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NICOLAI CCAUȘCSCU 

la încheierea lucrărilor Plenarei comune 
a Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României

Stimați tovarăși,Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României
SUCCESELE OBȚINUTE ÎN ÎNDEPLIMREA

ÎNAINTE DE TERMEN A PLANULUI CINCINAL ACTUALPlanul dezvoltării economi- co-sociale a țării în următorii cinci ani se bazează pe succesele remarcabile obținute de poporul român în realizarea prevederilor actualului cincinal, în lupta pentru îndeplinirea lui înainte de termen. Nu doresc să fac acum analiza cincinalului 1971—1975 — vom face aceasta, desigur, la sfîrși- tul anului. Vreau, totuși, să mă refer la cîteva aspecte privind felul în care se îndeplinesc principalele sale prevederi. Este semnificativ, în a- cest sens, faptul că ritmul creșterii produsului social este de 11,5 Ia sută, față de 10,11a sută cit prevedea cincinalul, iar venitul național sporește într-un ritm anual de 12,6 la sută, față de 11—12 la sută cît a fost stabilit. Producția globală industrială a înregistrat, în patru ani și jumătate, un ritm mediu de creștere de circa 14 la sută, ob- ținîndu-se, în această perioadă, o producție suplimentară de circa 82 miliarde lei, față de limita maximă prevăzută în cincinal.în primul semestru al acestui an producția industrială globală s-a realizat cu o depășire de aproape 1,8 miliarde lei peste prevederile planului, obținîndu-se un ritm de creștere de 14,5 la sută, față de semestrul I al anului trecut. S-au realizat importante depășiri de plan la oțel, alumi

a dezbătut și va aproba, fără îndoială, proiectul planului cincinal pe perioada 1976— 1980, urmînd ca el să fie supus spre adoptare Marii Adunări Naționale.Proiectul planului cincinal 

niu, motoare electrice, mijloace de automatizare, rulmenți, fibre și fire artificiale și sintetice și alte produse de bază ale economiei.O contribuție de seamă la obținerea acestor succese a adus marea întrecere națională pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Pînă în prezent, municipiul București și județele Suceava, Co- vasna. Botoșani au raportat îndeplinirea producției industriale prevăzute pe întregul plan cincinal 1971—1975. Potrivit' estimărilor făcute, alte 9 județe vor îndeplini cincinalul în cursul acestui trimestru. Zilele acestea, Ministerul Industriei Ușoare a realizat prevederile cincinalului în întregime, fiind primul minister care obține o asemenea depășire a planului. De asemenea, peste 530 de întreprinderi industriale se prezintă cu planul cincinal îndeplinit.Marile succese obținute în realizarea cincinalului demonstrează justețea prevederilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului privind dezvoltarea e- conomico-socială a țării în perioada 1971—1975, exprimă realismul și caracterul profund mobilizator al planului, reliefează cu putere forța transformatoare a politicii marxist- leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator principiile socialismului, ade

— așa cum a fost 'prezentat — asigură, prin prevederile sale, realizarea Directivelor Congresului al XI-lea al partidului privind dezvoltarea eco- nomico-socială a țării în perioada următoare, cuprinde mă

vărurile generale la condițiile concrete ale României.Realizările dobîndite sînt rezultatul muncii eroice, pline de abnegație a clasei noastre muncitoare, a inginerilor și tehnicienilor, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate. Aceste minunate înfăptuiri infirmă rezervele și scepticismul manifestate, în primii ani ai cincinalului, chiar de unii activiști de partid și de stat, cu privire la posibilitățile transpunerii în viață a marilor obiective stabilite de Congresul al X-lea. Viața a demonstrat încă o dată, cu putere, capacitatea partidului nostru, a clasei muncitoare, de a asigura mersul înainte tot mai accelerat al economiei, științei și culturii românești, progresul neîntrerupt pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării întregii noastre națiuni.Pentru eforturile depuse și realizările remarcabile dobîndite în îndeplinirea prevederilor cincinalului, în dezvoltarea economico-socială a țării, doresc ca, în numele plenarei comune, să adresez cele maicalde felicitări organizațiilor de partid,, comuniștilor, eroicei noastre clase muncitoare, care își îndeplinește în mod exemplar misiunea .istorică de clasă conducătoare a societățiinoastre socialiste. (Aplauze
puternice).Și în agricultură — cu toate 

surile necesare transpunerii în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

că în cursul acestui cincinal am avut doi ani cu condiții climatice nefavorabile, iar a- nul acesta am suferit din nou efectele unor puternice calamități naturale — s-au obținut realizări de seamă care demonstrează justețea politicii agrare a partidului și statului nostru. Se confirmă importanța deosebită a măsurilor Ue dezvoltare a bazei tehnico- materiale a agriculturii, a politicii de întărire continuă a unităților agricole de stat, precum și a cooperativelor agricole de producție. Totodată, rezultatele obținute evidențiază munca intensă a comuniștilor, a organizațiilor de partid de la sate, hotă- rîrea cu care întreaga țărănime, toți lucrătorii și specialiștii din acest important sector al economiei naționale urmează și înfăptuiesc politica partidului nostru. Producția vegetală pe care o realizăm în actualul cincinal va fi cu circa 30 la sută mai. mare decit cea din perioada 1966— 1970, iar efectivele de animale, la toate speciile, au crescut în mod substanțial față de 1970.Pentru toate acestea doresc, de asemenea, ca în numele plenarei să adresez calde felicitări harnicei, noastre țără- nimi, lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, tuturor oamenilor muncii de la sate, care muncesc cu abnegație pentru obținerea unor 

recolte tot mai bune, pentru înfăptuirea Programului de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. (Aplauze puternice).Putem constata cu satisfacție că se realizează cu succes și prevederile cincinalului privind dezvoltarea învățămîntu- lui, științei și culturii, care au un rol tot mai important în dezvoltarea multilaterală a societății noastre, în ridicarea gradului de civilizație al vieții poporului român. Iată de ce adresez, de la această plenară, calde felicitări și intelectualității noastre care. în strînsă colaborare și unitate cu clasa muncitoare și țărănimea, a- duce o contribuție de preț la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Succesele obținute în economie au permis ca sarcinile cincinalului privind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii să fie nu numai îndeplinite, dar și . depășite. Pe perioada 1971—1975 retribuția reală crește cu 22 la sută de- pășindu-se astfel prevederea de 20 la sută stabilită în Directivele Congresului al X-lea.
LUPTA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILORStimați tovarăși,Aș dori să mă refer, în continuare, la situația creată ca urmare a calamităților naturale care s-au abătut asupra țării noastre în cursul acestei luni. Ați citit informarea prezentată plenarei de Comitetul Politic Executiv, cunoașteți fiecare amploarea calamităților provocate de precipitațiile deosebit de abundente căzute într-un timp foarte scurt și care au dus la acumularea rapidă a unui mare volum de apă, la revărsarea cursurilor unor rîuri, la inundarea unor locali

De asemenea, veniturile reale ale țărănimii, provenite din producția agricolă calculată pe o persoană activă, vor fi mai mari cu 35 la sută decît cele din 1970.Doresc să mă refer, în acest context, la recentele măsuri luate, pe baza hotărîrii Comitetului Politic Executiv, privind majorarea suplimentară a retribuției tarifare a tuturor categoriilor de personal, cu 60 de lei lunar. Această majorare suplimentară a fost înfăptuită pe baza analizării modului cum se realizează creșterea venitului oamenilor muncii și a constatării că, prin majorările acordate anterior,' nu se asigură nivelul retribuției reale avute în vedere. Prin majorarea cu 60 de lei a retribuției tarifare populația realizează, pînă Ia sfîrși- tul acestui an. un venit suplimentar de 2 miliarde lei, iar la nivelul anului 1976, de 5 miliarde lei. în același timp, ținîndu-se seama de sporirea substanțială pe plan mondial a prețurilor unor materii prime, precum și de faptul că prețurile de desfacere cu amănuntul ale unor produse pe 
tăți și întinse suprafețe agricole. în aceste grave calamități naturale și-au pierdut viața 62 de cetățeni, iar 21 sînt dați dispăruți. Au fost provocate mari pagube materiale în toate sectoarele economiei naționale, precum și avutului personal al cetățenilor. Au fost afectate de inundații un număr de peste 270 de fabrici, uzine și șantiere de interes republican, precum și 270 de unități economice aparținînd industriei locale, cooperației meșteșugărești și de consum. A fost afectată pe porțiuni mari rețeaua de energie electrică, de căi ferate, drumuri și 

piața internă nu acopereau cheltuielile de producție, fiind mai mici decît prețul de cost — ceea ce făcea ca realiza-’ rea unor asemenea produse să fie nerentabilă — avînd, de asemenea, în vedere că la unele produse prețurile de desfacere cu amănuntul .erau mai mari în raport cu cheltuielile reale de producție, Comitetul Politic Executiv a hotărît să treacă la corectarea unor prețuri, în sensul majorării unora și reducerii altora. Vă sînt cunoscute — din Decretul și Ho- tărîrea publicate — aceste majorări și reduceri ; de aceea nu mă voi referi concret la ele. în total această corectare echivalează cu o sporire a cheltuielilor populației pînă la sfîrșitul anului de 680 milioane lei, iar la nivelul anului 1976, de 1,4 miliarde lei. Făcînd raportul dintre aceste cheltuieli și veniturile obținute ca urmare a majorării suplimentare a retribuției, rezultă că se asigură populației în a- cest an un venit net în plus de 1 320 milioane lei, iar în anul 1976 de 3 600 milioane lei.Doresc să subliniez că majorările de prețuri efectuate 
telecomunicații.-A fost inundată o suprafață agricolă de circa 800 mii hectare, din care 100 mii hectare cultivate au fost grav calamitate. Au pierit cu prilejul inundațiilor circa 10 000 bovine, 80 000 porcine, 100 000 ovine și aproape 3 milioane de păsări.în condițiile create, Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri hotărîte de mobilizare a tuturor forțelor pentru prevenirea și combaterea inundațiilor, pentru înlăturarea consecințelor acestora și asigurarea desfășurării normale a activității economico- sociale. A fost decretată 

sînt în deplină concordanță cu, prevederile planului cincinal; și au ca obiectiv asigurarea aprovizionării în condițiuni tot mai bune a populației și dezvoltarea neîntreruptă a economiei noastre naționale. Cu aceste măsuri se încheie acțiunea de corectare a unor prețuri — atît în ce privește majorarea, cît și reducerea — prevăzută în acest an și, în ansamblu, în decursul acestui cincinal. Se vor aplica în continuare măsurile menite să asigure îndeplinirea și chiar depășirea prevederilor înscrise în cincinal cu privire la creșterea nivelului de trai, material și spiritual al poporului.Toate acestea constituie dovezi concludente ale politicii neabătute promovate de partidul și statul nostru de a satisface în condiții tot mai bune cerințele de viață ale maselor, de ridicare a nivelului de civilizație al întregului popor, demonstrează că bunăstarea și fericirea omului constituie țelul suprem al întregii opere de edificare a socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze prelungite).

NATURALEstarea de necesitate în întreaga țară. Membrii Comitetului Politic Executiv, numeroși activiști de partid și de stat s-au deplasat în județe parti- cipînd nemijlocit, împreună cu organizațiile județene de partid, la conducerea acțiunilor de combatere a inundațiilor și efectelor acestora. S-au luat pretutindeni măsuri energice pentru unirea, sub conducerea organizațiilor de partid, a eforturilor întregii populații apte de muncă, pentru concentrarea tuturor mijloacelor tehnice și materiale
(Continuare în pag. a 11-a)

ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Ședința
Consiliului de Stat

Miercuri, 23 iulie, a avut loc 
ședința de închidere a primei 
sesiuni a celei de-a Vil-a legis
laturi a Marii Adunări Națio
nale.

In aplauzele îndelungate ale 
deputaților și invitaților, in lo
jile oficiale au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Manea Mănescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea, Ghe
orghe Pană. Ion Pățan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Virgiî Trofih; 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost 
prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R.. miniș
tri, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, ai vieții științifice și ciiltu-, 
rale, ziariști români și cores-, 
pondenți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

(Continuare în pag. a V-a)

în ziua de 23 iulie 1975 a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

La ședință au participat ca 
invitați miniștri și alți condu
cători ai organelor centrale de 
stat și președinți ai unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a adoptat 
decrete de ratificare a urmă
toarelor tratate internaționale : 
Acordul de bază de cooperare 
economică și tehnică între Re
publica Socialistă România și 
Republica Filipinelor, semnat la 
Manila, la 13 aprilie 1975; Acor
dul de cooperare științifică și 
tehnologică între Republica So
cialistă România și Republica 
Filipinelor. încheiat la Manila, 
la 13 aprilie 1975; Acordul cul
tural între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Republicii Filipinelor. încheiat 
la Manila, la 12 aprilie 1975 ; 
Acordul comercial dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Filipinelor, semnat la 
Manila, la 13 aprilie 1975; Acor
dul general de cooperare între 
Republica Socialistă România și 
Regatul Hașemit al Iordaniei; 
semnat la Amman, la 16 aprilie 
1975; Acordul general de colabo

rare între Republica Socialistă 
România și Republica Tunisiană, 
semnat la Tunis, la 19 aprilie 
1975; Acordul general de cola
borare i între Republica Socialis
tă România și Republica Unită 
a Tanzaniei, încheiat la Bucu
rești, la 22 aprilie 1975; Acordul 
între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul 
Republicii Arabe Egipt privind 
cooperarea în domeniul turis
mului, încheiat la București, la 
30 iunie 1974; Acordul intre Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republi
cii Arabe Siriene privind coope
rarea în domeniul turismului, 
încheiat la București, la 18 iulie 
1974; Convenția internațională 
referitoare la securitatea con- 
teinerelor. încheiată la Geneva, 
la 2 decembrie 1972.

De asemenea, . Consiliul de 
Stat a ratificat următoarele 
Convenții ale Organizației In
ternaționale a Muncii: Conven
ția nr. 127 din 28 iunie 1967 pri
vind greutatea maximă a încăr
căturilor care pot fi transpor
tate de un singur lucrător; Con
venția nr. 129 din 25 iunie 1969 
privind inspecția muncii în agri
cultură; Convenția nr. 131 din 
24 iunie 1970 privind fixarea sa
lariului minim, in special în ce 
privește țările in curs de dez

voltare; Convenția nr. 134 din 
30 octombrie 1970 privind pre
venirea accidentelor de muncă 
ale navigatorilor maritimi; Con
venția nr. 135 din 23 iunie 1971 
privind protecția reprezentanți
lor. lucrătorilor în întreprinderi 
și înlesnirile ce se acordă aces
tora; Convenția nr. 136 din 23 
iunie 1971 privind protecția con
tra riscurilor de intoxicare da
torate benzenului; Convenția 
nr. 137 din 25 iunie 1973 privind 
repercusiunile sociale ale noilor 
metode de lucru în . porturi; 
Convenția nr. 138 din 26 iunie 
1973 privind vîrsta minimă de 
angajare în muncă.

Decretele menționate au fost, 
in prealabil, avizate favorabil de 
comisiile permanente de resort 
ale Marii Adunări Naționale și 
de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a hotărît 
eliberarea' tovarășului Constan
tin Stătescu din funcția de se
cretar prezidențial și al Consi
liului de Stat, primind alte în
sărcinări; totodată, Consiliul de 
Stat a hotărît numirea tovară
șului Silviu Curticeanu în func
ția de secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Au fost rezolvate, de aseme
nea, unele probleme ale activi
tății curente.
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)necesare apărării localităților, obiectivelor economice, culturilor agricole, strîngerii și salvării recoltei, pentru punerea cit mai grabnică în funcțiune a unităților afectate, restabilirea căilor de comunicații, a rețelelor electrice și de telecomunicații, pentru limitarea pagubelor aduse avutului obștesc și personal.Doresc să subliniez, cu multă satisfacție, că, la chemarea partidului, clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, în frunte cu comuniștii, dînd dovadă de un înalt spirit de răspundere, de un profund patriotism, au muncit cu eroism, înfruntînd furia apelor, acționînd pentru refacerea pagubelor, pentru reluarea cit mai grabnică a producției în unitățile avariate. Vreau să menționez, în mod special, contribuția deosebită pe care a adus-o în această grea bătălie cu natura dezlănțuită tineretul patriei noastre, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. Țin să subliniez, de asemenea, înalta pildă de patriotism și spirit de sacrificiu de care au dat dovadă, în aceste clipe grele pentru țară, militarii forțelor noastre armate, trupele Ministerului de Interne, formațiunile gărzilor patriotice, care s-au aflat în permanență în primele rînduri ale luptei cu furia apelor, muncind fără odihnă, zi și noapte, pentru salvarea bunurilor întregului popor.Trebuie să menționez și faptul că unele daune provocate de inundații puteau fi preîntâmpinate dacă s-ar fi luat din timp măsurile indicate de partid pentru consolidarea, supraînălțarea și întreținerea digurilor, pentru supravegherea evoluției apelor, dacă unele organe de partid și de stat ar fi acționat cu mai multă fermitate și promptitudine în cursul acestor evenimente. Trebuie să menționez că dacă la Deva se termina complet digul, orașul nu trebuia să sufere de inundații. Același lucru se poate spune și despre Alba lulia și despre alte localități. Și cele întîmplate în Capitală puteau fi prevenite, dacă se luau măsuri , din timp. Comitetele județene și municipale respective, consiliile populare au făcut lucrări superficiale sau le-au lăsat neterminate, iar Consiliul Național al Apelor și organele noastre centrale n-au exercitat un control și o îndrumare corespunzătoare, n-au urmărit ca aceste lucrări să fie duse la capăt.S-a discutat mult în această perioadă cu organele și organizațiile de partid despre toate acestea. Am avut prilejul să constat, cu multă satisfacție, felul în care activiștii de partid, membrii conducerilor comitetelor județene și orășenești de partid au acționat pentru organizarea efectivă a lucrărilor pe șantiere, pe diguri. zi și noapte, participînd direct la efectuarea acestor lucrări. Dar trebuie să spun că am întîlnit și activiști de partid — inclusiv unii membri ai birourilor județene — care, în perioada grea, nu au fost la fața locului, nu și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau. Menționez aceasta, pentru că, fără îndoială, va trebui să tragem concluzii din cele întîmplate, să luăm măsuri hotărîte împotriva acelora care, în momente grele, nu își fac cum trebuie datoria.în informarea prezentată plenarei sînt indicate măsurile ce se impun a fi luate în continuare pentru evitarea unor asemenea calamități, precum și pentru normalizarea deplină a activității economice și sociale. Doresc să subliniez că, datorită activității intense desfășurate de oamenii muncii, de organizațiile de partid și de stat, toate unitățile industriale și-au reluat activitatea încă din primele zile după inundații, cu excepția cîtorva întreprinderi în care se mai lucrează încă parțial. A fost scoasă de sub apă aproape întreaga suprafață inundată. S-a desfășurat o largă acțiune pentru recoltarea păioaselor și legumelor, precum și pentru reînsămînțarea terenurilor calamitate, pentru însămînțarea celei de a doua culturi. în toate județele afectate a fost pusă în stare de funcționare rețeaua principală de căi de comunicații, linii ferate, drumuri. poduri, rețeaua de alimentare cu energie electrică și apă. rețeaua de telecomunicații, asigurîndu-se astfel desfășurarea normală a vieții e- conomico-sociale. Toate acestea au cerut eforturi deosebite din partea oamenilor muncii, care au demonstrat și cu acest prilej că sînt gata să răspundă în orice moment la chemarea partidului, făcîndu-si cu cinste datoria patriotică, cetățenească.După cum cunoașteți, Comitetul Politic Executiv a stabilit obiectivul, și măsurile corespunzătoare, ca pînă la sfîr- șitul anului să se recupereze integral pierderile provocate economiei de calamitățile naturale. Am ascultat o serie de prim-secretari, de directori de întreprinderi, de miniștri care

