analizează diferitele aspecte și implicații ale crizei de guvern din Italia.Analizînd cauzele demisiei cabinetului Rumor și situația intervenită în urma crizei guvernamentale, Direcțiunea P.C.I. a- rătă că „Partidul Comunist luptă pentru o soluție de guvern care să permită realizarea unui nou conținut al politicii economice și externe, legată pozitiv de mișcarea muncitorească, și caro să garanteze funcționarea liberă, deplină, a tuturor adunărilor alese".Cheia de boltă a soluționării marilor probleme naționale și pentru o ieșire democratică din actuala criză gravă de guvern, relevă comunicatul, o constituie funcționarea corectă, liberă, a tuturor instituțiilor democratice, stabilirea cu Partidul Comunist și cu marile forțe muncitorești și populare care îl urmează a unor relații noi, care să țină seama de forța sa, de politica sa reală și de rolul său în situația specifică din Italia și din mișcarea muncitorească internațională.P.C.I. consideră că actuala criză de guvern „poate și trebuie să fie soluționată rapid", că „trebuie respinse și înfrînte pretențiile forțelor de dreapta, conservatoare... O astfel de evoluție este posibilă prin lupta și acțiunea tuturor forțelor de stingă, ale opoziției de stingă, P.S.I. și stîngii de- mocrat-creștine", se arată în comunicatul Direcțiunii Partidului Comunist Italian.

NICOSIA

Verdictul 
urnelor

succes a înregistrat Partidul progresist al oamenilor muncii 
(A.K.E.L.). Toți candidați! A.K.E.L. (nouă) au fost aleși. 
A.K.E.L. pronunțîndu-se pentru „o soluție justă 
definitivă a problemei cipriota prin recunoașterea drep
tului poporului cipriot de a-și hotărî singur 1----
nil“ a cîștigat patru mandate în plus. Gruparea de 
centru — al cărei program s-a sintetizat în dezi
deratul unui „Cipru demilitarizat, independent și uni
tar" — dispune de două mandato iar partidul progresist de 
șapte. La alegerile care s-au desfășurat SEPARAT în zonele 
cu populație turcă 15 deputați au fost aleși din rîndul candi- 
dațjlor care s-au prezentat cu titlu personal și nu în numele 
unor formațiuni politice. Candidații turci au acționat indi
vidual dar sub auspiciile „programului de solidaritate națio
nală".

Votul cipriot a indicat forța grupărilor care se găsesc ală
turi de președintele Makarios și a evidențiat spectaculos in
fluența exercitată de partidul A.K.E.L. Rezultatele au dezamă
git pe cei ce mizaseră pe o deplasare către dreapta a alegă
torilor ciprioți. Terorismul nu a reușit să intimideze corpul 
electoral și să modifice tabloul politic al insulei. Poate, de 
aceea, scria un comentator că „mare neliniște au produs în 
cercurile diplomatice occidentale de la Nicosia rezultatele ale
gerilor parlamentare". Un alt comentator care înregistra „tris
tețea produsă“ de decizia urnelor, încerca să reînvie faimoasa 
„primejdie roșie“, decretînd că „situația este critică“. Pentru 
cine este „critică“ ? Desigur, pentru aceia care, nesocotind 
realitățile, crezuseră că pot transforma insula într-o bază a 
N.A.T.O.

Aflăm astfel că, după ce au luat cunoștință de verdictul 
urnelor, „se crede că diplomații occidentali își vor exprima 
îngrijorarea față de guvernul cipriot, datorită faptului că Ci
prul este ultima verigă a lanțului strategic occidental în Me- 
diterana“. în virtutea căror drepturi ? Imixtiunea în aface
rile interne ale unui stat independent devine, astfel, fățișă. 
Se reproșează corpului electoral din Cipru că n-a ținut 
seama de interesele... N.A.T.O., ca și cînd ciprioți! trăiesc în 
interiorul unei rezervații militare străine. Vorbăria despre 
„primejdia roșie“ și „răsturnarea echilibrului de forțe în re
giune“ îngăduie ciprioților să recunoască pe autorii actelor 
care, într-un trecut apropiat, au împins Ciprul într-o situație 
de gravă tensiune. Reacția anumitor ziare la rezultatele scruti
nului relevă că intrigile privind „insula Afroditei" n-au ajuns 
Ia punctul final și că eșecurile n-au fost o sursă de concluzii 
pentru adversarii actualei orientări a Nicosiei.