au Vorbit aici de măsurile luate în acest sens, de faptul că au posibilitatea să asigure o producție suplimentară ; a- ceasta creează, fără îndoială, condițiuni favorabile pentru realizarea obiectivelor stabilite de Comitetul Politic Executiv.Este necesar ca fiecare colectiv, fiecare organizație de partid din unitățile calamitate să facă totul pentru a cîștiga, prin forțe proprii, ceea ce a pierdut în aceste zile, sporin- du-și eforturile pentru compensarea pagubelor materiale, astfel îneît să nu se afecteze cu nimic mersul îndeplinirii prevederilor cincinalului de care depinde bunăstarea întregului nostru popor. La rîn- dul lor. întreprinderile care nu au fost calamitate trebuie să contribuie printr-un spor de producție la acoperirea u- nor goluri provocate de inundații economiei noastre naționale, în specia] pentru înde-

plinirea și depășirea planului de export. în agricultură, recoltele calamitate trebuie să fie suplinite prin realizarea celei de-a doua culturi pe suprafețe inundate, ca și pe toate celelalte suprafețe de pe care s-au recoltat culturile de vară. Trebuie acordată cea mai mare atenție asigurării unor recolte mari la culturile de toamnă. Aș dori să atrag atenția că unele județe sînt rămase în urmă în ce privește cultura dublă și întreținerea culturilor. Trebuie luate măsuri pentru a se remedia, în citeva zile, stările de lucruri negative. Avem toate condițiile pentru a asigura o bună recoltă de toamnă, pentru a realiza pe total recuperarea pagubelor — din industrie și agricultură — precum și o bună aprovizionare a populației.Ținînd seama de calamitățile care s-au produs, de concluziile care au fost trase pî-

nă acum, Comitetul Politic E- xecutiv a hotărît elaborarea unui vast program de perspectivă privind sistematizarea pe baze moderne, într-o concepție unitară, a întregii rețele hidrologice, regularizarea tuturor cursurilor de apă, amenajarea corespunzătoare a fiecărui bazin hidrografic, realizarea de acumulări de apă, desecări și irigații care să ne permită să facem față oricăror situații. în cuvîntul său, tovarășul Emil Drăgănescu a prezentat unele orientări și prevederi pentru elaborarea a- cestui program, care urmează a fi supus, în toamna acestui an, dezbaterii și aprobării plenarei Comitetului nostru Central. Realizarea acestui program va necesita o perioadă mai îndelungată. De aceea. Comitetul Politic a hotărît eșalonarea lui pe etape, urmînd ca cele mai importante lucrări să înceapă încă din acest an, astfel îneît să putem
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preintîmpina noi calamități și pagube înainte chiar de a se realiza totalitatea lucrărilor prevăzute.Sînt convins că plenara își va însuși pe deplin toate măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv, precum și măsurile ce se prevăd în continuare, iar organizațiile județene de partid, comuniștii, oamenii muncii vor face totul pentru transpunerea lor în viață în cele mai bune condițiuni.întreaga activitate din aceste zile a demonstrat încă o dată, cu deosebită putere, forța și unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, capacitatea și hotărîrea națiunii noastre de a învinge orice greutăți, de a asigura mersul neabătut înainte al patriei pe calea progresului și civilizației, a îndeplinirii istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XI-lea.

CINCINALULUI

toate preve- însă la mila alte orga- care detalia-

Stimați tovarăși,Voi trece acum la problemele planului cincinal 1976— 1980. Conținutul Directivelor Congresului al XI-lea vă este bine cunoscut, iar proiectul de plan pe care l-ați studiat prezintă și mai amănunțit ce avem de făcut în cincinalul următor, precum și în anul 1976. în aceste materiale — deși voluminoase — nu au putut fi cuprinse derile planului ; nistere, la C.S.P., ne există planuriză prevederile. De aceea, doresc să mă opresc doar la cî- teva aspecte și sarcini majore de care depinde înfăptuirea prevederilor cincinalului viitor.Plenara comună a Comitetului Central și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a dezbătut pe larg plănui cincinal. S-au făcut un șir de propuneri, de observații și, fără îndoială, la definitivarea planului toate acestea vor trebui să fie avute în vedere, aducîndu-se — acolo unde este necesar — corecturile și îmbunătățirile corespunzătoare.Din discuții a reieșit aprobarea unanimă a planului pe următorii cinci ani, care asigură înaintarea fermă a României pe drumul progresului și civilizației socialiste, într-adevăr, planul creează toate condițiile pentru dezvoltarea în continuare, în ritm intens, a tuturor ramurilor economiei naționale, valorificarea la un nivel superior a resurselor naționale, introducerea largă în economie și în

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

Prevederi 
Directive

Propuneri 
cincinalProdusul social 8 9 9.0Venitul național 9 — 10 10.5Producția globală industrială 9 — 10 11,2Producția globală agricolă (medie anuală pe perioada de 5 ani) 4,6 6,0 6.0 — 7,2Investiții totale în economie (pe perioada de 5 ani) 10,5 11,4 12,1Volumul comerțului exterior (pe perioada de 5 ani) 11,5 12.5 12,3Numărul de personal 3 — 3,5 3,2Productivitatea muncii (în condițiile duratei actuale a săptămînii de lucru) — în industrie 6,7 7.2 9,1— în construcții-montaj 8.4 — 9,4 9,4— în transporturi feroviare 3,7 — 4,8 4,9Veniturile totale reale ale populației 6.2 __ 6.5 6.5Retribuția reală 3,4 — 3,7 3,4 — 3,7Veniturile reale ale țărănimii provenite din munca în C.A.P., în gospodăriile personale, pe o persoană activă. 3,7 4,6 3,7 — 4,6Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 7,0 — 7,7 8.0, După cum ați putut constata din datele prezentate, prevederile și indicatorii de bază ai proiectului noului plan cincinal se află în concordanță strînsă cu prevederile Congresului al XI-lea, creează condiții pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor și obiectivelor stabilite de Congres în vederea pășirii țării noastre în noua etapă istorică de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintare spre comunism.Baza dezvoltării și modernizării întregii economii naționale va — 1980 

politicii nivelul
fi și-în cincinalul 1976 
continuarea fermă a 
de industrializare. La anului 1980, industria

va realiza o producție în valoare de aproape 1 000 miliarde lei.Ponderea industriei în crearea venitului național sporește la peste 68 la sută, față de a- proape 62 la sută zintă în prezent, spune că. realizînd vederi, România tr-adevăr un stat agrar bazat pe o pondere hotărîtoare a industriei în întreaga economie națională.Doresc să mă opresc asupra cîtorva probleme deosebit de importante pe care le ridică dezvoltarea în continuare, în- • tr-un ritm intens și la un nivel calitativ înalt, a industriei noastre socialiste.

cît repre- Se poate aceste pre- devine în- industrial-

Dezvoltarea bazei de materii
prime și energetice

1976 1980

Pe primul plan al preocupărilor va trebui să stea dez
voltarea bazei de materii pri
me și energetice, ținînd seama că progresul industriei, al întregii economii naționale este condiționat într-o măsură hotărîtoare de asigurarea resurselor de materii prime și combustibil, de utilizarea lor rațională, de crearea de noi înlocuitori și materiale chimice sintetice.

în Viitorul cincinal trebuie să realizăm o cotitură în explorarea și valorificarea sur* selor interne de materii prime și materiale, restrîngînd la strictul necesar cantitățile procurate din import. îndeosebi, trebuie asigurat un grad mult mai ridicat de acoperire din țară a necesarului de cărbune cocsificabil, feroaliaje, laminate, țevi, tablă silicoasă și din oțel inoxidabil, metale

neferoase, cauciuc sintetic, sulf, lînă, piei, fire sintetice și alte produse de bază.în planul cincinal sînt prevăzute fonduri însemnate pentru intensificarea cercetărilor geologice în toate zonele țării. Lucrările geologice vor trebui orientate cu precădere spre țiței, gaze naturale, cărbuni, precum și spre minereurile de fier și metale neferoase — inclusiv cu conținuturi mai sărace — și alte substanțe minerale utile.Se impune să fie accelerat ritmul de introducere a metodelor moderne de prospecțiune, să se intensifice realizarea programului de foraj a- dînc pentru țiței și gaze, iar în domeniul extracției de cărbuni și minereu să se acționeze mai energic pentru ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor. Trebuie să menționez că. în acest cincinal, în munca Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei se manifestă o serie de rămîneri în urmă, care au afectat într-o măsură importantă acoperirea necesarului de materii prime din țară. Se impun măsuri ho- tătîte pentru ca această situație negativă să nu mai continue în cincinalul următor. Avem pentru aceasta toate condițiile — atît materiale, cît și umane ; se cer numai măsuri organizatorice, spirit de răspundere din partea celor însărcinați să realizeze aceste sarcini.în condițiile actuale, cînd pe plan mondial problema mate- ■ riilor - prime capătă un caracter tot mai acut, cînd la o serie ele produse prețul continuă să-crească, trebuie acționat cu toată fermitatea pentru redu
cerea substanțială 
rilor specifice la lurgic, metal, produse chimice, produse din industria ușoară. Aici s-au prezentat un șir de date care au arătat eforturile ce Se prevăd să fie făcute în această direcție. Aș dori însă să menționez pentru cei aflați în cauză că aceste prevederi sînt minime. Chiar cu reducerea prevăzută, la consumul de cocs vom rămîne în urma altor state, ținînd seama de . faptul că nici acestea nu se vor menține la nivelul anilor 1974—1975. în ce privește consumul de metal, de oțel, pe tona de laminate — chiar realizînd prevederile prezentate vom rămîne în urma unor țări ; deci trebuie luate în continuare măsuri foarte hotărîte în această privință Aceasta este valabil și în domeniul energiei electrice, unde consumurile interne sînt foarte mari. Și aici prevederile de plan trebuie considerate minime, depunîndu-se eforturi susținute pentru noi reduceri. De altfel, această sarcină este valabilă pentru toate sectoarele de activitate. în construcția de mașini este necesar să se urgenteze reproiectarea unor produse a căror greutate pe unitatea de capacitate este mai mare decît produsele similare din alte țări.Trebuie să se pună un accent mai mare pe reducerea consumului de masă lemnoasă și Valorificarea superioară a acesteia.Se impune să fie extinsă în continuare normarea consumului de materii prime, îmbunătățirea permanentă a normelor, în pas cu cerințele progresului tehnic. Totodată, este necesar să accelerăm și să intensificăm tipizarea produselor, restrîngerea gamei de produse ce se folosesc în economia românească, care este cu mult mâi mare decît necesitățile normale și care împinge spre importuri suplimentare.Este necesar ca fiecare minister, centrală industrială, întreprindere, să aibă planuri concrete de măsuri pentru reducerea consumurilor și valorificarea superioară a materiilor prinie și combustibililor. Pe această bază, fiecare comitet județean va trebui să-și întocmească planul propriu de 
măsuri, a cărui realizare să

fie urmărită decadal și lunar.Totodată, se impune extin
derea utilizării în producție a 
deșeurilor. Ministerele trebuie să acorde o atenție mai mare organizării și dezvoltării activității de recuperare a deșeurilor de la întreprinderi și de la populație, precum și punerii în funcțiune la termenele planificate și utilizării maxime a capacității de prelucrare a deșeurilor.Dezvoltarea de asemenea, ferme pentru damentului folosirii lor energetice, precum și pentru economisirea combustibilului și energiei. în toate unitățile de producție trebuie introdusă o disciplină riguroasă în ce privește respectarea consumului de combustibil și energie. Consiliile populare trebuie să ia măsuri mai ferme de raționalizare a consumului de energie electrică și termică, surselor nisterul buie să exigent consumului de energie în întreaga economie și, în același

industriei cere, măsuri tot mai creșterea ran- resurse-

de valorificare a re- energetice locale. Mi- Energiei Electrice tre- exercite un control asupra raționalizării

timp, să acționeze mai hotărît pentru micșorarea consumurilor și pierderilor în propriile centrale. Este necesar să se treacă la o mai rațională sistematizare a rețelei de transport a energiei electrice, în vederea evitării încrucișărilor și reducerii pierderilor' de e- nergie în rețea. Pînă în 1980 recuperarea energiei secundare trebuie Să se dubleze față de situația din prezent. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerul Industriei Construcțiilor de Ma- șini-Unelte și Electrotehnicii au datoria să realizeze, în- tr-un timp cît mai scurt, măsurile stabilite pentru modernizarea și automatizarea instalațiilor de ardere, pentru fabricarea utilajelor necesare recuperării și valorificării resurselor energetice secundare.în cincinalul următor sînt stabilite măsuri pentru punerea mai largă în valoare a resurselor hidroenergetice și a celor de cărbuni inferiori, precum și pentru dezvoltarea energeticii nucleare.Gospodărirea în bune condițiuni a resurselor de materii prime și materiale impune o preocupare deosebită pentru 
perfecționarea procesului de 
aprovizionare tehnico-materi- 
ală. Trebuie asigurată o corelare strînsă între nivelurile de producție stabilite și prevederile planului de aprovizionare. Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și lui Gospodăririi Fixe, împreună cu le financiare vor trebui să asigure ca, în toate unitățile, constituirea de stocuri să se facă în strînsă concordanță cu volumul producției. pe baza unor criterii științifice, asigurîndu-se desfășurarea ritmică a activității economice și, în același timp, evitarea imobilizării resurselor materiale. în fond, astăzi în balanța noastră comercială se reflectă și stocurile supranormative existente în unitățile industriale ducție.în scopul asigurării lor de materii prime gie necesare dezvoltării continue a industriei noastre socialiste trebuie să asigurăm încheierea de contracte de lungă durată, să intensificăm acțiunile de cooperare cu alte state în domeniul extracției și valorificării reciproc avantajoase a minereurilor și combustibilului.

înnoirea și modernizarea pro
duselor, reproiectarea mașinilor și utilajelor, perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Avem datoria să facem totul pentru ca performanțele produselor românești să țină pasul cu cerințele progresului tehnic pe plan internațional.Industria noastră trebuie să-și facă un titlu de cinste din a asigura, cu forțe proprii, mașinile și instalațiile, aparatura de măsură și control, utilajele de cercetare și piesele de schimb necesare economiei naționale, într-o măsură tot mai mare. în acest scop, se impune unirea eforturilor tuturor cadrelor tehnice și specialiștilor din producție, din cercetare și din învățămînt, — care au datoria de a acționa ferm pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, pentru îmbunătățirea simțitoare a calității, a tuturor performanțelor produselor românești. Mă așteptam ca ministerele și directorii de în

treprinderi, primii secretari să se refere mai pe larg la neajunsurile pe care le avem in acest domeniu. Este bine să vorbim despre ceea ce am realizat; dar nu putem trece cu vederea neajunsurile care există în activitatea noastră în diferite domenii, îndeosebi în domeniul calității produselor. Aceste neajunsuri afectează participarea noastră, cu rezultate și mai bune, la schimburile internaționale.în ultimele săptămîni am discutat mult aceste probleme cu ministerele ; nu aș dori, acum, în cadrul plenarei, să mai revin asupra lor. Am stabilit un șir de măsuri. Consider necesar însă ca fiecare participant la plenară, fiecare activist de partid să acționeze, cu întregul spirit de răspundere, cu întreaga capacitate, pentru a obține o schimbare radicală a mentalității •— pe care o mai întîlnim în unele întreprinderi — de a produce orice, de a nu acorda atenție problemei calității.

Controlu- Fondurilor organe- și bancare

de pro-resurse- și ener-

Utilizarea intensivă a capacităților 
de producție

a consumu- cocs meta- combustibil, celuloză, la

O problemă hotărîtoare pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor noului cincinal este utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție. în a- nul 1980, aproape 70 lâ sută din producția industrială se va realiza în capacitățile existente la finele anului 1975. Aceasta impune ca în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, să se ia măsuri pentru folosirea integrală a mașinilor și utilajelor, a timpului de lucru. Se impune, de asemenea, o mai bună întreținere a utilajelor, respectarea riguroasă a planului de reparații, întărirea răspunderii pentru funcționarea neîntreruptă a mașinilor.Trebuie să se* asigure o utilizare mai bună a suprafețelor de producție. în multe unități există încă mari spații în care pot fi amplasate mașini și utilaje, asigurîndu-se sporuri de producție cu investiții mici. Nu doresc să dau exemple, dar în mai toate întreprinderile din județele pe care le-am vizitat am constatat, în această privință, rezerve mari ; există posibilitatea ca pe aceleași suprafețe să realizăm o dublare a producției. Am constatat, de asemenea, lipsuri serioase în buna întreținere a mașinilor și utilajelor. De altfel, trebuie să spunem că pierdem cantități importante de produse, în toate domeniile, dar mai cu seamă în industria chimică, datorită deselor întreruperi și reoarațiilor neplanificate.Se impun măsuri hotărîte din partea ministerelor pentru o bună organizare ă activi* pentru și re-tații întreprinderilor, asigurarea întreținerii

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

producției, înnoirea
și modernizarea produselorîn următorul plan cincinal, în centrul activității întregului nostru partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a tuturor oamenilor muncii, trebuie să stea lupta pentru ridicarea continuă 

a calității producției — cerință de importanță vitală a economiei noastre naționale. Va trebui perfecționată activitatea de proiectare a produselor, asigurată respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice, realizarea tuturor produselor în strînsă concordanță cu normele tehnice, cu cerințele 
progresului tehnic contem-

poran. Se impune, totodată, intensificarea controlului de calitate în întreaga economie, verificarea riguroasă a performanțelor produselor. Trebuie întărite cu personal calificat toate sectoarele de producție și de control tehnic, îmbunătățită organizarea și realizarea controlului pe întregul flux de producție.în condițiile actuale, cînd pe plan mondial schimbarea produselor și a tehnologiilor se produce într-un ritm extrem de rapid, paralel cu ridicarea calității, trebuie să acționăm energic și permanent pentru

Creșterea productivității muncii 
sociale, reducerea cheltuielilor 
materiale, ridicarea eficienței 
întregii activități economice 'Una din problemele fundamentale ale noului cincinal este creșterea productivității 

muncii sociale. Ținînd seama de rămînerea în urmă în acest domeniu al economiei noastre, precum și de faptul că productivitatea muncii constituie în ultimă instanță factorul ho- tărîtor al progresului general aj societății, al ridicării bunăstării poporului, la elaborarea proiectului noului plan cincinal am stabilit un ritm de creștere a productivității muncii mai înalt decît s-a prevăzut prin Directivele Congresului al XI-lea. în cincinalul următor productivitatea muncii în industrie se prevede să sporească cu 54 la sută, într-un ritm mediu anual de 9.1 la sută față de 6,7—7,2 la sută, cît se înscrisese în Directive. Doresc să subliniez însă, că și această prevedere trebuie considerată sarcină minimă, urmînd ca, pe parcurs, în fiecare an și în fiecare unitate economică, să se identifice noi posibilități și rezerve, să se ia măsuri pentru a se realiza o creștere mai accentuată a productivității muncii. în a- cest scop este necesar să se acționeze pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, pentru aplicarea procedeelor tehnologice moderne. în toate u- nitățile țrebui.e asigurată perfecționarea organizării produc-, ției și a muncii, întărită ordinea și disciplina, eliminate pierderile de timp și Întreruperile nejustificate. în produc- , ție.O problemă de bază a dezvoltării noastre economice în ritm intens. în anii ce Vin. este 
sporirea eficienței întregii ac
tivități de producție, realizarea unor rezultate maxime cu eforturi materiale cît mai mici. Calea principală o constituie 
reducerea costurilor de produc
ție și în special a cheltuielilor 
materiale. în cincinalul următor ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va trebui să scadă de la 57,4 la sută, la’ 53,8 la sută. Ținînd seama că și această prevedere trebuie considerată minimă, este necesar să fie depuse eforturi susținute

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

perfecționarea organizării muncii 
în unitățile agricole de stat 

și cooperatisteStimați tovarăși.Asigurînd baza tehnico-ma- terială necesară, viitorul cincinal prevede ca producția a- gricolă să crească în perioada 1976—1980 cu 34—36 la sută, față de media anilor 1971— 1975.Planul cincinal 1976—1980 acordă o importanță deosebită 
sporirii producției de cereale — aceasta reprezentind obiectivul principal al dezvoltării agriculturii în perioada următoare. Pentru a se ajunge la o producție medie anuală de peste 21 milieane tone cereale, îar în ultimul an al cincinalului la circa 23 milioane tone, este necesar să fie luate măsuri hotărîte pentru asigurarea soiurilor și hibrizilor cu potențialul de producție cel mâi ridicat, precum și pentru administrarea rațională a îngrășămintelor naturale și chimice și executarea la timp a lucrărilor de întreținere a culturilor, în felul acesta vom obține recolte care să asigure satisfacerea deplină a necesităților de cereale ale țării.Cunoașteți din Directivele

Congresului al XI-lea prevederile pentru toate domeniile producției vegetale, accentul pe care-1 punem pe plantele tehnice, pe viticultură și pomicultură, pe legumicultură. îh toate aceste sectoare se impun măsuri hotărîte pentru folosirea bazei pe care o avem, pentru obținerea producțiilor stabilite.Aș dori să atrag atenția comitetelor județene asupra unor constatări pe care le-am făcut în aceste Săptămîni în aproape toate județele. Survolînd cîm- purile cu elicopterul, am avut prilejul să văd cum se prezintă lucrările agricole. în unele locuri am constatat că s-au făcut lucrări de slabă calitate, că sînt goluri în culturi. As atrage, în această privință, a- tenția îndeosebi județelor din Oltenia, precum și unor județe din Ardeal. Am discutat despre acest lucru cu ministrul agriculturii, precum și cu comitetele județene respective. Va trebui să punem Capăt practicii de a se raporta realizarea planului fizic de însă-
(Continuare în pag. a 111-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUSESCU
(Urmare din pag. a Il-a)mînțări, fără să se țină seama de calitatea lucrărilor, de felul cum acestea au fost executate. Nici organele Ministerului A- griculturii și Industriei Alimentare, nici cele ale Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție, nici consiliile populare județene și organele agricole județene nu își îndeplinesc în bune condițiuni răspunderile ce le revin în a- ceastă privință. Trebuie asigurat ca lucrările agricole, munca în agricultură să se desfășoare pe o bază temeinic organizată, la fel cum se desfășoa

ră munca în industrie. Activitatea în agricultură este tot activitate economică și ea nu se poate desfășura la voia în- tîmplării. Nici ploaia, nici soarele, nici vîntul nu trebuie să fie motive pentru neexecu- tarea însămînțărilor la timp, pentru neîntreținerea culturilor ! Avem o lege a lucrărilor agricole — și consiliile populare județene, organele agricole, alte organe de stat, au obligația să acționeze în conformitate cu această lege. Trebuie să facem ca agricultura să devină, realmente, o variantă a activității industriale. Numai așa vom realiza prevederile din cincinal ! (Aplauze puter
nice).La unele din organele noastre de partid se manifestă o mentalitate greșită față de linele probleme din agricultură. Noi am introdus acordul global ; dar acordul global nu înseamnă încurajarea tendințelor individualiste. Acordul global trebuie organizat pe echipă, pe brigadă, pe fermă. Numai prin executarea lucrărilor pe tarla, pe întregul grajd de vite, pe întreaga fermă are valabilitate acordul global. Nu putem admite să se lucreze numai 5 hectare și 50 să ră- mînă neprășite. Numai lucrarea întregii suprafețe de către fermă sau brigadă dă posibilitatea aplicării în întregime a acordului global — așa cum se întîmplă, de fapt, și în întreprinderi. Dacă cineva nu vine îa muncă; trebuie înlocuit cu altul, dar lucrările agricole trebuie executate în întregime, în conformitate cu cerințele agrotehnice ! Avem o mecanizare cum puține țări au ; folosim deja peste 100 de kg. îngrășăminte substanță activă la hectar. Față cte această situație nu obținem o producție corespunzătoare. Avem și semințe relativ bune ; în alte țări aceleași semințe dau recolte mai mari. Deci nici pe semințe nu trebuie să dăm Afina. In cazul porumbului, de pildă, acolo unde s-a lucrat bine, culturile șe prezintă satisfăcător, dar unde s-a întîrziat cu două-trei săptămîni, perspectivele sînt proaste.în agricultură sînt unele deficiențe mai generale, care privesc stilul și metodele de muncă. Trebuie să reflectăm foarte serios și să luăm măsuri hotărîte în această privință.

Creșterea șeptelului și spo
rirea producției animaliere reprezintă, de asemenea, unul din obiectivele de bază ale cincinalului viitor. Odată cu creșterea efectivelor, un accent deosebit trebuie pus pe îmbunătățirea raselor de animale, îndeosebi de bovine și ovine. Totodată, eforturile unităților agricole trebuie îndreptate spre asigurarea furajelor în cantități suficiente și în sortimentul necesar. în acest scop se impune să se ia măsuri pentru ameliorarea întregii suprafețe de pajiști și să se valorifice toate produsele secundare din producția vegetală.Planul cincinal acordă o a- tenție deosebită problemei bu
nei gospodăriri a pămîntului, conservării și folosirii sale raționale, îmbunătățirilor funciare, în vederea asigurării u- nui randament sporit tuturor terenurilor, precum și atragerii în cultură a unor terenuri noi, creșterii suprafețelor arabile. Prevederile planului în acest domeniu trebuie considerate minime. Prin lucrări de regularizare a rîurilor, prin îndiguiri și alte îmbunătățiri funciare trebuie să sporim și mai mult suprafața agricolă și arabilă a țării.Aș dori să atrag atenția a- supra felului în care se execută lucrările de îndiguiri. De-a lungul cursurilor apelor sînt lăsate suprafețe foarte mari — care totalizează zeci și chiar sute de mii de hectare — supuse degradării și inundațiilor; se pierd suprafețe însemnate prin așezarea digurilor la distanța de 10—15 metri de malul apei, iar în u- nele locuri, pe Dunăre, chiar la distanțe de 100—150 de metri. Va trebui să revedem complet această situație, atit pe Dunăre, cît și pe rîurile interioare. Practicile care duc Ia diminuarea suprafeței arabile a țării, trebuie combătute și lichidate cu desăvîrșire !în domeniul irigațiilor vom avea la sfîrșitul acestui an — deci în producție în cursul a- nului 1976 — circa 2 milioane de hectare irigate, și vom a- junge în 1980 la 3 milioane hectare. Se impune să luăm măsuri corespunzătoare pentru a realiza din primul an — așa cum, de altfel, este stabilit in plan, — irigarea tuturor suprafețelor prevăzute. Se știe 

că pe cea mai mare parte a suprafeței planificate, irigarea a fost amînată spre sfîrșitul cincinalului ! O asemenea planificare, un asemenea mod de lucru este profund greșit și dăunător. Atrag în această privință atenția atît Comitetului de Stat al Planificării, cît și Ministerului Agriculturii. A lăsa spre ultimii ani ai cincinalului sarcinile cele mai mari — fie în agricultură, fie în industrie, înseamnă de fapt a merge în mod premeditat către nere- alizarea planului, sau a impune eforturi uriașe pentru recuperarea rămînerii în urmă.O atenție deosebită trebuie să dăm lucrărilor de îmbunătățiri funciare, combaterii e- roziunii solului. Am constatat rezultatele bune la stațiunea pe care am vizitat-o în județul Vaslui. Sînt și în alte județe rezultate bune. Dar de ce oare rezultatele acestea nu le generalizăm în toată țara, unde există situații similare ? Pentru aceasta nu trebuie nimic decît organizare. Pentru a efectua lucrările pe curba de nivel nu se cere nimic în plus. Să trecem la generalizarea în întreaga țară a rezultatelor bune obținute de tovarășii de la stațiunea din județul Vaslui, și aceasta în maximum 2—3 ani de zile. Este o sarcină obligatorie pentru toate consiliile populare, pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Trebuie să lichidăm mentalitatea — înrădăcinată și la conducerea ministerului — că este timp, că agricultura se face de mii de ani, că avem destulă vreme să îndreptăm lucrurile.Doresc să atrag atenția a- supra necesității de a se lua măsuri ferme pentru apărarea și refacerea fondului forestier al țării. Și în acest domeniu sînt lipsuri mari. Este adevărat, în ultimii ani am luat măsuri pentru reducerea tăierilor. După cele ce spun planificatorii și specialiștii, sîntem chiar sub capacitatea de tăiere. Eu însă mă îndoiesc de aceste a- firmații bazate pe calcule abstracte. Realitatea este că majoritatea arborilor ce se taie sînt sub randamentul minim, în același timp, se face încă risipă de consum de lemn, inclusiv pentru foc. Chiar la Ministerul Economiei Forestiere— așa cum reiese dintr-un control recent — există diferite deșeuri și scurtături, totalizînd 1 400 000 — 1 500 000 mc. din care circa 800 000 se ard în întreprinderile ministerului.Este necesar să se aplice cu strictețe programul de folosire a lemnului, să se reducă, în continuare, în mod radical tăierile, astfel ca, în decurs de 15—20—30 ani, să intrăm în normal în acest domeniu. în acest scop se pregătește un program cu privire la situația fondului forestier, pe care urmează să-l supunem unei plenare a Comitetului Central. Pornim de la faptul că acest domeniu are o importanță deosebită atît din punct de vedere economic, cît și din punct de vedere al conservării mediului înconjurător, al asigurării unei vieți mai bune poporului nostru.în realizarea tuturor sarcinilor ce se pun în agricultură, organele de partid și de stat trebuie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru întărirea continuă a întreprinderilor agricole de stat, a stațiunilor de mecanizare a agriculturii, precum și a cooperativelor agricole de producție, care— așa cum a apreciat Congresul al XI-lea al partidului — corespund pe deplin cerințelor întregii perioade de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism. Doresc să subliniez că hotărî- rile Congresului sînt lege — și nimănui nu îi este permis să pună în discuție existența cooperativelor. Aceasta ar duce la dezorganizarea activității agricole în țara noastră. Cooperativele agricole, proprietatea cooperatistă, constituie baza dezvoltării agriculturii noastre ! Trebuie să facem totul pentru a consolida această proprietate, organizînd în mod corespunzător munca, în conformitate cu prevederile Statutului cooperativelor.Trebuie să acordăm mai multă atenție organizării muncii în toate unitățile agricole, punînd accentul pe întărirea activității în fermă, în brigadă, în echipă ! Trebuie întărită răspunderea cooperativelor, a consiliilor de conducere, a adunărilor generale, participarea țăranilor cooperatori la gospodărirea averii obștești. Atrag atenția că se observă o anumită subapreciere a rolului conducerilor cooperativelor, a adunărilor generale, că în unele locuri se lucrează în mod administrativ. Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție nu-și îndeplinește îndatorirea în ce privește asigurarea funcționării normale, democratice, a cooperativelor, a conducerii lor, a adunărilor generale. Trebuie luate măsuri hotărîte pentru ■ lichidarea acestor neajunsuri, pentru întărirea rolului adunărilor generale, al consiliilor de conducere, pentru dezvoltarea activității democratice în cooperative.

Modernizarea rețelei de transport 
și telecomunicațiiProiectul noului cincinal prevede dezvoltarea și moder

nizarea în continuare a rețe
lei de transport și telecomu
nicații în vederea satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor economiei și a nevoilor populației.Se prevede dezvoltarea 
transportului pe calea ferată, care trebuie să dețină în continuare rolul principal în cadrul sistemului de transport al țării. Se va intensifica programul de dublare și electrificare a liniilor, de centralizare electrodinamică. Totodată, trebuie să introducem și în acest domeniu mai multă disciplină și ordine. Să nu se mai dubleze liniile, să nu se mai creeze noi căi ferate și linii de garaj la voia întîmplării. Aceasta duce la scoaterea din agricultură a noi terenuri, la cheltuieli mari, la consum de metal nejustificat. Fiecare kilometru, fiecare metru de cale ferată trebuie realizat numai pe baza unei analize temeinice și a aprobărilor necesare.în cincinalul următor se va lărgi, de asemenea, transportul 
rutier, în special pe distanțe mici. în acest scop, se va dezvolta și moderniza rețeaua de drumuri. Această acțiune tre

buie să se facă într-o concepție unitară, care să asigure o disciplină fermă și evitarea oricărei risipe de materiale. Se impune folosirea mai judicioasă și economicoasă a mijloacelor cu care este dotată rețeaua rutieră — domenii în care avem încă rezerve mari.în ce privește transportul 
maritim, flota românească va continua să fie dotată cu vase de mare tonaj, urmărindu-se dezvoltarea porturilor și amenajarea lor, mecanizarea și automatizarea operațiilor de încărcare și descărcare. Practic, prin programele pe care le-am alcătuit, se poate spune

Pentru o politică de maximă 
eficientă în domeniul investițiilor» »Stimați tovarăși,Corespunzător marilor o- biective de dezvoltare economică și socială, volumul investițiilor va fi, în noul cincinal, de aproape 1000 de miliarde lei, prevăzîndu-se pentru acumulare o cotă de 33,5 la sută din.venitul național în scopul dezvoltării în ritm înalt a economiei țării. Aproape 80 la sută din sporul producției industriale se va realiza în obiective noi.După cum știți, în primul cincinal 1951—1955 am investit circa 62 de miliarde lei. Vom realiza deci o creștere de aproape 15 ori a investițiilor față de primul cincinal, de 10 ori față de al doilea — mă refer la perioada 1955—1960 —, de 5 ori față de al treilea și de aproape 3 ori față de cincinalul 1966—1970. Aceasta înseamnă un mare efort al economiei noastre naționale, demonstrează forța și puterea economică a României.Cea mai mare parte a investițiilor va fi orientată, în continuare, spre creșterea producției materiale. Pentru asigurarea unei ordini desăvîrșite și a unei eficiențe maxime în realizarea investițiilor, trebuie definitivate în cel mai scurt timp amplasamentele lucrărilor prevăzute în viitorul cincinal, precum și tehnologiile ce se vor aplica în noile obiective.Ministerele și centralele industriale trebuie să asigure contractarea din timp a utila- 

că s-a planificat dezvoltarea tuturor șantierelor navale, a tuturor porturilor. Ceea ce se impune acum, este să se acționeze pentru realizarea a- cestor programe. Să folosim baza materială prevăzută prin plan pentru realizarea lucrărilor, inclusiv a Canalului Dunărea — Marea Neagră, a noului port Constanța Sud — Agigea, precum și a celui din Mangalia, care trebuie conturat în acești ani.O creștere prioritară va cunoaște transportul fluvial, prin intensificarea navigației pe Dunăre și prin amenajarea unor rîuri interioare. Se vor lua măsuri pentru dezvoltarea capacității de trafic a porturilor și modernizarea acestora. Se va dezvolta, de asemenea, transportul aerian, intern și internațional. Va spori parcul de aeronave, se vor a- menaja și moderniza noi aeroporturi.Se va extinde și moderniza 
rețeaua de telecomunicații, precum și telefonia automată.Desigur, toate acestea vor trebui realizate în concordanță cu necesitățile dezvoltării economiei naționale, cu prioritățile pe care le impune această dezvoltare. Mă refer mai cu 

seamă la telefonia automată. Trebuie să asigurăm întîi condițiuni bune de locuit, condițiuni bune de lucru, să satisfacem principalele necesități a- le populației și apoi să realizăm telefonia automată. De aceea trebuie să analizăm mai bine prioritățile.în general se impune să acordăm mai multă atenție folosirii judicioase a mijloacelor de transport și telecomunicație pe care le avem, optimizării transporturilor, evitării încrucișărilor, creșterii operativității și eficienței întregii activități în acest important sector al economiei naționale.