Votul de duminică al Ciprului este, însă, un avertisment a- 
dresat pe un ton categoric celor ce se lamentează în numele 
unor interese străine.

vutc sI
Conferința de presă de la Moscovăplare, de funcționare a diferitelor sisteme de bord și, totodată, au fost rezolvate sarcini complexe în domeniul studierii planetei noastre din Cosmos.Luînd cuvîntul, cosmonautul Andrian Nikolaev a făcut o serie de aprecieri, asupra navei „Soiuz“. Am studiat în modul cel mai aprofundat particularitățile navei „Soiuz-9", sistemele ei de orientare și dirijare, sistemele de asigurare a vieții, de aprovizionare cu energie, sistemele de dirijare a coborîrii și aterizării, a arătat el. După ce s-a referit la unele momente din procesul de readaptare pe Pămînt prin care a trecut, Nikolaev a spus : „în prezent, ne simțim bine, sîntem pe deplin sănătoși“. „Desigur, a conchis el, pentru asigurarea viitoarelor zboruri îndelungate, va trebui o pregătire minuțioasă, vor trebui luate măsuri profilactice împotriva slăbirii organismului, provocate de starea de imponderabilitate prelungită".

La Moscova a avut loc joi o conferință de presă, consacrată recentului zbor al navei „So- iuz-9“.Deschizînd conferința de presă, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., Mstislav Kel- dîș, a arătat că una din orientările programului cosmic sovietic o constituie crearea de stațiuni orbitale în scopuri științifice și economice. Stațiunile orbitale a spus el, vor crea baza pentru progresul continuu și intens al cosmonauticii. Una din etapele cele mai importante pe această cale a constituit-o zborurile navelor „Soiuz", în cursul cărora au fost perfecționate principiile de dirijare, manevrare, de cu-
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Pînă nu de mult, pentru a ajunge Ia Bangui, capitala Repu
blicii Africa Centrală, călătorul străin nu dispunea decît de o 
singură cale : pe apă. Pornind în amonte, din Brazaville, întîi 
pe Congo, mai apoi pe apele năvalnice ale fluviului Ouban- 
gui, după un drum lung de 1 300 km-, în mijlocul unei bogate 
vegetații ecuatoriale, apăreau primele clădiri ale Banguiului, 
oraș ale cărui baze au fost puse prin anul 1895. Tn prezent, 
cel mai important centru politic, economic și cultural al țării 
este legat de alte orașe ae pe continent printr-un modern 
aeroport, precum și o rețea de căi rutiere. Cea mai importantă 
cale de transport pare a rămîne, însă, tot fluviul Ouban- 
gui pe care, cu o frecvență din ce în ce mai mare, circulă cea- 
muri de 800 de tone.Orașul Bangui, cu bulevardele largi, cu numeroasele piețe străjuite de arbori tropicali, poartă semnele înnoitoare ale eforturilor pe care autoritățile și populația le depun. In ultimii ani la Bangui au fost ridicate cîteva noi unități industriale. Fabricilor de prelucrare superioară a bumbacului li s-au adăugat recent alte unități,

ducția de diamante a crescut continuu, în cîfiva ani urcînd de la circa 70 000 la 600 000 de carate, aducînd țârii valută în valoare de aproximativ 100 milioane de dolari anual. In urmă cu patru ani, la 20 iunie 1966, a fost creat Oficiul național al diamantelor, organism însărcinat cu colectarea și comercializarea pietrelor prefioa-

centre naționale de experimentări agricole ale căror rezultate favorabile încep să fie a- plicate pe o scară din ce în ce mai largă. Au început să fie extinse culturi tehnice cum sînt bumbacul, arborele de cauciuc, tutunul, sisalul și cafeaua, ale căror recolte pot constitui materia primă a unor ramuri cu ca* racter semi-industrial. Pe suprafețe însemnate se cultivă, de a- semenea, arahidele, destinate în mare măsură exportului.Conștientă de faptul că numai promovînd o politică externă conformă cu interesele sale și ale continentului se poate asigura progresul multilateral al țării, Republica Africa Centrală se pronunță pentru menținerea păcii, a apărării drepturilor popoarelor la autodeterminare, împotriva tuturor formelor de segregație. Președintele Bokassa releva înfr-o cuvîntare că țara sa respectă suveranitatea tuturor statelor și se conduce după principiul neamestecului în treburile interne ale altor state, pronun- fîndu-se totodată în favoarea dezvoltării cooperării în domeniile economic, comercial și cultural cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială.

• CEA DE-A 74-A ȘEDINȚĂ SĂPTAMÎNALĂ A CONVORBIRILOR CVADRIPARTITE DE LA PARIS în problema vietnameză, desfășurată joi, nu a furnizat elemente deosebite. în e- sență, participanții la convorbiri au expus din nou condițiile lor în vederea reglementării situației din Vietnam.
Confruntări

boliviene
Președintele Boliviei, ge

neralul Alfredo Ovando 
Candia, a confirmat desti- 
tuiera generalului Juan 
Jose Torrez din funcția 
de comandant suprem al 
armatei ți înlocuirea lui 
de o juntă de ofițeri su
periori.

I. TIMOFTE

Demiterea generalului Torrez, considerat a doua figură a regimului, a avut loc puțin timp după ce fostul ministru al minelor și petrolului, Marcello Quiroga, curentul ce urmărea rea unei junte șeful puterii executive și guvern, în declarațiile publicate în ziarele din La Paz, președintele Ovando Candia afirma că înlocuirea lui Torrez urmărește să „împiedice concentrarea excesivă de puteri" în mîna unei singure persoane.

la foarte
denunțase interpune- militare între

Observatorii politici menționează că guvernul bolivian trebuie să facă față presiunilor venite din două direcții: pe de o parte există mișcarea sindicală — cu cereri privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale păturilor salariate și de adoptare a unor măsuri de recuperare a resurselor naturale ale țării — iar pe de altă parte se manifestă firmele particulare din sectorul minier, nemulțumite de faptul că guvernul și-a asumat controlul exporturilor de minereuri și că a stabilit o dezvoltare planificată în acest domeniu esențial pentru economia țării. Iată de ce guvernul de la La Paz este, deocamdată, preocupat de evitarea ascuțirii confruntărilor interne în vederea menținerii fragilului echilibru ce se dovedește, în practică, a fi tot mai instabil.

Nemulțumiri in 0. S. Æ
După două săptămîni 

de dezbateri, la Washing
ton a luat sfîrșit lucrările 
primei sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației 
Statelor Americane.în cursul dezbaterilor reuniunii, participanții au discutat 13 puncte înscrise pe ordinea de zi, inclusiv ratificarea modificărilor din Carta O.S.A., efectuate la Vina del Mar în 1968. Discuțiile privind răpirile de diplomati și personalități politice s-au încheiat cu adoptarea unei rezoluții care afirmă că aceste acte sînt „delicte de drept co-

mun, a căror gravitate le transformă în crime împotriva umanității". în intervențiile lor, o serie de delegați au ținut să afirme că ideea aplicării unor sancțiuni la nivelul O.S.A. o consideră drept o încălcare a suveranității statelor membre, a- preciind că răpirile constituie o problemă internă a fiecărei țări în parte și nu poate face tul unui acord impus.Cuvîntările rostite de roși delegați au oglinditmulțumirea lor față de politica S.U.A. în relațiile cu statele latino-americane.

obiec-nume-și ne-

printre care și una de montare a receptoarelor radio. Dar, în cadrul preocupărilor privind dezvoltarea tînărului stat african, industria extractivă pare a fi ramura care deține ponderea principală în Republica Africa Centrală — republică denumită, datorită așezării sale, și „țara din inima Africii". In cadrul a- cestei ramuri, exploatarea zăcămintelor diamantifere din regiunea Fort Carnot și Berbe- rati ocupă un loc central. De la venirea la putere a actualului regim — condus de președintele Bokassa — în ianuarie 1966, au fost inițiate o serie de măsuri menite a proteja și a valorifica diamantele, a- ceastă bogăție care reprezintă peste 50 la sută din valoarea totală a exporturilor.Consecință a schimbărilor e- fectuate în acest domeniu, pro-

se. Potrivit săptămînalului Jeune Afrique, în concepția autorităților de la Bangui, măsurile a- doptate „tind să creeze condițiile pentru preluarea completă de către stat a industriei diamantifere, prin controlarea exploatărilor și formarea de tehnicieni proprii".La fel ca în majoritatea țărilor continentului negru cea mai mare parte a populației (de circa 2 milioane de locuitori) din Republica Africa Centrală (a cărei arie se întinde pe 617 000 kmp-), își cîștigă existența din agricultură. Culturile de manioc, mei, cafea, orez, palmieri de diferite soiuri (în special pentru ulei) ocupă suprafețe însemnate de o parte cît și de alta a versantului care străbate țara de la vest spre est, avînd înălțimi medii de circa 1 400 metri, 
în ultimii ani, au fost create