jelor, evitîndu-se atît golurile în activitatea de montaj, cît și stocarea utilajelor pe perioade mari. Studiile tehnico-eco- nomice trebuie să fie definitivate cît mai rapid, pentru a nu se începe nici o lucrare înainte de aprobarea acestora.în linii generale sînt stabilite — cu cîteva mici excepții — amplasamentele pentru toate obiectivele industriale. Prin programele pe- fiecare minister sînt stabilite și tehnologiile. Desigur, mai există dorința, la unii tovarăși, de a căuta mereu lucruri neobișnuite, dar Congresul a stabilit să folosim tehnologiile pe care le cunoaștem.Vreau să repet ceea ce am spus și la Congres, și ceea ce am mai subliniat de atîtea ori : vom realiza cea mai mare parte a investițiilor cu utilaje produse în țară ! Chiar față de plan, vom merge la o reducere mai accentuată a importurilor, solicitînd suplimentar industria noastră constructoare de mașini. Pentru multe domenii, cele două ministere constructoare de mașini își cunosc sarcinile pînă în 1980. La nave știm ce avem de făcut pînă în 1980, la utilajul minier'chiar pînă în 1990. La fel pentru utilajul chimic, pentru utilajul metalurgic. Planurile sînt certe, prevederile sînt clare, tehnologiile de asemenea. în domeniul automatizării, al electronicii în general, toată aparatura de măsură și control, de automa

tizare. toate calculatoarele vor fi realizate, de asemenea, în țară. Trebuie să lichidăm cu desăvîrșire mentalitatea greșită care a domnit și se mai: manifestă încă în unele sectoare, și care reflectă neîncredere în posibilitățile inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor din România. Aceștia au demonstrat și demonstrează că, atunci cînd li se acordă încredere, pot face lucruri foarte bune. Avem forțe, trebuie să avem încredere în ele, să punem oamenii să . lucreze. Eu sînt pentru o largă cooperare, pentru dezvoltarea comerțului exterior, dar nu .pot accepta mentalitatea de ploconire față de ce vine din străinătate.Deci, trebuie să trecem în mod hotărît la o abordare cu totul nouă a problemei investițiilor, a aportului pe care trebuie să-l dea industria noastră la realizarea marelui program de construcții prevăzut în cincinalul viitor.în domeniul investițiilor trebuie să se acorde o atenție deosebită eficienței, reducerii cheltuielilor. Să punem capăt concepției eronate de supradimensionare care scumpește inutil construcțiile, care duce la un consum foarte mare de materiale de construcții, inclusiv de metal. Am mai discutat nu o dată problema reducerii dimensiunilor construcțiilor industriale. Am stabilit la Comitetul Politic Executiv să 

reducem cu circa 30 de miliarde iei lucrările de con- strucții-montaj. S-au introdus aceste reduceri în plan, dar am impresia că problema a fost tratată formal, nu s-a acționat cum trebuie.Trebuie să reducem în continuare, în mod substanțial, supradimensionările, atît ca lărgime și înălțime, cît și ca grosime a materialelor. Trebuie să realizăm o economie mult mai mare de fier-beton. de ciment și alte materiale. Va trebui să luăm măsuri pentru a reduce mult mai mult construcțiile metalice — și aceasta încă în următoarele 5 luni. Consider că problema reducerii consumului se află încă într-un stadiu incipient, iar cele prevăzute in plan sînt sarcini minime. în următoar rele luni trebuie să mergem la
Sporirea rolului științei 

și învățămîntului în îndeplinirea 
prevederilor cincinaluluiStimați tovarăși,După cum se știe, Congresul al XI-lea a definit cincinalul 1976—1980 drept cincinalul dezvoltării și afirmării ample a revoluției tehrri- co-științifice în toate sectoarele . economiei românești. Potențialul național de cercetare și proiectare are sarcini importante în realizarea acestui obiectiv fundamental.Se impune să se treacă cu hotărîre la înfăptuirea prevederilor din proiectul de plan în toate sectoarele științei. Nu doresc să repet ceea ce se scrie în plan. Dealtfel, s-au mai discutat aceste probleme, s-au adus precizări, îmbunătățiri. Ceea ce se impune a- cum este să trecem de la discuții generale la realizarea programelor de cercetare. Practic, nu există sector unde să nu fie necesară o îmbunătățire serioasă a activității, o abordare cu un spirit de mai mare răspundere a cerințelor puse de Congresul al XI-lea, de planul cincinal viitor.Avem multe probleme de soluționat : baza de materii pri

măsuri hotărîte în această privință.Trebuie să luăm măsuri pentru respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, pentru scurtarea acestor termene, pentru creșterea eficienței economice a investițiilor. în ce privește problema mecanizării lucrărilor din construcții, nu vom mai importa nimic pentru mecanizarea a- cest.or lucrări. Trebuie să trecem cu hotărîre la mecanizarea lucrărilor, dar și la realizarea mijloacelor de mecanizare în țară — atît pentru construcții industriale, cît și pentru construcții civile, pentru construcții social-culturale.S-a discutat mult despre amplasarea pe teritoriu â investițiilor. Au fost însă cazuri cînd acestea s-au făcut oarecum anarhic, scoțîndu-se din agricultură mari suprafețe de teren. Trebuie să acționăm peste tot pentru a crea platforme industriale compacte, unice. S-au realizat cîteva a- semenea platforme, dar au fost refăcute pe parcurs de cîteva ori. La Bistrița, se propusese pentru platforma industrială 450 de hectare, dar prin reduceri succesive s-a ajuns la 150 de hectare. Cam același lucru s-a întîmplat la Sălaj și în alte părți. La Timișoara am oprit chiar o construcție începută — tocmai pentru a pune capăt acestei tendințe inadmisibile, de risipă. în viitor, nici o investiție, inclusiv în industria locală, nu 

se va putea face fără aprobare centrală. Același lucru este valabil și pentru construcțiile agricole. Să nu mai admitem scoaterea din suprafața agricolă sau arabilă a noi terenuri. Să folosim terenurile existente. Același lucru este necesar și pentru calea, ferată, pentru drumuri. Să punem ordine și disciplină în amplasarea tuturor obiectivelor industriale, agricole, social-culturale, de comunicații și telecomunicații. Aceasta ne va aduce o economie substanțială de fonduri financiare și de mijloace materiale.Acestea sînt cîteva aspecte privind politica de investiții, la care am dorit să mă refer. Insist să. se ia toate măsurile în vederea lichidării neajunsurilor manifestate, pentru a realiza întregul program în concordanță cu hotărîrile Congresului al XI-lea.

me, de materiale, de mașini- unelte, de electronică, de automatizare, de utilaje — ca să mă refer numai la domeniul industriei. Avem de soluționat probleme deosebit de importante în domeniul agriculturii, unde știința trebuie să aibă un rol tot mai însemnat. Se impune, deci, ca , această forță uriașă, care cuprinde a- proape 100 de mii de oameni, să fie serios antrenată în soluționarea problemelor eco- nomico-sociale. De asemenea, este necesară îmbunătățirea activității unităților centrale de cercetare, a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — care trebuie să joace un rol mai activ în îndrumarea și realizarea planului de cercetare.Peste tot se vorbește acum de ciclul învățămînt, cercetare, producție. Am luat o serie de măsuri, avem și realizări, știm ceea ce avem de făcut. După cum demonstrează viața însăși, pentru a avea succese, cercetarea trebuie să se lege realmente de producție, să se 
mut« în întreprinderi, să-și 

desfășoare activitatea în strîn- să unitate cu producătorii bunurilor materiale. Numai astfel va putea soluționa problemele complexe ale economiei ; altfel va rămîne la discuții generale, la hîrtii, la colocvii și conferințe naționale și internaționale și la rezultate slabe. Aceasta este problema esențială ce se pune în activitatea de cercetare — atît în industrie, cît și în agricultură. Sînt multe exemple bune care demonstrează că avem forțe suficiente. Cei puși să organizeze și să soluționeze problemele trebuie să-și îndeplinească mai bine răspunderile.în domeniul învățămîntului și al pregătirii forței de muncă se impun, de asemenea, măsuri hotărîte pentru a asigura cadrele necesare tuturor sectoarelor de activitate. Așa cum se prevede în Directivele Congresului al XI-lea, este necesar să avem un program de perspectivă pînă în 1985, chiar pînă în 1990 — avînd în vedere că studenții care vor intra în învățămînt în 1976, vor munci, de fapt, în cursul cincinalului viitor. în 1976 trebuie să analizăm cerințele de cadre pentru dezvoltarea economiei și a celorlalte sectoare de activitate, planificînd în mod corespunzător pregătirea acestora. încă în acest an trebuie să definitivăm programul de perspectivă în domeniul pregătirii cadrelor și să-l supunem plenarei Comitetului Central al partidului.în general, pentru pregătirea muncitorilor calificați, pentru reciclarea și perfecționarea cunoștințelor cadrelor, se cere o activitate mai intensă, mai mult spirit de răspundere din partea Ministerului învățămîntului și a ministerelor de specialitate. Trebuie asigurate programe corespunzătoare de pregătire, spre a face ca școlile, cursurile de calificare să-și atingă scopul pentru care sînt create. în această privință, cu toate rezultatele bune, avem încă lipsuri serioase. Din ,sunele școli profesionale ies absolvenți cu slabe cunoștințe, deși durata acestor școli este destul de mare. Aceasta, pentru că nu se a- cordă toată atenția bunei organizări a procesului de instruire, a practicii, nu se asigură disciplina în învățămînt și în producție a ucenicilor și elevilor școlilor profesionale. Chiar o serie de școli de per
Realizarea unui comerț exterior 
echilibrat, participarea României 

la schimburile și cooperarea 
economică mondialăStimați tovarăși,Trec acum ia problemele schimburilor și cooperării internaționale. După cum ați reținut, volumul comerțului exterior va crește în următorii 5 ani într-un ritm mai mare decît cel al producției și venitului național. O dinamică mai accentuată va reveni exportului, al cărui volum va spori cu aproape 90 la sută, în timp ce importul urmează să crească cu circa 60 la sută. Față de Directivele Congresului al XI-lea apare o redi- mensionare în plus la export, cu circa 15 la sută și un minus Ia import sub limita minimă fixată de Congres.După cum se știe, în ultima vreme au fost luate măsuri mai hotărîte în vederea echilibrării balanței comerciale de plăți în cursul acestui an. Pe aceste căi se va asigura reducerea datoriei externe și se va crea o rezervă în devize libere care să ne permită desfășurarea unui comerț internațional tot mai avantajos. Am pornit de la necesitatea ca, în următorul cincinal, să lichidăm practic datoriile externe. în afară de cîteva credite de lungă durată, și să ne creăm, totodată, o rezervă de valută care să ne permită să nu mai apelăm la credite. în această concepție este întocmit programul și planul de comerț exterior, în acest spirit sînt concepute măsurile pe care le-am luat anul acesta.Trebuie să fie pentru toată lumea clar — și trebuie să facem ca acest lucru să fie înțeles de fiecare muncitor, de fiecare cetățean al patriei noastre — că dezvoltarea economiei naționale necesită importuri de materii prime principale, minereu de fier, cărbune și cocs, minereuri pentru îngrășăminte, petrol, bumbac, piei. Dar, dacă sîntem obligați să aducem aceste materii prime pentru a asigura dezvoltarea economiei naționale, apoi trebuie să înțelegem că nu putem, în același timp, să continuăm și importul de ma- șini-unelte, utilaje și materiale auxiliare, care se pot produce în țară. Aceasta este critica pe care am adus-o C.S.P.-ului, Ministerului A- provizionării Tehnico-Mate- 

fecționare au un caracter formal. Nu se simte efectul lor în practică, în ridicarea nivelului de calificare, în felul in care inginerii, specialiștii își îndeplinesc sarcinile. Trebuie să luăm măsuri pentru a pune capăt formalismului, practicii de a raporta numărul cursurilor și al cursanților considerînd că prin aceasta s-a îndeplinit datoria școlii. Orice curs de perfecționare, sub orice formă, trebuie să ducă la creșterea nivelului de cunoștințe, de pregătire, trebuie să se încheie cu probe practice, spre a vedea în ce măsură a dat sau nu rezultate. Trebuie șă lichidăm superficialitatea care își face puternic loc în acest domeniu !Acestea au fost cîteva aspecte pe care am vrut să le subliniez în privința pregătirii cadrelor. Programul este cunoscut, avem forțe umane, avem baza materială necesară. Trebuie să luăm măsuri pentru a realiza acest program.Ar trebui să ne gîndim în continuare la aspectele educative ale învățămîntului nostru. Trebuie să înțelegem că în școală formăm oameni pentru muncă, pentru producție, nu pentru birou, nu oameni cărora să le fie frică de muncă.Din acest punct de vedere, cu toți pașii făcuți în legarea învățămîntului de producție, mentalitatea unor cadre din sistemul educativ — atît liceal cît și superior — rămîne în urmă. Educația pentru muncă, educația cetățenească nu ne pot încă satisface. în a- ceastă privință trebuie să cerem ministrului tului, conducerii lui să treacă învățămin- ministeru- serios laaplicarea Directivelor Comitetului Central al partidului. Nu se poate să ne declarăm liniștiți față de unele stări de lucruri negative careexistă în învățămînt. A scăzut exigența, s-a redus numărul de examene. Se manifestă un spirit anarhic care nu are ce căuta în învățămîntul din România ; pur și simplu unele examene nu mai au nici o valoare. Trebuie să introducem disciplină în întregul învățămînt ! Să introducem un spirit revoluționar, de muncă, de ordine! Este necesar ca Ministerul Educației și învățămîntului, conducerea sa, comitetele județene să ia măsuri hotărîte pentru a lichida stările negative de lucruri care își fac loc în învățămîntul nostru !

riale și Controlului Fondurilor Fixe, Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Consiliului de Miniștri — care aveau răspunderea să aplice hotărîrile plenarelor Comitetului Central și ale Congresului privind eliminarea de la import a tot ceea ce se poate produce în țară. Nu se poate spune că nu a existat o orientare suficient de clară ; nu s-a acționat însă în concordanță cu hotărîrile și orientările stabilite.Pun această problemă în fața plenarei, a primilor secretari, deoarece trebuie militat foarte activ pentru lichidarea acestei stări de lucruri cu repercusiuni negative asupra dezvoltării economiei noastre naționale. Pentru a aduce materiile prime de care avem nevoie, trebuie să ne creăm mijloace de plată necesare. De aceea, tot ce putem face în țară să facem în țară ! Societatea de consum capitalistă, care îi fascina și pe unii de Ia noi, a dat faliment ; ea s-a dovedit o societate a risipei, care a dus la criza economică și din care nu se va putea ieși fără restructurarea relațiilor internaționale, fără o nouă ordine economică internațională, pe de o parte, și fără o reașezare a consumului, pe bază rațională, pornindu-se de la necesități și înlăturîndu-se risipa — pe de altă parte.Trebuie să pornim și noi de la asigurarea necesităților populației, de la crearea unor condiții bune de viață, de locuit, pentru popor, înlăturînd, în același timp, orice concepție boierească care se mai manifestă la unii. Trebuie înțelese realitățile concrete în care trăim. Avem succese mari, dar aceasta nu înseamnă că posibilitățile noastre sînt nelimitate. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Pentru a asigura realizarea programului de viitor trebuie să promovăm un comerț exterior echilibrat. Să importăm numai ceea ce este strict necesar, fă- cînd o economie severă în consumarea produselor importate și găsind mijloace cores-
(Continuare in pag. a lV-a)
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(Urmare din pag. a III-a) punzătoare de plată pentru a menține o balanță echilibrată. Trebuie să găsim înlocuitori, să acționăm în direcția asimilării de noi produse. Să se discute clar cu toate conducerile întreprinderilor, cu întregul activ de partid — și să acționăm în această direcție ! Nu vom mai accepta nici un import pentru ceea ce se poate produce în țară !Trebuie să ne ocupăm permanent de ridicarea nivelului calitativ și tehnic al producției noastre, spre a putea fi competitivi nu numai în țară, ci și în străinătate. Noi exportăm mult. Avem, într-ade- văr, multe- acorduri. Industria noastră constructoare de mașini are asigurat exportul pentru cincinalul următor. Sînt domenii — mai ales la utilaje — unde sîntem solicitați și nu putem face față datorită faptului că avem capacități limitate și trebuie să a- sigurăm mai tatii necesitățile noastre.După cîte spun tovarășii, în industria ușoară avem o dotare printre cele mai bune din Europa. Calitatea lasă însă de dorit. Să discutăm deschis lucrurile, să spunem muncitorilor că fabrica nu este instituție de asistentă socială! ''reducția trebuie să corespundă anumitor înalte cerințe tehnice și de calitate! Dacă nu punem ordine și disciplină, nu luptăm pentru calitate. industria nu va putea face față cerințelor pieței internaționale. în comerțul exterior, pe primul plan trebuie să stea problema producției, a organizării corespunzătoare a muncii, a realizării comenzilor la timp și în condițiunile de calitate cerute de contracte. La nivelul raporturilor noastre internaționale economice cu țările socialiste, cu celelalte țări avem posibilități să asigurăm volumul de export corespunzător : pentru aceasta trebuie să punem ordine și disciplină în această activitate.Aș mai atrage atenția asupra unui lucru ministerelor, organelor noastre centrale, celor care încheie contracte, întreprinderilor. inclusiv primilor secretari. Pentru producția de export se exercită în străinătate un control foarte riguros. în schimb, tovarășii noștri cumpără din străinătate cu ochii închiși. Este o mentalitate pe care îmi vine greu să o caracterizez. Aceasta este pur și simplu ploconire, lipsă de răspundere. Avem o lege a comerțului exterior. Contractul trebuie să prevadă obligații ferme ; mărfurile trebuie recepționate la fața locului. Trebuie aplicate prevederile legii și asigurată o recepționaire corespunzătoare a calității la tot ce importăm.Iată, tovarăși, ce probleme se nun în comerțul nostru exterior — atît în export, cît și în import !Am stabilit multe acorduri de cooperare ; practic am putea spune că am ajuns la o anumită limită, ținînd seama de posibilitățile pe care le avem în cincinalul următor.
Asigurarea bunăstării poporului — 
țelul suprem al politicii partidului 

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

Principalul este acum să realizăm aceste acorduri. Avem acorduri cu țări socialiste, cu țări în curs de dezvoltare, cu țări capitaliste dezvoltate. îndeplinirea lor este hotărîtoa- re pentru a asigura materiile prime necesare în vederea desfășurării normale a activității economice. De aceea trebuie să le acordăm o atenție deosebită, să luăm toate măsurile. în conformitate cu prevederile legilor, pentru realizarea în cele mai bune con- dițiuni și la timp a tuturor acțiunilor de cooperare.La întocmirea planului cincinal 1976—1980 am ținut seama de necesitatea intensificării participării României la schimbul economic mondial, considerînd că aceasta constituie o cerință obiectivă a progresului accelerat al întregii noastre economii. în perioada următoare vom acționa, ca și în trecut, pentru intensificarea colaborării economice cu țările. socialiste, acordînd o a- tenție deosebită înfăptuirii „Programului complex" pe baza principiilor adoptate în comun de țările membre ale C.A.E.R. Consider că obiectivul esențial al colaborării în cadrul C.A.E.R. trebuie să fie accelerarea progresului fiecărei economii naționale, egalizarea nivelului de dezvoltare a tuturor țărilor și creșterea, pe ansamblu, ă forței și prestigiului socialismului în lume.Vom milita totodată pentru dezvoltarea colaborării multilaterale cu toate statele socialiste, pornind de la necesitatea întăririi solidarității și u- nității lor, a afirmării forței socialismului pe plan mondial. De asemenea, vom acorda o mare atenție colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Este cunoscut că viața economică internațională actuală este marcată de o serie de probleme deosebit de complexe. Menținerea unor relații vechi, inechitabile, accentuează manifestările de criză și instabilitate economică, generează fenomene de inflație, ceea ce se reflectă, într-o măsură mai mare sau mai mică, asupra economiei tuturor statelor. Soluționarea problemelor economice complexe actuale cere lichidarea vechilor relații bazate pe exploatare și dominație, instaurarea unei ordini economice internaționale noi, întemeiată pe deplină egalitate și echitate între state, pe principii și relații care să asigure progresul rapid al tuturor țărilor — și, în primul rînd, al celor rămase în urmă — să favorizeze o largă și nestingherită colaborare între state, accesul liber al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnicii, ale civilizației contemporane.România este hotărîtă să facă totul pentru a-și aduce contribuția la realizarea noii ordini economice, participînd activ la viața organizațiilor internaționale, dezvoltînd larg relațiile de colaborare cu toate țările, pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc.

mărfuri va crește în cincinalul viitor intr-un ritm mediu anual de 8 la sută, superior celui prevăzut în Directive de 7—7,7 la sută. Volumul serviciilor către populație este prevăzut să crească cu aproape 70 la sută, într-un ritm mediu de 11 la sută, superior ritmului desfacerilor de mărfuri.Va cunoaște în continuare o mare amploare construcția de 
locuințe. în planul cincinal 1976—1980 se prevede construirea a 815 000 apartamente fizice. Ponderea apartamentelor cu 3,4 și 5 camere construite din fondurile statului va reprezenta 40 la sută, față de circa 24 la sută în perioada 1970—1975.S-a prevăzut, de asemenea, realizarea unui număr de 200 000 noi locuri în cămine muncitorești, astfel incit pînă în 1980 să se ajungă la un total de circa 500 000 locuri, ceea ce va acoperi practic integral necesitățile de cazare ale muncitorilor nefamiliști.în cincinalul viitor se vor aloca circa 7 miliarde și jumătate lei pentru dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății, asistenței sociale și sportului. Se prevede asigurarea mijloacelor necesare pentru lărgirea activității culturale, precum și pentru creșterea orelor programului de radio și televiziune.Vor trebui ca, în conformitate cu cheltuielile pentru dezvoltarea bazei de ocrotire a sănătății, să aibă loc o îmbunătățire a activității Ministerului Sănătății, o creștere a răspunderii tuturor cadrelor medicale, a tuturor organelor sanitare față de oamenii muncii. pentru folosirea .rațională a acestor mijloace.Atît obiectivele economice, cît și cele social-culturale 

prevăzute în cincinalul viitor trebuie să se regăsească în planurile de sistematizare a localităților. în procesul de sistematizare a orașelor se va avea în vedere folosirea cît mai completă a perimetrului construibil, sporirea densității construcțiilor, alegerea regimului rațional de înălțime a clădirilor, ținîndu-se seama de necesitatea utilizării optime a terenurilor, de caracterul și profilul de perspectivă al fiecărei localități. în general trebuie să mergem mai mult pe construcții de 4—5 nivele, să renunțăm la construcțiile înalte, care necesită cheltuieli materiale mari, în
CREȘTERE* ROLULUI CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI,
ÎNTĂRIREA SPIRITULUI REVOLUȚIONAR ÎN MUNCA
DE PARTID, ÎN ACTIVITATEA FIECĂRUI COMUNISTStimați tovarăși,Acestea sînt principalele probleme și sarcini mai importante pe care le implică prevederile planului cincinal viitor și pe care am dorit' să le supun atenției Comitetului Central, organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor. Esențialul este să trecem în modul cel mai hotărît la luarea măsurilor pentru a- sigurarea îndeplinirii în cele mai bune condițiuni a prevederilor înscrise în proiectul de plan ce urmează a fi adoptat de Marea Adunare Națională.Transpunerea în viață a o- biectivelor mărețe înscrise în planul cincinal 1976—1980 cere din partea tuturor o activitate intensă, susținută, muncă disciplinată, spirit de răspundere, o preocupare de zi cu zi pentru organizarea superioară a muncii, măsuri ferme pentru punerea cît mai largă în valoare a rezervelor și posibilităților existente în fiecare județ, în fiecare oraș și comună, in fiecare întreprindere și loc de muncă.Se impune ca în această-u- riașă muncă, organele și organizațiile de partid să-și sporească și mai mult rolul conducător în toate domeniile, forța de mobilizare a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, pentru înfăptuirea e- xemplară a prevederilor viitorului plan cincinal.Se cunosc prevederile planului cincinal de către toate ministerele, de către toate județele. Este necesar să trecem la muncă concretă, să îmbunătățim activitatea de conducere, de organizare. Se impune ca organele centrale, inclusiv C.S.P., să consacre o parte mai mare din activitatea lor muncii de organizare și urmărire a planului în întreprinderi, în sate, acolo unde se hotărăște soarta producției.Să se lichideze spiritul funcționăresc, birocratic ce continuă. din păcate, să se manifeste încă în multe din instituțiile noastre centrale. Am menționat în expunerea mea că trebuie să introducem un spirit nou de muncă. Problemele trebuie soluționate nu în birouri, ci jos, la fața locului, în strânsă legătură cu factorii de răspundere, cu masele de oameni ai muncii care asigură traducerea în viață a sarcinilor ! Pentru lucru în birou trebuie să rezervăm cît mai puțin timp — ca să dau o cifră, circa 25—30 la sută. Cel puțin 2/3 din activitate trebuie desfășurată jos, în strînsă legătură cu întreprinderile. cu organele de partid și de stat.Vorbind de afirmarea revoluției tehnico-științifice, trebuie să avem în vedere că ea va putea fi realizată odată eu o afirmare hotărîtă a spiritu-' lui revoluționar în activitatea partidului, cu manifestarea puternică în toate sectoarele vieții de partid și de stat, în toate sferele societății a spiritului revoluționar, caracteristic concepției materialismului dialectic și istoric.Trebuie să acționăm cu fermitate pentru ridicarea nivelului politic-ideologic al comuniștilor, al activului de

POLITICA EXTERNA DE COLABORARE,
PACE Șl PRIETENIE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Stimați tovarăși,Ați luat cunoștință din informarea prezentată plenarei de activitatea internațională desfășurată de partidul și statul nostru ta prima parte a a- cestui an pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea în domeniul politicii externe a României.Desfășurarea evenimentelor a confirmat pe deplin justețea aprecierilor și orientărilor Congresului al XI-lea cu privire la evoluția vieții interna
ționale. In această perioadă au 

primul rînd de fier beton și ciment. Din punct de vedere al locuitului, acestea nu oferă condițiuni mai bune, dimpotrivă ; în același timp, apar probleme din punct de vedere al rezistenței. Iată de ce trebuie să revedem în mod ho- tărît sistemul actual de construcții de locuințe, să trecem ferm la reducerea construcțiilor cu prea multe nivele. Practic, pe baza unor calcule provizorii, acestea vor duce la o economie de cîteva zeci de mii de tone fier-beton. Prin densitatea pe care o recomandăm, putem realiza mai multe apartamente pe aceeași suprafață de teren, dimensio- 

partid, pentru crearea unui mai puternic spirit de răspundere. de sacrificiu ; activitatea de revoluționar, de comunist, cere un asemenea spirit. Numai prin aceasta se deosebesc, pînă la urmă, comuniștii, revoluționarii, de ceilalți cetățeni ! Să acționăm pentru ca acest spirit să pătrundă tot mai adine în viața partidului, a. fiecărui activist, a fiecărui membru de partid !Am avut pe ordinea de zi a plenarei și un șir de probleme ale vieții interne de partid. Ați luat cunoștință de numărul membrilor de partid — care a ajuns la 2 milioane și jumătate — de faptul că a- proape 50 la sută dintre ei sînt de origine muncitorească și aproape 20 la sută țărani. Aceasta înseamnă că avem o compoziție socială bună, care trebuie să se reflecte cu putere în întreaga activitate a partidului nostru. Avem, de asemenea, în partid un număr important de intelectuali în toate sectoarele de activitate, ceea ce asigură posibilitatea ca partidul să poată uni și e- forturile intelectualității în îndeplinirea Programului stabilit de Congres. Ceea ce se impune este să intensificăm munca educativă, să depunem o activitate mai intensă pentru ca spiritul revoluționar de care am vorbit să se manifeste cu putere în întreaga noastră viață politică și socială.Am analizat politica de cadre. Avem, fără îndoială, în această privință, o serie de rezultate bune. Avem un activ larg, âvem cadre minunate care îndeplinesc cu pricepere, cu simț de răspundere sarcinile încredințate de partid și de stat. Dar mai sînt încă lipsuri serioase în promovarea cadrelor, în alegerea și creșterea lor.în politica de cadre însă se mai acționează, în multe locuri, în mod subiectiv. Nu se acordă atenția corespunzătoare rezultatelor concrete obținute de activiști într-un domeniu sau altul, atunci cînd sînt propuși pentru o anumită muncă. încă se lucrează numai — sau aproape numai — după dosar. Se muncește puțin cu oamenii. Aș dori să atrag atenția asupra necesității de a se da mult mai multă atenție educării cadrelor. A- tunci cînd apar lipsuri, chiar unele abateri, să nu le înregistrăm și să le punem la dosar, pentru ca, peste cîțiva ani, să tragem concluzii pe baza lor. Să acționăm imediat. să stăm de vorbă cu oamenii respectivi, să vedem ce i-a determinat să comită a- bateri, să îi ajutăm să se îndrepte. Desigur, acolo unde a- ba.terile sînt grave, să luăm măsuri de înlocuire pentru a asigura mersul normal al muncii.Din păcate, mai persistă prostul obicei de a nu se discuta cu oamenii, de a se spune în dreapta și în stingă că un tovarăș „are ceva", „a făcut ceva", dar nu este chemat să se discute cu el, să se vadă ce a făcut, să se clarifice lucrurile. Nu ajutăm astfel nici omul, n,u ajutăm nici munca. Trebuie să acordăm toată grija problemei promovării cadrelor, muncii cu cadrele, cu activul de partid, creșterii și educării acestuia.

continuat să aibă loc mari transformări revoluționare, naționale și sociale, mari schimbări în raportul mondial de forțe. A continuat să se a- firme cu mai multă putere voința popoarelor de a fi deplin stăpîne pe destinele lor, de a-și organiza viața în mod liber, potrivit intereselor și aspirațiilor lor vitale. Victoriile istorice obținute în acest an de popoarele vietnamez și cambodgian au demonstrat încă o dată adevărul — sub
liniat cu putere de partidul 

nînd corespunzător străzile, evitînd risipa.Se impune, de asemenea, să trecem cu hotărîre ,1a realizarea legii cu privire la sistematizarea orașelor și satelor, atît în ce privește realizarea noilor localități orășenești, cît și gruparea satelor și comunelor. a construcțiilor. Toate consiliile populare trebuie să-și îndeplinească obligațiile și sarcinile pe care le au in această privință IToate măsurile de sistematizare a satelor și orașelor vor crea — așa cum subliniază Programul partidului — premisele apropierii treptate a nivelului de trai și de civili

Or, educarea se face în muncă, în procesul îndeplinirii sarcinilor. în aceste săptămîni grele am văzut cit de minunat s-au purtat unii activiști de partid — și cît de necorespunzător s-au purtat alții care, după referat, se putea crede că sînt buni pentru orice. Cînd a trebuit să înfrunte o mică greutate, s-au dat înapoi. Iată cum se dovedește spiritul de sacrificiu, felul de a judeca al activistului. în muncă, numai acolo îl poți vedea și cunoaște cu adevărat pe om. Desigur, îi poți auzi pe unii vorbind frumos, rostind fraze învățate pe dinafară, de crezi că sînt sa- vanți — da.r cînd îi pui să rezolve problemele, vezi că nu sînt în stare de nimic. Trebuie să judecăm oamenii după muncă. în același timp trebuie să ne ocupăm de ridicarea nivelului lor politic- ideologic. Avem nevoie de oameni cu o înaltă conștiință revoluționară — iar conștiința nu se capătă decît în luptă, în muncă, pe baza însușirii concepției revoluționare marxist.-leniniste, materialist-dia- lectice.Trebuie să ne ocupăm serios de înfăptuirea hotărârilor Comitetului Central și a legilor cu privire la rezervele de cadre. întotdeauna trebuie să promovăm în așa fel oamenii în muncă tocit să știm că ei pot, căpătând experiență, să constituie rezervă pentru o activitate superioară. Trebuie să realizăm în scurt timp ceea ce se prevede în hotărârile Comitetului Central — să avem practic întotdeauna în rezervă 2—3 oameni care pot fi promovați într-o muncă superioară. Avem un activ larg, de sute de rhii de cadre de partid ; avem, de asemenea, un activ larg pe linie de stat; avem cadre economice și tehnice capabile. Trebuie să realizăm o orientare justă în rezolvarea problemelor cadrelor, promovîndu-le în concordanță cu capacitatea, cu pregătirea lor profesională și politică, cu spiritul de abnegație de care stat animați.Să acordăm mai multă a- tenție îmbinării experienței cadrelor mai în vîrstă cu elanul tineretului ; în felul a- cesta vom asigura formarea tineretului, pregătirea schimbului de mîine pentru toate domeniile de activitate.Am avut la ordinea de zî și îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Problemele create de inundații au evidențiat că sînt încă lipsuri serioase în organizarea vieții de partid la sate. Faptul că există o fări- mițare a organizațiilor de partid, că ta același sat comuniștii sînt cuprinși în mai multe organizații de partid, face ca ei să nu poată acționa într-o deplină unitate, să nu poată soluționa ta bune condițiuni problemele ce se ridică. De aceea, după cum ați văzut, se propune să creăm organizații unice de partid în sate, care să cuprindă pe toți membrii de partid din satul respectiv.Dacă avem cooperativă, luăm ca bază cooperativa, pentru că toată activitatea de partid trebuie subordonată activității de producție în a- gricultură. Și medicul, și in

nostru — că atunci cînd un popor este hotărît să-și apere independența cu fermitate, nu poate fi îngenunfchiat de nimeni, este în stare să-și asigure dezvoltarea liberă și independentă.Ca rezultat al tuturor acestor mutații, în viața internațională se conturează și se a- firmă cursul ’ spre destindere și colaborare internațională, deși mai sînt încă destule forțe care prezintă pericolul de a împiedica desfășurarea cu 
■ucces a acestui Cui's. De a- 

zație al satelor față de cel al orașelor, ridicării generale a bunăstării Întregului nostru popor.Realizarea tuturor măsurilor de creștere a nivelului de trai prevăzute în plan este nemijlocit legată de țndeplinirea exemplară a sarcinilor în domeniul producției materiale. Traducerea în viață a mărețului program de ridicare a bunăstării și civilizației națiunii noastre socialiste trebuie să mobilizeze toate energiile oamenilor muncii ' de la orașe și sate, să devină o preocupare permanentă a întregului nostru partid.

ginerul, și învățătorul, și profesorul trebuie să știe că — pe lingă profesia lor — sînt comuniști și trebuie să participe la activitatea de dezvoltare economică a satului, să a- sigure desfășurarea în bune condițiuni a vieții din cooperative. De altfel, trebuie să pornim de la faptul că toți cetățenii satului, indiferent de profesie, trebuie să participe la activitatea productivă din agricultură ; cînd trebuie strînsă recolta ei trebuie să participe la muncă. Să închidem magazinele și toată lumea — inclusiv soția secretarului de partid și a primarului, soțiile muncitorilor, toți care locuiesc în comună să meargă la muncă ! Acel primar care crede că dacă face concesii față de lege, tolerând neaplicarea prevederilor legale, va cîștiga votul cetățenilor. nu merită să rămîhă primar în comună; acel secretar de partid care crede că, pe aceeași cale, va dobîndi autoritate, n-are ce căuta ca secretar de comună. Secretarul de comună, primarul, organele de stat trebuie să acționeze pentru respectarea legilor, asigurând ca toată lumea să participe efectiv la muncă. Iată ,de ce trebuie să unim organizațiile de partid într-una singură ; toți comuniștii, indiferent unde lucrează, să participe la activitatea economică din sat, la gospodărirea satului !E necesar ca, odată cu reorganizarea activității de partid, să schimbăm în mod radical spiritul, mentalitatea vieții de partid în sate. Trebuie să realizăm o schimbare radicală ta felul de a gîndi, de a acționa al comuniștilor de la sate, introducînd, intr-adevăr, spiritul revoluționar în rîndul tuturor comuniștilor, întărind răspunderea lor în localitatea respectivă, pentru înfăptuirea unitară a politicii partidului, a legilor statului.Se impune să analizăm în cel mai scurt timp structura organizatorică a partidului și în alte sectoare de activitate, unde, de asemenea, s-au produs fărâmițări, cu influențe negative asupra unității și combativității organizațiilor de partid, a comuniștilor. Toate aceste măsuri trebuie să aibă drept rezultat creșterea nivelului muncii fiecărei organizații de partid, a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. Pe această bază, vom avea garanția deplină a îndeplinirii cu succes a prevederilor viitorului cincinal, a sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al partidului.Avem un partid puternic, care poate și trebuie să dinamizeze întreaga activitate a poporului nostru. Să facem în așa fel incit ta procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de a- firmare a revoluției tehnico- științifice, să transformăm în primul rînd omul — factorul decisiv al realizării tuturor hotărârilor. Să facem din fiecare comunist, din fiecare cetățean al patriei, noastre un luptător ferm pentru dezvoltarea socialistă a țării, pen-» tru comunism. (Aplauze pu
ternice).