O IN CADRUL SEMINARULUI DE ROMANISTICA al Universității din München, a avut loc o seară literară consacrată marilor noștri scriitori Mihal Eminescu și Tudor Ar- ghezi. A luat cuvîntul conf. dr. Gavril Scridon, de la Universitatea din Cluj. Studente și stu- denți de la Universitatea din München au recitat apoi din creația celor doi poeți atît în limba română, cît și in alte limbi în care Eminescu- și Ar- ghezi au fost tălmăciți. In încheiere, au fost interpretate melodii pe versurile Luceafărului poeziei românești.• AGENȚIA TASS anunță că Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, și Gamal Abdel Nasser, președintele R.A.U., care se află într-o vizită oficială la Moscova, au avut joi o nouă întîlnire.

puse la o expoziție internațională a fotbalului. Pelé a cerut Insă organizatorilor acestei expoziții neobișnuite ca obiectele pe care le va împrumuta — echipamentul și mingea cu care a înscris cel de-al 1 000-lea gol, coroana de aur primită la ceremonia de deschidere a Campionatului mondial de fotbal din Mexic 1970, și o serie de alte trofee — să fie asigurate contra sumei totale de 300 000 de dolari.

VA FI CLARIFICAT 
„CAZUL 

ARAMBURU“?

• ,,REGELE" FOTBALULUI, PELE. a fost de acord, în urma unei cereri din capitala Angliei, să trimită la Londra unele obiecte care-i aparțin sau pe care le-a folosit, pentru a fi ex-

• ADVERSARII CONSERVATORI ai intrării Angliei în Piața comună au anunțat că vor depune o moțiune în Camera Comunelor Ziarul „Daily Ex- press“ consideră că „numărul conservatorilor, care se opun a- derării, este superior majorității parlamentare de 30, de care dispune actualul guvern".

• POLIȚIA ARGENTINIANĂ a anunțat că deține o serie de informații care ar putea duce la clarificarea „cazului Aram- buru“. Acest anunț a survenit la cîteva ore de la arestarea a două persoane implicate, se afirmă în presa argentiniană, în răpirea, la 29 mai, a fostului președinte. Poliția a refuzat însă să facă alte precizări.• BĂNCILE CENTRALE ale Franței, R. F. a Germaniei și Belgiei au intervenit miercuri pe piața liberă a schimburilor valutare pentru a susține dola-

rul american. După cum informează agenția FRANCE PRESSE, Banca Franței a trebuit să absoarbă o cantitate Însemnată de dolari la cursul de 5,51770 franci. La rîndul ei, Banca federală vest-germană a intervenit pentru a împiedica căderea dolarului față de marcă sub cursul de 3.63.• INTR-UN MESAJ ADRESAT POPORULUI MAROCAN, regele Hassan al II-lea a anunțat miercuri seara ridicarea stării excepționale instituite în țară incepind din anul 1965. Cu același prilej, suveranul marocan a făcut cunoscut că la 24 iulie va fi supusă referendumului noua Constituție a țării. El a precizat, totodată, că primul tur de scrutin al alegerilor legislative va avea loc la 21 august, iar cel de-al doilea Ia 28 august.

Dezmințiri 
la AmmanAMMAN. — Ministrul de interne al Iordaniei, Sleimane Hadidi, membru în Comisia ministerială însărcinată să negocieze cu Comitetul Central al rezistenței palestiniene modalitățile reglementării diferendului dintre autorități și comandourile palestiniene, a dezmințit joi informațiile potrivit cărora între reprezentanții celor două părți ar fi intervenit deja un acord, transmite agenția FRANCE PRESSE.La rîndul său, purtătorul de cuvînt al Organizației pentru eliberarea Palestinei, Kamal Nasser, a declarat că „pînă în prezent nu a fost semnat nici un acord" între cele două părți.
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