ceea se impune intensificarea luptei pentru întărirea unității și colaborării tuturor forțelor antiimperialiste, pentru a asigura o politică nouă, de destindere și pace.Acționînd consecvent pentru dezvoltarea economico-so- cială a țării, pentru continuarea cu succes a operei de edificare socialistă, partidul și statul nostru au desfășurat și în această perioadă o largă și intensă activitate internațională consa
crată cauzei progresului și pă

cii. Am întărit prietenia, colaborarea și solidaritatea cu țările socialiste ; am lărgit relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele care pășesc pe calea dezvoltării economi- co-sociale independente ; am extins legăturile cu toate statele, inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și- spirituale.în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea am întreprins, după cum cunoașteți, vizite în 12 țări : Japonia, Filipine. Pakistan. Iordania, Tunisia, Siria, Egipt, Brazilia, Venezuela, Mexic, Statele Unite, Anglia și au vizitat țara noastră conducători din 8 țări : Ecuador, Tanzania, O- landa, Republica Populară Democrată Coreeană, Portugalia, Bulgaria, Gabon și San Marino. Cu aceste prilejuri au fest semnate tratate de prietenie și colaborare cu Republica Populară Democrată Coreeană și Portugalia, 11 declarații solemne, precum și numeroase acorduri care asigură o largă extindere a colaborării internaționale a României. Toate acestea demonstrează justețea politicii externe, de prietenie și colaborare a țării noastre, creșterea prestigiului internațional al României, care se bucură de tot mai mulți prieteni pe toate meridianele lumii.După cum cunoașteți, s-a a- juns la încheierea celei de-a doua faze a Conferinței general-europene, iar la 30 iulie va avea Ioc întîlnirea de la Helsinki, la nivel înalt. Cea de-a treia fază a conferinței general-europene este chemată să consemneze succesele realizate în cei aproape 3 ani de muncă pentru elaborarea documentelor ce urmează a fi semnate la Helsinki. După cum se știe, România a desfășurat o intensă activitate în cursul conferinței și, împreună cu celelalte țări socialiste, cu toate statele de pe continent, a adus o contribuție activă la elaborarea documentelor, la succesul conferinței general-europene. Se poate spune că, intr-adevăr, conferința general-europeană, care se va încheia în curând, va marca un moment de importanță istorică în viața continentului nostru, va exercita o puternică influență asupra întregii vieți politice internaționale.Cu toate acestea, trebuie să ținem seama că încheierea conferinței general-europene nu înseamnă sfîrșitul luptei pentru securitate și colaborare pe continent ; de fapt, se încheie o etapă și începe o nouă etapă — aș putea spune o e- tapă hotărîtoare, aceea de traducere în viață a documentelor adoptate, de realizare în practică a Securității, și. colaborării multilaterale. îtitre toate popoarele din Europa. Nu trebuie să uităm nici o clipă că în Europa continuă să rămînă încă nesoluționate multe probleme. Vor continua să existe blocurile militare opuse, baze militare și trupe străine pe teritoriile altor state ; nu uităm că pe continentul nostru sînt concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente — inclusiv nucleare — din cîte a cunoscut vreodată istoria. Iată de ce trebuie să fim conștienți că trebuie intensificate eforturile în vederea soluționării tuturor acestor probleme complexe, pentru a se ajunge la lichidarea blocurilor militare, a bazelor străine, la retragerea tuturor trupelor, la reale măsuri de dezarmare. E greu de vorbit de securitate pînă nu se ajunge la soluționarea problemelor militare, de care depind, pînă la urmă, securitatea și pacea popoarelor. Pornind de la aceste considerente, România apreciază că trebuie intensificate eforturile fiecărui stat european, ale maselor largi populare ; popoarele însele trebuie să aibă un rol tot mai activ în asigurarea cursului destinderii, a păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Sîntem, de asemenea, preocupați de a se ajunge la o mai bună înțelegere între statele din Balcani, la soluționarea situației din Cipru, la realizarea unei zone a colaborării și păcii în Balcani. Acordăm o mare atenție reglementării grabnice a conflictului în Orientul Mijlociu, considerînd că trebuie făcut totul pentrp a se asigur^ o pace trainică și justă în zonă, care să permită dezvoltarea e- conomică și socială independentă și în deplină securitate a tuturor statelor din această regiune.Așa cum am subliniat și la Congresul partidului, este necesar să se acționeze cu un mai înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare — și în primul rînd de dezarmare nucleară — pentru reducerea cheltuielilor militare. Trebuie să facem totul pentru ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ale cunoașterii umane să nu mai fie folosite ta scopul distrugerii și subjugării popoarelor, ci să fie puse în slujba 

progresului și civilizației, a bunăstării și fericirii tuturor națiunilor și popoarelor lumii.Se impune, de asemenea, intensificarea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre statele bogate și cele sărace, pentru instaurarea unor relații cu adevărat echitabile între țări, care să asigure progresul și prosperitatea tuturor națiunilor, pentru o nouă ordine economică internațională.Complexitatea problemelor cu care se confruntă azi omenirea reclamă în mod imperios participarea cu drepturi egale la viața internațională a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială, de mărime, de putere economică sau militară și, în primul rînd, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate — direct interesate ta abolirea vechii politici imperialiste de forță și dictat, în soluționarea problemelor internaționale în interesul dezvoltării independente a tuturor statelor, în respectarea dreptului fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, corespunzător năzuințelor și voinței sale.Se impune să acordăm o a- tenție sporită creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, ținînd seama că acesfsa reprezintă cadrul cel mai prielnic pentru participarea activă și egală la soluționarea problemelor tuturor popoarelor.La baza întregii vieți internaționale trebuie să fie așezate cu fermitate principiile noi, ale respectării dreptului fiecărui popor de a fi stăpin pe soarta lui, ale egalității în drepturi, independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Sîntem ferm hotărîți să ne aducem și în viitor contribuția activă atît la înfăptuirea securității europene, cît și la pacea mondială, la înfăptuirea noii ordini economice și politice internaționale, la o lume a colaborării pașnice și egale între toate, popoarele.Stimați tovarăși,Pornind de la rolul pe care îl au partidele comuniste și muncitorești, alte forțe sociale progresiste, ne pronunțăm ferm pentru dezvoltarea colaborării lor, pentru întărirea unității acestora în lupta pentru soluționarea problemelor progresului economic și social, pentru pace și colaborare internațională.In acest spirit participăm activ la pregătirea Conferinței partidelor comuniste din Europa, hotărîți să ne aducem întreaga contribuție la desfășurarea ei în condiții democratice, astfel îhcît această reuniune să servească cauzei întăririi unității și Colaborării partidelor comuniste și muncitorești, să dea un nou imbold afirmării forței fiecărui partid pe plan național în soluționarea problemelor cărora trebuie să le facă față, corespunzător condițiilor concrete în care își desfășoară activi-^ tatea.Acționăm, de asemenea; pentru a dezvolta relațiile cu partidele socialiste și social- democrate, considerînd că, mai mult ca oricînd, această colaborare între comuniști și socialiști este vitală pentru o politică nouă, pentru progres și democrație.Acționăm și vom acționa și în viitor pentru a ne aduce contribuția la întărirea unității și colaborării tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste.Stimați tovarăși,în încheiere, aș dori să-mi exprim convingerea câ adoptarea în unanimitate de către plenara noastră a importantelor documente care au fost dezbătute va constitui un puternic imbold în munca organizațiilor de partid, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru a asigura înfăptuirea neabătută a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Sînt convins că se va face totul pentru ca, în următoarele 5 luni, să se realizeze în întregime sarcinile planului e- conomic în toate sectoarele de activitate, punîndu-se astfel o bază trainică trecerii la realizarea noului plan cincinal. Avem tot ce ne trebuie pentru aceasta. Putem privi cu încredere realizarea cu succes a viitorului plan cincinal, ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, străbaterea unei etape noi pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, spre comunism ! (Aplau
ze puternice, prelungite).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor organizațiilor de partid, comuniștilor, oamenilor muncii, întregului nostru popor realizarea cu succes a acestor sarcini mărețe, sucese tot mai mari, multă fericire și sănătate I (Aplauze puternice, pre
lungite).
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ÎNCHEIEREA lucrărilor sesiunii
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit jurămîntul 
președintelui și membrilor Tribunalului Suprem 

și al Procurorului General al Republicii
Cuvintul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

La Palatul Marii Adunări Na
ționale a avut loc miercuri 
Solemnitatea depunerii Jurămîn- 
tului de credință și devotament 
față de Republica Socialistă 
România, in fața președintelui 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către președintele 
și membrii Tribunalului Suprem 
și Procurorul General, cu pri
lejul investirii lor în funcție.

La solemnitate au participat 
tovarășii Emil Bobu și Ștefan 
Voltec, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, și membrii Con
siliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
purtind eșarfă tricoloră, cu ste
ma țării, precum și însemnul 
prezidențial, a primit jurămintul 
președintelui și membrilor Tri
bunalului Suprem și al Procuro
rului General al Republicii, care 
au semnat apoi textul legămin- 
tului solemn față de patrie și 
popor.

în încheierea solemnității a 
luaițjtuvintul președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Expunerea la proiectul Legii privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și al președinților 

consiliilor populare, Conferința pe țară a președinților 
consiliilor populare și Conferințele pe județe 

ale deputaților consiliilor populare,
— prezentat de tovarășul IOSIF

Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, adoptat de Con
gresul al Xl-lea al partidului, 
ținînd seama de rolul și răspun
derile tot mai mari ce revin 
consiliilor populare în înfăp
tuirea politicii generală a parti
dului, in soluționarea nemijloci
tă a problemelor economico- 
sociale și edilitar-gospodărești 
din județe, orașe și comune și 
în scopul dezvoltării largi a 
schimbului de experiență și în
drumării unitare a activității a- 
cestor organe, a prevăzut ti
nerea cu regularitate a Con
gresului deputaților consiliilor 
populare județene și a Confe
rințelor președinților consiliilor 
populare.

Proiectul de lege pe care îl 
Supunem forului legislativ al 
țării a fost elaborat și definiti
vat pe baza hotăririi Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a indicațiilor deosebit 
de prețioase ale secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Proiectul de lege, a spus vor
bitorul, ține seama de importan
ța deosebită ce o au consiliile 
populare, ca organe reprezenta
tive prin care poporul își exer
cită puterea de stat în județe, 
orașe și comune în scopul în
tăririi orinduirii socialiste, a 
bunei gospodăriri a resurselor 
de Care dispun, a dezvoltării în
tregii economii locale, creșterii 
bunăstării poporului, asigurării 
libertății și afirmării multilate
rale a personalității umane. Ele 
conduc și răspund de întreaga 
activitate economică, sociăl-cul- 
turală. edilitar-gospodărească și 
de Sistematizare a unităților ad- 
ministrativ-teritoriale in care 
au fost alese.

Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în raportul 
lă Congresul al Xl-lea, „un rol 
tot mai important vor avea in 
viitor consiliile populare Județe
ne, orășenești și comunale, în 
dezvoltarea economico-socială a 
județelor și localităților patriei 
noastre. Creșterea rolului lor va 
fi determinată și de aplicarea 
politicii de repartiție judicioasă 
a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, de ridicarea tot 
mai rapidă a județelor și locali
tăților rămase mai în urmă".

Ținînd seama de volumul și 
complexitatea atribuțiilor și 
sarcinilor sporite ce le revin, 
consiliile populare vor trebui să 
manifeste tot mai multă iniția
tivă și spirit de răspundere, 
să-și ridice nivelul activității 
pentru organizarea și îndru
marea economiei locale, dezvol
tarea învățămîntului, culturii, 
ocrotirii sănătății, gospodăririi 
comunale, in scopul înfloririi 
multilaterale a tuturor localită
ților țării.

Creșterea rolului și importan
ței consiliilor populare în întrea
ga viață economică și socială a 
județelor, orașelor Și comunelor 
patriei noastre fac necesare gă
sirea unor forme noi, superioare, 
de dezbatere și conducere ă 
treburilor locale, de dezvoltare 
largă ă schimbului de experien
ță și îndrumare unitară a acti
vității consiliilor populare.

în acest scop, in proiectul de 
lege pe care vi-1 prezentăm se 
reglementează organizarea Con
gresului deputaților consiliilor 
populare județene și al președin
ților consiliilor populare, a Con
ferinței pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și a 
Conferințelor pe județe ale de
putaților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale.

Doresc să adresez calde felici
tări președintelui Tribunalului 
Suprem, membrilor Tribunalului 
Suprem, Procurorului General 
al Republicii Socialiste România, 
cu prilejul alegerii și al depu
nerii jurămintuiui.

Misiunea acestor instituții — a 
Tribunalului Suprem și a Procu
raturii — este deosebit de im
portantă, aceea de a asigura cu 
fermitate aplicarea legilor țării, 
de a apăra orinduirea socialistă, 
puterea oamenilor muncii, avu-

★ £
Președintele Tribunalului Su

prem, tovarășul Constantin Stă- 
tescu. a subliniat în cuvintul 
său hotărirea tuturor celor în
vestiți în aceste funcții de înal
tă responsabilitate socială de a 
întări prin fapte legămîntuî 
față de patrie și popor, de a mi-

Organizarea Congresului și a 
Conferințelor ca foruri colective 
de conducere și dezbatere a ac
tivității organelor locale ale pu
terii și administrației de stat 
constituie o expresie elocventă 
a dezvoltării democrației socia
liste, ceea ce va asigura sporirea 
pe mai departe a contribuției 
consiliilor populare la înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și participarea tot 
mai activă a deputaților la con
ducerea treburilor statului.

Totodată, se va realiza un 
larg schimb de experiență cu

LEGE
privind Congresul deputaților consiliilor populare județene și al președinților 
consiliilor populare, Conferința pe țară a președinților consiliilor populare, 

precum și Conferințele pe județe ale deputaților consiliilor populare
Documentele adoptate de Con

gresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român subliniază ne
cesitatea acționării, in conti
nuare, pentru perfecționarea 
cadrului organizatoric de parti
cipare tot mai lârgă a maselor 
populare la elaborarea și infăp- 
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului.

în acest sens, Programul 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism 
stabilește organizarea periodi
că a Congresului deputaților 
consiliilor populare județene și 
ă Conferințelor președinților 
consiliilor populare.

Congresul și Conferințele ur
mează a fi organizate in vede
rea dezvoltării largi a schimbu
lui de experiență și îndrumării 
unitare a activității consiliilor 
populare.

în scopul înfăptuirii acestor 
Măsuri. Marea Adunare Națio
nală ă Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Pentru asigurarea 
sporirii contribuției consiliilor 
populare Ia înfăptuirea progra
mului de făurire a Societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și participarea tot mai intensă a 
deputaților acestora la conduce
rea treburilor statului, se orga
nizează Congresul deputaților 

tul obștesc, liniștea întregului 
popor, a fiecărui cetățean.

Vreau să exprim convingerea 
că fiecare membru al Tribuna
lului Suprem, in frunte cu pre
ședintele, Procurorul General și 
ceilalți lucrători din procuratu
ră vor acționa in spiritul le
gilor, al jurămintuiui și își vor 
face datoria față de patrie, 
partid și popor.

Vă doresc succes în activita
tea dumneavoastră.

★
lita Cu totală dăruire pentru 
aducerea la îndeplinire a sarci
nilor ce stau în fața organelor 
justiției și procuraturii, de a 
veghea neabătut la înfăptuirea 
legalității, la triumful ordinii de 
drept, a principiilor eticii și 
echității socialiste.

UGLAR—
privire la organizarea activității 
consiliilor populare și a organe
lor lor executive, la perfecțio
narea formelor de legătură și de 
antrenare a maselor la reali
zarea sarcinilor ce le revin.

înscriindu-se îh ansamblul de 
acte normative care consacră 
măsurile de perfecționare conti
nuă a organizării și conducerii 
Vieții economice și sociale, de 
dezvoltare pe noi trepte a de
mocrației noastre socialiste, su
punem spre examinare Marii 
Adunări Naționale acest proiect 
de lege pe care vă rugăm să-1 
adoptați.

consiliilor populare județene și 
ăl președinților consiliilor popu
lare, Conferihța pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, 
precum și Conferințele pe ju
dețe ale deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale.

Art. 2. — Congresul deputa
telor consiliilor populare județe
ne și al președinților consiliilor 
populare constituie forul colec
tiv al conducerii activității or
ganelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, în care se 
dezbat problemele fundamen
tale ale consiliilor populare, ale 
muncii desfășurate de reprezen
tanții aleși ai maselor populare 
in organele locale ale puterii 
de stat, în vederea Creșterii răs
punderii și rolului acestora in 
conducerea treburilor de stat și 
obștești.

Art. 3. — La lucrările Con
gresului participă deputății con
siliilor populare județene și al 
municipiului București, precum 
și președinții consiliilor popu
lare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășe
nești și comunale.

Congresul deputaților consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare are loc o dată la 5 ani și 
se convoacă de Consiliul de 
Stat, in termen de un an de la 
data alegerilor generale de de-

(Vrmare din pag. I)

Lucrările ședinței au fost des
chise de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adunări 
Naționale.

Cei prezenți au .păstrat un 
moment de reculegere în memo
ria deputatului Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, care a 
încetat din viață în timpul ce a 
trecut de la prima parte a ac
tualei sesiuni.

Marea Adunare Națională a 
adoptat următoarea ordine 
de zi :

1. Depunerea jurămintuiui de 
credință și devotament față de 
Republica Socialistă România 
de către unii deputati și unii 
membri ai Consiliului de Stat.

2. Proiectul de lege privind 
Congresul deputaților consiliilor 
populare județene și al președin
ților consiliilor populare, Con
ferința pe țară a președinților 
consiliilor populare, precum și 
conferințele pe județe ale depu
taților consiliilor populare.

3. Proiecte de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

4. Eliberarea unui membru al 
Consiliului de Stat.

5. Alegerea unui membru al 
Conciliului de Stat.

6. Alegerea Tribunalului Su
prem.

7. Alegerea Procurorului Ge
neral.

Intrindu-se în ordinea de zi. 
a avut loc solemnitatea de
punerii jurămintuiui de cre
dință și devotament fată de Re
publica Socialistă România de 
către unii deputati Și membri ai 
Consiliului de Stat, care, lipsind 
la prima ședință a sesiunii, nu 
au putut îndeplini acest act de 
Înaltă semnificație patriotică.

în continuare. Marea Adunare 
Națională a analizat Proiectul 
de lege privind Congresul depu
taților consiliilor populare jude
țene șî al președinților consiliilor 
populare, Conferința pe țară a 
președinților consiliilor populare, 
precum și conferințele pe Județe 
ale deputaților consiliilor popu
lare.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
a guvernului, proiectul de lege a 
fost prezentat de tovarășul Iosif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Comite
tului pentru problemele consi
liilor populare.

Deputatul Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stat, a prezentat raportul 
comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale care au avi
zat acest proiect de lege.

Comisiile permanente — a a- 
rătat vorbitorul — consideră că 

putați în organele puterii de 
stat.

Ari. 4. — Conferința pe țară 
a președinților consiliilor popu
lare dezbate modul in care or
ganele locale ale puterii și ad
ministrației de stat își exercită 
atribuțiile ce le revin din ho- 
tăririle de partid, din legi, de
crete și din hotărîri ale Consi
liului de Miniștri, precum și 
modul în care aplică măsurile 
stabilite de Congresul deputați
lor și cele proprii pentru înde
plinirea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial.

Ia Conferința pe țâră a pre
ședinților consiliilor populare 
se face un larg schimb de ex
periență cu privire Ia organiza
rea temeinică a activității con
siliilor populare și a comitetelor 
sau birourilor executive ale a- 
cestora. Ia munca comisiilor 
permanente Și ă comitetelor de 
cetățeni pentru realizarea sar
cinilor ce revin consiliilor popu
lare și comitetelor sau birouri
lor executive ale acestora.

Art. 5. — Lă lucrările Confe
rinței pe țâră participă pre
ședinții consiliilor populare ju
dețene, al municipiului Bucu
rești. municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășe
nești și comunale.

Conferința pe țară a pre
ședinților Consiliilor populare 

prin măsurile ce se vor stabili 
de Congresul deputaților consili
ilor populare, de Conferința pe 
țară a președinților consiliilor 
populare și de conferințele pe 
județe ale deputaților consiliilor 
populare, municipale, orășenești 
și comunale se va asigura con
tinua perfecționare a activității 
consiliilor populare, a stilului și 
metodelor de muncă, creșterea 
răspunderii și rolului deputaților 
consiliilor populare în întreaga 
viață economică și socială, ca 
expresie a politicii partidului de 
adincire continuă a democrației 
noastre socialiste.

De asemenea, se va asigura 
generalizarea experienței pozi
tive și îndrumarea unitară a or
ganelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, in vederea 
sporirii contribuției consiliilor 
populare la înfăptuirea progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Marea Adunare Națională a 
discutat, apoi, pe articole, pro
iectul și a adoptat în unanimi
tate. prin vot deschis, Legea 
privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor popu
lare, Conferința pe țară a pre
ședinților consiliilor populare, 
precum și conferințele pe județe 
ale deputaților consiliilor popu
lare.

Din însărcinarea Consiliului 
de Stat, deputatul Constantin 
Stătescu a supus apoi spre a- 
probare Marii Adunări Națio
nale decretele cuprinzînd nor
me cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat in diferite do
menii ale activității sociale și 
de stat. Toate decretele au fost 
examinate și avizate favorabil 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale și de 
Consiliul Legislativ.

Președintele Comisiei consti
tuționale și juridice, deputatul 
Tudor Drăganu. care a prezentat 
raportul comisiilor permanente 
care au examinat și avizat pro
iectele, a relevat că, analizîn- 
du-se din nou reglementările 
cuprinse în aceste decrete, care 
constituie o importantă contri
buție la perfecționarea activită
ții economice, social-eulturale și 
de stat, s-a constatat că apli
carea lor le-a Învederat eficiența, 
că ele corespund, întru totul, ce
rințelor de continuă dezvoltare a 
societății noastre socialiste și a 
recomandat adoptarea acestor 
reglementări sub formă de legi.

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

în continuarea ordinei de zl. 
Marea Adunare Națională a a- 
probat eliberarea din funcția de 
membru al Consiliului de Stat 
a tovarășului Constantin Stă
tescu, care urmează să primeas
că alte însărcinări. Ca membru 
al Consiliului de Stat a fost ales 
tovarășul Miu Dobrescu.

S-a trecut apoi la alegerea 
Tribunalului Suprem. Președin
te a fost ales tovarășul Constan
tin Stătescu, vicepreședinte și 
președinte al Secției civile to
varășul Vaslle Grădișteanu, pre
ședinte al Secției penale tova
rășul Justin Grigoraș, preșe
dinte al Secției militare tovară
șul Ștefan Costăchescu, iar ca 
judecători tovarășii Dumitru 
Andrei, Paula-Florica Andrei, 
Virgil Anton, Ovidiu Bogdănes- 
cu, Ion Branovici, Clara Cara- 
gea, Dimitrie Cardo. Alexan
dru Catană, Ion Comănescu, 
Marin Cristescu, Nicolae Cru- 
ceru, Boris Culinschi, Ștefan 
Daneș, Paul Florea, Ilie A. Ilie, 
Aurel loan, Elisabeta Ionescu, 
Ion Manole, Aurel Nemeș, Leo
nard Niculescu, Ilarion Olan, 
Franclsc Orban, Iulian Popescu, 
Ladislau Ronai, Ion Sălăjan, 
Franeisc Strauss.

Marea Adunare Națională a 
ales, de asemenea, în funcția de 
procuror general al Republicii 
Socialiste România pe tovarășul 
Filimon Ardeleanu.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat apoi închise 
lucrările primei sesiuni a celei 
de-a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

se convoacă de Consiliul de Mi
niștri în termen de 6 luni de la 
dată alegerilor de deputați în 
consiliile populare municipale, 
orășenești și comunale.

Art. 6. — Conferințele pe ju
dețe ăle deputaților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale dezbat probleme 
de natura celor prevăzute la 
art. 4, specifice condițiilor eco
nomice și sociale existente în 
unitățile administrativ-terito- 
riale respective.

Art. 7. — La lucrările Confe
rințelor pe județe participă de
putății consiliilor populare mu
nicipale. orășenești și comunale. 
La municipiul București parti
cipă deputății consiliilor popu
lare ale sectoarelor și ale comu
nelor suburbane.

Conferințele au loc o dată la 
2 ani și jumătate și se organi
zează de comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, 
înaintea Congresului deputați
lor consiliilor populare județene 
și ăl președinților consiliilor 
populare, precum Și a Confe
rinței pe țară a președinților 
consiliilor populare.

Ari. 8. — Legea nr. 11/1973 
privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și 
Conferințele președinților con
siliilor populare comunale și 
orășenești ss abrogă.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Co
lumbia, ALFONSO LOPEZ MICHELSEN, următoarea telegramă :

Am plăcerea sâ confirm primirea mesajului dumneavoastră de 
felicitare adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Columbiei.

Folosesc această ocazie pentru a exprima mulțumirea mea și a 
guvernului, pentru generoasele dumneavoastră cuvinte de felicitare 
și, in același timp, să transmit Excelenței Voastre cele mai bune 
urări de bunăstare personală și de prosperitate poporului român.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea primului ministru al Repu
blicii Sri Lanka, SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE, următoarea 
telegramă :

Sint profund întristată de știrile privind pagubele și pierderile 
cauzate de recentele inundații în țara dumneavoastră. Guvernul și 
poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură in a vă exprima mih- 
nirea noastră în legătură cu acest dezastru. Vă rog să transmiteți 
simpatia noastră tuturor celor care au suferit pierderi din cauza 
inundațiilor.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI REPUBLICAN
AL POPORULUI DIN TURCIA

Miercuri seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia, condusă de Biilent Ece- 
vit, președintele partidului care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră. Oaspetele este înșpțit 
de Haluk Ulman, membru al 
Comitetului director al Partidu
lui Republican al Poporului, 
consilier de politică externă, 
Eroi CeVikce, fost ministru al 
lucrărilor publice, specialist în 
probleme de planificare, Orhan 
Kologlu, șeful Departamentului 
relații externe al P.R.P.

La sosirea p'e aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Va- 
sile Șandru. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Osman Derinsu, ambasadorul 
Republicii Turcia la București, 
precum și membri ai ambasadei.

Județele Arad și Gor j 
au raportat încheierea

recoltării griului
într-o telegramă adresată tova

rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Comitetul județean Arad al 
P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean au raportat că oamenii 
muncii din agricultura județului 
Arad au încheiat recoltatul 
griului de pe cele peste 70 000 
hectare cultivate de întreprinde
rile agricole de stat „și coopera
tivele agricole de producție.

în ciuda condițiilor destul de 
grele in care s-a lucrat — ■ se 
scrie în telegramă — demon- 
strînd un înalt spirit de răspun
dere cetățenească, toți cetățenii 
apți de muncă, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid și-au unit eforturile, sub 
semnul unui înalt patriotism, 
pentru a strînge recolta, dimi- 
nuînd în același timp pierderile 
cauzate agriculturii județului de 
inundații și băltiri.

Toți lucrătorii ogoarelor jude
țului Arad își vor intensifica în 
continuare eforturile pentru ba- 
lotarea paielor și eliberarea în- 
tr-un timp cit mai scurt a în
tregii suprafețe de teren, exe
cutarea arăturilor și însămînța- 
rea culturilor succesive, recol
tarea fără pierderi a legumelor 
și furajelor.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, se ara
tă în încheierea telegramei, că 
vom depune toate eforturile, 
vom munci fără preget, pentru 
a ne aduce o contribuție tot mai 
mare la înfăptuirea Sarcinilor 
stabilite de partid în domeniul 
agriculturii noastre socialiste.

★
într-o altă telegramă adresată 

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, Comi

0 nouă premieră industrială
Pe platforma complexului de 

laminoare de la Combinatul si
derurgic Hunedoara s-a con
semnat o nouă premieră in
dustrială. Miercuri a intrat în 
funcțiune laminorul nr. 2 de 
sîrmă, cu două fire simultan. 
Noul agregat a fost conceput de 
specialiști de la Institutul de 
proiectări pentru laminoare Bu
curești și construit de colectivul 
întreprinderii de construcții si

• TURNEUL DE POLO pe 
apă din cadrul campionatelor 
mondiale de natație de la Caii 
(Columbia) a continuat cu me
ciurile grupelor semifinale. Iată 
primele rezultate înregistrate : 
Iugoslavia — România 8—4 ; 
Ungaria — Cuba 8—6 ; S.U.A. — 
Olanda 4—2 ; U.R.S.S. — Italia 
3—2.

• ÎN TURNEUL internațional 
de șah de la Amsterdam, după 
12 runde conduce olandezul 
Hans Boehm cu 8 puncte, urmat 
de Smejkal, Kavalek și Szabo 
cu cite 7 puncte. Șahistui român 
Florin Gheorghiu, care a suferit 
a doua infringere consecutivă, 
eedind partida susținută cu 
Smejkal, ocupă locul 13 cu 
5 puncte.

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite ale Americil, Gerald Ford, 
a primit, ia Casa Albă, pe 
Arthur Ashe și Billie Jean King, 
ciștigătorii ultimei ediții a

La sosire, oaspetele a declarat 
unui redactor al Agerpres : 
„Sint foarte fericit că mă aflu 
în România, Ia amabila invitație 
a Excelenței Sale Nicolae 
Ceaușescu. Sint la fel de fericiți 
atit soția mea, care mă însoțește 
in această vizită, cit și ceilalți 
membri ai delegației noastre, 
între România și Turcia există 
relații foarte apropiate, și sint 
convins că și această vizită va 
contribui la stringerea legături
lor atit dintre partidele, cit și 
dintre țările noastre. Repet, sint 
foarte îneîntat de invitația emi
nentului om de stat Nicolae 
Ceaușescu. pentru care am o 
deosebită stimă și admirație.

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

(Agerpres)

tetul județean Gorj al P.C.R. a 
raportat că in cursul zilei de 
23 iulie, oamenii muncii din 
agricultura județului, în frunte 
cu comuniștii, au incheiat re
coltatul griului de pe întreaga 
suprafață cultivată.

Hotărirea Comitetului Politic 
Executiv, înflăcărată dumnea
voastră chemare, se spune în te
legramă, îndemnurile adresate 
întregii națiuni au constituit 
pentru mecanizatori, coopera
tori și ceilalți lucrători din agri
cultura Gorjului, ca de altfel 
pentru toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe pămîntul țării, pri
lej de intensificare a preocupă
rilor consacrate sporirii rodni
ciei pămîntului.

în aceste zile de maximă an
gajare a poporului nu precupe
țim nimic pentru încheierea 
grabnică a treieratului griului, 
însămințarea de culturi duble, 
întreținerea în cele mai bune 
condițiuni a culturilor, recolta
rea fructelor și legumelor, a fu
rajelor, așa incit unitățile agri
cole din județul nostru să nu 
resimtă efectele calamităților, să 
poată participa activ la fondul 
centralizat de produse al sta
tului.

Fiind pe deplin convinși de 
posibilitățile pe care le avem, 
vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom con
sacra întreaga energie și pu
tere de muncă înfăptuirii exem
plare a sarcinilor ce ne revin, că 
nu va fi pentru noi nimic mai 
presus decît îndeplinirea fără 
preget a obiectivelor stabilite de 
partid, a hotărîrilor recentei 
plenare a Comitetului Central, 
a indicațiilor pe care ni le dați, 
urmînd, astfel, minunatul dum
neavoastră exemplu de om și de 
comunist, inegalabilă pildă de 
dragoste față de patria socialistă.

derurgice Hunedoara cu utila
je și instalații fabricate în cea 
mai mare parte în .țară.

Intrarea in funcțiune a acestui 
important Obiectiv industrial al 
actualului cincinal conduce la 
creșterea substanțială a produc
ției de oțel-beton și alte sorti
mente de laminate pentru ne
voile mereu crescînde ale eco
nomiei naționale și pentru ex
port.

turneului de tenis de la Wim
bledon. în cadrul unei scurte 
ceremonii, președintele Ford 
i-a felicitat pe cei doi sportivi 
pentru succesele obținute.

• ATLEȚI ȘI ATLETE din 33 
de țări, printre care și Româ
nia, vor participa săptămina 
aceasta la un concurs preolim- 
pic ce va avea loc la Montreal 
gazda olimpiadei de vară din 
1976. Din lotul român care a 
plecat Spre Canada fac parte 
trei atlete : Argentina Menis, 
Natalia Andrei, Mariana Suman 
și doi atleți : Ilie Floroiu și 
Gheorghe Cefan.

• LA VIENA, in grupa semi
finală a competiției de tenis 
(pentru echipe de tineret) „Cupa 
Galea", selecționata Argentinei 
a întrecut cu 3—0 echipa Româ
niei (Fontana — Tăbăraș 6—0, 
6—2 ; Caviglia - Mirza 7—5, 
6—2 î Caviglia, Gattiker — 
Mîrza, Țiței 6—3, 6—4, 6—2).

PRIMIRE LA
PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, miercuri după-amiază, 
pe ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la Bucu
rești, Li Tin-ciuan, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej, au fost discu
tate unele probleme privind 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnico-științifică dintre cele 
două țări.

La primire a luat parte Ion 
Șt. Ion, secretar general al gu
vernului.

ÎNTÎLNIRE
Miercuri, Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a întîlnit cu ministrul 
peruan al comerțului, Luis Arias 
Grazziani.

In cadru] întrevederii au fost 
analizate și stabilite măsuri 
concrete privind dezvoltarea 
schimburilor comerciale și 
cooperării economice dintre 
România și Peru, pe perioada 
1976—1980.

La întrevedere a luat parte 
Enrique E. Laroza, ambasadorul 
Republicii Peru la București.

★
în aceeași zi, ministrul pe

ruan al comerțului a avut con
vorbiri cu Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

★
în cursul după-amiezii, oaspe

tele peruan a părăsit Capitala. 
(Agerpres)

ADUNARE FESTIVĂ
Cu prilejul celei de-a 31-a a- 

niversări a ..Zilei Renașterii Po
loniei", la Buzău, a avut loc, 
miercuri, o adunare festivă care 
a reunit oameni ai muncii din 
întreprinderile acestei zone in
dustriale, reprezentanți ai orga
nelor de partid, de stat și ob
ștești din localitate.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R. P. Polone la 
București.

în cadrul adunării, Lazăr Bă- 
ciucu, secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R., și 
Edward Rokicki, consilier al am
basadei, au trecut in revistă 
momentele cele mai importante 
al luptei poporului polonez pen
tru eliberarea patriei de sub do
minația ocupanților hitleriști și 
instaurarea puterii populare, 
subliniind rolul P.M.U.P. în 
înfăptuirea profundelor trans
formări politice și sociale, dobîn- 
dind remarcabile succese în o- 
pera de edificare socialistă.

Au fost relevate, totodată, re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două popoare, vo
ința comună de a le întări și a- 
dînci pe cele mai diverse planuri
— politic, economic, social și 
cultural. însemnătatea noului 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală româno-po- 
lon, semnat in 1970. Vorbitorii 
au subliniat rolul hotăritor pe 
care il au în extinderea conlu
crării româno-polone. a relațiilor 
dintre P.C.R. și P.M.U.P., con
tactele și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek.

în cursul aceleiași zile, oaspe
ții polonezi au vizitat întreprin
derea de geamuri — Buzău și 
principalele sectoare de activi
tate din cadrul cooperativei 
agricole de producție — Sme- 
eni.

RECEPȚIE
Cu prilejul aniversării zilei 

naționale a Republicii Arabe 
Egipt, Hassan Aii Daoud, am
basadorul acestei țări la Bucu
rești a oferit, miercuri, o recep
ție.

Au luat parte Emil Bobu, vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, președintele 
Asociației de prietenie româno- 
egipteană, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, Tamara Do- 
brin și Eugen Jebeleanu, vice
președinți ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, membri ai conducerii unor 
ministere, reprezentanți ai vie
ții politice, economice și cultu
rale. generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai cor
pului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasado

rul R. A. Egipt a rostit o cu- 
vintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

SESIUNE
Societatea de științe geogra

fice din Republica Socialistă 
România a împlinit 100 de ani 
de existență. Cu acest prilej, a 
fost organizată o sesiune 
științifică jubiliară. în ședin
ța festivă, Care a avut loc 
miercuri în aula Universității 
din București, a luat cuvintul 
președintele acestei societăți, 
prof. dr. docent Ioan Șandru.

Participants la sesiune au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă.

CONVENȚIE
La Ministerul Afacerilor Ex

terne ă avut loc, miercuri, 
schimbul instrumentelor de ra
tificare a Convenției consulare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, semnată 
la Belgrad la 24 ianuarie 1975.

în numele Republicii Socia
liste România, schimbul a fost 
efectuat de Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, iar în numele Republicii 
SocialiBte Federative Iugoslavia
— de Petar Dodik. ambasadorul 
acestei țări la București.

Convenția intră in vigoare la 
data de 22 august 1975.

(Agerpres)



PRIMIREA LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, miercuri, pe 
Luis Arias Grazziani, ministrul 
comerțului din Peru, care face o 
vizită in țara noastră.

La întrevedere a participat Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

A fost de față Enrique E. La- 
roza, ambasadorul Perului la 
București.

Exprimind mulțumirile pentru 
onoarea de a fi primit de șeful 
statului român, ministrul peruan 
al comerțului a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republicii 
Peru, general de divizie Juan 
Velasco Alvarado, un mesaj de 
salut prietenesc, urări de noi 
succese poporului român în pro
pășirea patriei.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
președintelui Juan Velasco Al
varado un salut cordial, multă 
sănătate, iar 
urări de noi
dezvoltării economice și 
de sine stătătoare a țării.

în timpul întrevederii

poporului peruan 
victorii pe calea 

sociale

s-a ex-

primat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă, mereu ascendentă, a 
relațiilor româno-peruane, evo
luție la baza căreia stau înțe
legerile și acordurile de o în
semnătate deosebită, convenite 
cu prilejul vizitei în Peru a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, și 
a convorbirilor avute cu pre
ședintele Juan Velasco Alva
rado. De ambele părți s-a reafir
mat hotărirea de a face totul ca 
acordurile stabilite să fie trans
puse in practică, în vederea în
tăririi colaborării prietenești ro
mâno-peruane, pe multiple pla
nuri, în folosul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii și co
operării internaționale. In acest 
cadru au fost relevate o serie de 
importante domenii de activitate 
în care organizațiile economice 
din România și Peru pot cola
bora cu succes în avantajul re
ciproc. arătîndu-se că se impun 
măsuri pentru identificarea și 
fructificarea tuturor posibilități
lor existente, pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a conlu
crării dintre cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa este o 
mărturie promițătoare a exis
tenței posibilităților de colabo
rare internațională in scopul în
tăririi păcii, a declarat fostul 
ministru de externe al Finlan
dei, Ahti Karjalainen, la o con
ferință de presă. El a relevat câ 
încheierea cu succes a conferin
ței poate avea un efect pozitiv 
considerabil asupra evoluției 
relațiilor internaționale nu 
mai in Europa, dar și pe 
continente.

nu-
alte

po-Vaticanul dă o apreciere 
zitivă și urmărește cu interes 
apropiata etapă finală de la 
Helsinki, a Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Euro
pa, se arată intr-un comunicat 
al postului de radio al Vatica
nului. Confe.rința. a apreciat 
postul de radio, este îndreptată 
spsp dezvoltarea colaborării Și

întărirea păcii între popoare, iar 
Vaticanul nu poate rămine deo
parte atunci cînd este vorba de 
un asemenea eveniment la care 
participă, practic, toate statele 
europene; precum și țările care 
au cele mai strinse legături cu 
continentul european.

O colaborare sinceră, o pace 
trainică și durabilă, securitatea 
autentică — se arată in comu
nicat — necesită o atmosferă de 
încredere reciprocă, iar aceasta 
poate fi creată prin recunoaște
rea și respectarea unor princi
pii fundamentale.

Bun venit primului 
al Franței, Jacques

ministru
Chirac I

la București 
al Republicii

Astăzi sosește 
primul ministru 
Franceze, Jacques Chirac, care, 
la invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu. 
întreprinde o vizită oficială în 
tara noastră.

Jacques Chirac s-a născut ia 
29 noiembrie 1932, la Paris. 
După absolvirea liceului, se în
scrie la cursurile Institutului de 
Științe Politice din Paris, la ab
solvirea cărora rămine în rin- 
durile cadrelor didactice ale a- 
cestei prestigioase instituții de 
învătămînt superior, in calitate 
de conferențiar. Este absolvent, 
de asemenea, al Universității 
americane Harvard și al Școlii 
Superioare de Administrație din 
Paris.

Cariera politică a lui Jacques 
Chirac a început in 1962, cînd 
Georges Pompidou, pe atunci 
prim-ministru, îl numește con
silier pentru problemele inves
tițiilor, dezvoltării industriale și 
turismului. în 1967 este numit 
secretar de stat pentru aface
rile sociale însărcinat cu pro
blemele utilizării forței de 
muncă. în același an 
deputat in Adunarea Națională 
a Franței, din partea departa
mentului Correze, circumscrip
ție in care a fost reales cu pri
lejul alegerilor din 1968 și 1973.

în cel de-al patrulea cabinet 
Pompidou, Jacques Chirac este 
secretar de stat la Ministerul 
Economiei și Finanțelor, func
ție pe care o va păstra și în 
guvernele Couve de Murville și 
Chaban-Delmas, pînă în ianua
rie 1971, cînd devine ministru- 
delegat pentru relațiile cu Par
lamentul. în iulie 1972, Jacques 
Chirac devine ministru al agri
culturii și dezvoltării rurale, 
pînă in martie 1974, cînd preia 
portofoliul internelor.

forței
este ales

La 28 mai 1974. președintele 
Valery Giscard d’Estaing il nu
mește prim-ministru al Repu
blicii Franceze.

Jacques Chirac este membru 
al Uniunii Democraților pențru 
Republică, principala forma
țiune politică a majorității gu
vernamentale din Franța. în 
perioada decembrie 1974 — iu
nie 1975 a fost secretar general 
al U.D.R.

Vizita primului ministru fran
cez are loc intr-un 
care raporturile dintre 
nia și Franța 
tare continuă, 
belor popoare 
internaționale.

Un moment 
deosebită pe 
prieteniei și 
cele două țări și 
constituit vizita in

moment în 
Româ- 

cunoșe o dezvol- 
în interesul arft- 
și al destinderii

de 
calea 
cooperării dintre 

popoare l-a 
țara noas-

importanță 
consolidării

tră, în mai 1968, a președinte
lui Republicii Franceze, gene
ralul Charles de Gaulle.

Relațiile româno-franceze au 
fost ridicate pe o treaptă supe
rioară cu prilejul vizitei . ofi
ciale în Franță a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, în iunie 
1970. Evenimentul a marcat o 
dată istorică in cronica rapor
turilor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele român și ’ 
francez.

„Este un motiv de satisfacție 
pentru ambele noastre popoare 
— declara președintele Nicolae 
Ceaușescu >cu prilejul primirii 
scrisorilor de acreditare a am
basadorului Republicii Fran
ceze la București — faptul că 
relațiile de prietenie dintre cele 
două țări cunosc o dezvoltare 
continuă, pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectu
lui independenței și suverani
tății naționale, neamest ecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc. Au avut loc nume
roase schimburi de vizite și au 
fost semnate noi acorduri care 
contribuie la adincirea cooperă
rii româno-franceze în dome
niile politic, economic, cultural 
și tehnico-științific. Constatăm 
cu satisfacție creșterea continuă 
a schimburilor de valori mate
riale și spirituale dintre țările 
noastre".

Poporul român, exprimind 
convingerea că vizita in țara 
noastră a primului ministru al 
Franței va constitui un nou pri
lej de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
franceze, în beneficiul ambelor 
tari, al destinderii, păcii și co
laborării in Europa și în lume, 
urează înaltului oaspete tradi
ționalul „Bun venit" în țara 
noastră !

Sesiunea Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), în
trunită în capitala costarica- 
nă, San Jose, a hotărit cu 
19 voturi, contra două (Chile 
și Paraguay) ca ridicarea 
sancțiunilor economice și di
plomatice instituite împotri
va unei țări să fie votată 
prin majoritate simplă. A- 
ceastă decizie reprezintă o 
modificare a articolului 17 al 
Tratatului Interamerican de 
Asistență Reciprocă (T.I.A.R.), 
prin care se 
într-un astfel 
întrunită o 
două treimi
membri ai T.I.A.R.

O altă problemă supusă 
atenției celor prezenți la lu
crări se referă la propune
rea guvernului peruan de a 
se înscrie in Tratatul inter
american amendat un prin
cipiu, in baza căruia agre
siunea economică să fie con
siderată o amenințare se
rioasă la dezvoltarea inde
pendentă a țărilor Americii 
Latine.

prevedea 
de caz, să 
majoritate 
din cei 21

Corespondență din Paris

Un combustibil ideal:
soarele66

Sesiunea O.S.A

ITALIA

R.P.D. COREEANA : Aspect de la Uzina de tractoare 
Keumseung

național al Partidului
Democrat Creștin

Raportul U.N.I.C.E.F. despre situația
dificilă a copiilor din unele țări

in curs de dezvoltare
New York 

publicității 
elaborat de 

pentru

fost 
ra-

a 
un
Fondul 

Copii 
i reco-

La 
dat 
port 
O.N.U. 
(U.N.I.C.E.F.), la 
mandarea Consiliului E- 
conomic și Social 
(E.C.O.S.O.C.), cu privire 
la situația copiilor dintr-o 
serie de țări in curs de 
dezvoltare din Asia. Afri
ca și America Latină.

Constatînd că subnutriția, să
răcia, penuria de medicamente- 
și vaccinuri împotriva bolilor 
infecțioase grave fac numeroa
se victime în rindul copiilor din 
aceste țări, raportul recomandă 
sporirea alocațiilor pentru 
U.N.I.C.E.F. de la 112 000 000 do
lari în 1974 la 200—250 000 000 
dolari anul acesta. Suma ar ur

ma să fie folosită pentru reali
zarea unui program de instruire 
școlară și extrașcolară, pentru 
Organizarea unui sistem de ali
mentare a copiilor și de servicii 
speciale, de ocrotire a sănătății 
în tinerele state în curs de 
dezvoltare.

E.C.O.S.O.C. recomandă, in 
același timp, ca problema situa
ției copiilor din aceste, state să 
fie înscrisă pe ordinea de zi 
a 
uni
Generale a O.N.U. pentru‘pro
blemele dezvoltării și cooperă
rii economice internaționale, 
care se va deschide la 1 septem
brie la New York.

celei de-a Vil-a sesi- 
exțraordinare' a Adunării

Interviu al ministrului de

EGIPTUL A HOTĂRIT SA REÎNNOIASCĂ
MANDATUL FORJELOR O.N.U.

Vietnamului de Sud

ca, 
fie 
de 
de

Amintore Fanfani și-a 
prezentat în cursul serii 
de marți demisia 
funcția de secretar natio
nal al Partidului Demo
crat Creștin.

Demisia a intervenit imediat 
după respingerea de către Con
siliul Național al P.D.C., reunit 
pentru a examina situația poli
tică existentă în Italia după 
alegerile administrative de luna 
trecută, a unei rezoluții care 
cerea aprobarea raportului pre
zentat de secretarul național și 
care reinnoiâ încrederea în ac
tualul cabinet.

Demisia lui Amintore Fan
fani era așteptată după hotă
rirea reprezentanților unor cu
rente democrat creștine, favora- • 
bile unei înnoiri a liniei politi
ce a P.D.C., de a părăsi condu
cerea partidului.

din

La Cairo a avut loc. miercuri, o reuniune a Consiliului Secu
rității Naționale al Republicii Arabe Egipt, prezidată de pre
ședintele Anwar El-Sadat.

După consultări cu principalii 
săi consilieri, președintele An
war El-Sadat a anunțat hotărî- 
rea Egiptului de a reinnoi pen
tru o perioadă de trei luni man
datul forțelor Națiunilor Unite în 
Peninsula Si. 
Ismail Fahmi, 
ministrul 
R.A.E.. 
FRANCE 
REUTER. 
Naționale 
Fahmi, a hotărit, în unanimitate 
să prelungească pînă la 24 oc-

Sinai — a declarat 
vicepremier și 

afacerilor externe 
transmit
PRESSE, TASS 
Consiliul
— a declarat Ismail

al 
agențiile 

și 
Securității

forțelor 
zonă, care

ducerea tensiunii, ci trebuie să 
meargă pînă la a garanta apli
carea totală a rezoluției 338 din 
1973 și a tuturor celorlalte rezo
luții ale O.N.U.".

în altă ordine de idei, pre
ședintele Sadat a arătat că în 
ceea ce privește conflictul israe- 
liano-arab însuși, „noi vom ne
gocia din nou dacă se prezintă 
ocazia", reafirmînd dorința, tării 
sale de a căuta o soluție paș
nică crizei din Orientul Apro
piat.

Intr-un interviu publicat 
în ziarul „QUOTIDIEN DE 
PARIS", ministrul de exter
ne în Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de Spd, doamna 
Nguyen Thi Binh, a decla
rat că poporul vietnamez din 
sud și din nord se va pro
nunța în curind asupra 
blemei reurtificării tării,
o forță reacționară nu Se 
poate opune acestui proces 
— a afirmat Nguyen Thi 
Binh. Reunificarea este mai 
mult decît o aspirație, este o 
datorie națională.

în continuare, ministrul de 
externe al R.V.S. a declarat 
că principalele sarcini care 
stau în fața populației sud- 
vietnameze sint menținerea 
ordinii publice, apărarea 
securității și stabilizarea si
tuației economice, mult ră
masă în urmă ca rezultat al 
celor 30 de ani de război.

C
asa solară există. 
Am văzut-o la ul
timul tîrg interna
țional al Parisului. 
O mașină de locuit 
ca în filmele știin- 

țifico-fantastice. Acoperișul, ori
entat spre miazăzi, coboară 
in pantă repede pînă la pămînt. 
Principalul său rol este acela 
de a încorpora cît mai multă 
energie solară. Cît privește 
curtea, ea a devenit o adevă
rată fermă energetică. Capta
toare acoperite cu un strat ab
sorbant încălzesc apa piscinei, 
care la rîndul ei poate încălzi 
pereții casei în timpul nopții, 
în locul grătarului tradițional, o 
lupă solară poate pregăti frip
turi excelente. în sfîrșit, suspen
dată pe o turlă, ca o sondă 
de foraj în miniatură, o elice 
utilizează forța vîntului în 
cursul nopții sau atunci cînd 
soarele se ascunde în nori.

Dacă acoperișul și celelalte 
suprafețe de captare sînt utili
zate doar pentru încălzirea lo
cuinței, în schimb elicea eo
liană și o pilă voltaică de trei 
metri pătrați asigură consumul 
de electricitate domestică pro
duced un curent continuu de 
24 de volți. Casa nu vi se pare 
prea îmbietoare de locuit ? 
într-adevăr, arată mai curînd 
ca o uzină decît ca un cămin. 
Dar, este o chestiune de obiș
nuință, față de care necesitatea 
primează. Așa cum relevă un 
sondaj recent, francezii sînt 
de acord în proporție de 70 la 
sută cu această locuință a vi
itorului.

Primele aplicații în Franța 
pentru încălzirea unei locuințe 
cu ajutorul soarelui datează 
din 1940. încă de atunci penuria 
precipita invenția. Prețul deri
zoriu al petrolului a frnat in
vestițiile. Criza actuală va avea 
fără îndoială un efect benefic 
asupra altor forme de energie. 
De altfel, în Franța a fost nu

mit un delegat „pentru noile e- 
nergii".

Consiliul Național al Cerce
tării Științifice din Franța a 
construit și experimentat la 
Odeilio, în Pirineii Orientali, di
verse sate-prototip, unele sînt 
locuite de patru ani. Rezulta
tele sînt concludente. De e- 
xemplu, o instalație de încăl
zire solară costă cam tot atît 
cît o instalație de calorifer pe 
bază de motorină. Dar, cîștigul 
obținut prin folosirea combus
tibilului solar, gratuit, e pierdut 
datorită necesității unor surse 
adiționale în timpul iernii. Echi
librarea acestui buget energe
tic este încă destul de delicată. 
Totuși, se consideră că instala
țiile solare vor deveni rentabile 
atunci cînd se va depăși faza 
artizanală, cînd se va trece la 
producția industrială de serie. 
Deocamdată cererea rămine 
mică. Un mic sat, la 50 de km 
de Nimes, va fi echipat anul 
viitor cu prima „centrală he- 
liotermică de încălzire urbană".

Ziariștii au fost invitați în 
urmă cu cîteva zile să viziteze 
primul banc de probă a mași
nilor de captat căldură solară. 
S-a văzut cu acest prilej că de 
la teorie la practică este încă 
un drum lung de străbătut. Și 
totuși soarele va furniza 1 la 
sută din energia consumată în 
Franța, în anul 1985, ceea ce 
reprezintă echivalentul a 2 mi
lioane tone de petrol.

P
rima centrală so
lară franceză, de 
25 megawați, este 
prevăzută pentru 
anul 1980. Ea va 
utiliza tehnica cup

torului solar de Langbdupllo. 
Un joc de oglinzi mobile, care 
urmăresc ca o floare a soare
lui traiectoria astrului, con- 
centrînd. razele pe un cuptor, va 
produce vapori la o tempera
tură de 400 de grade. Vaporii

vor antrena o turbină. Un 
hectar de oglinzi pentru un 
megawat. Prețul ar fi același ca 
al megawatului nuclear. Dar 
cum soarele e capricios, se 
calculează că într-un an uzina 
va funcționa de trei ori mai 
puțin decît o centrală nucleară. 
Ceea ce face să crească prețul 
curentului.

La sfîrșitul acestui an, în Me
xic, 10 000 de oameni vor avea 
apa pompată de prima turbină 
solară. Societatea franceză de 
studii termice a energiei solare 
este autoarea construcției. Alte 
zece asemenea turbine sînt co
mandate de Mexic. Șase țări 
din zona Sahelului vor lupta 
împotriva soarelui cu propriile 
lui arme. Tehnicienii francezi 
sînt angajați în această bătălie.

Pînă acum oazele se dato
rau apei într-o pustietate crea
tă de soare. Acum tot soarele 
creează oaze ridicînd la supra
față apa ascunsă în miezul fier
binte al Africii. în plin deșert 
al Mauritaniei, un inginer fran
cez, Jean Pierre Girardîer, a 
produs miracolul. O pompă 
solară concepută și construită 
de el a stabilizat 2 000 de oa
meni, oferindu-le indispensa
bila apă.

Potențialul energetic furnizat 
de soare este fantastic. Soarele 
pierde din substanța sa, în fie
care secundă, 4,5 milioane de 
tone. Pămîntul nu recepționea
ză decît o mică parte din a- 
ceastă energie. Și totuși, aceas
ta reprezintă o putere de 
20 000 ori superioară energiei 
consumate în lume în anul 
1975. O energie gratuită, nepo
luantă. Un dar al cerului ca 
și aerul. Vechiul vis al omului 
- domesticirea Soarelui - este 
pe cale de a se realiza.

VIORICA DIACONESCU

Paris, 23 iulie
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• TUNELUL REDIVIVUS? Construirea tunelului pe sub Cana
lul Mineeii ar reprezenta modalitatea cea mai puțin costisitoare 
de realizare a traficului in creștere accelerată dintre Marea 
Brltanie și Franța. Această concluzie a fost comunicată, miercuri, 
guvernului britanic de către un grup de experți însărcinat de cabi
netul laburist cu studierea costului proiectatului tunel. Grupul 
de experți apreciază că, in condițiile în care traficul de pasageri 
prin canal a crescut de la 9 552 000. în 1962, la 26 691 000, în 1973, 
șl manifestă în continuare o tendință de creștere accelerată, ar 
fi mult mai puțin costisitor ca acest trafic să se realizeze prin 
tunel decît cu ferry-boat-urile • IN LOC DE BENZINĂ. Un 
cercetător din New York a anunțat că a elaborat un nou com
bustibil pentru automobile, capabil să ducă la economisirea în 
S.U.A. a 100 milioane galoni (378.5 milioane litri) de benzină pe 
zi. După cum a precizat el, carburantul este compus din benzină 
(în proporție de 45 la sută), apă, alcool obținut din reziduuri de 
trestie de zahăr și de porumb, și o anumită substanță chimică 
neprecizată. Denumit „Hydrofuel II“, amestecul poate fi introdus 
direct în rezervoarele automobilelor, fără a fi necesară vreo mo
dificare în construcția motorului. Descoperirea are aplicabilitate, 
afirmă inventatorul, și in alte direcții, cum ar Ii aparatele de 
zbor sau Diesel și încălzirea locuințelor • VAL DE FRIG IN 
BRAZILIA. 28 de persoane și-au pierdut viața în regiunea Sao 
Paulo, din Brazilia, ca urmare a valului de frig neobișnuit pen
tru aceste locuri. După cum s-a anunțat, temperaturi excepțional 
de scăzute au fost înregistrate în ultima săptămînă, în partea de 
sud a țării. Autoritățile au lansat o vastă operațiune de ajutorare 
a populației. Valul de frig s-a soldat cu victime și în regiunea 
Porto Alegre, unde mercurul termometrului a scăzut săptămîna 
trecută pînă la șapte grade sub zero. Serviciile meteorologice 
prevăd pentru zilele următoare o creștere netă a temperaturii. 
• HOȚI PĂGUBIȚI. La o bancă din Montreal a fost efectuată 
o tentativă de spargere care, dacă ar fi reușit, ar fi adus rău
făcătorilor o sumă record pentru hold up-urile de această na
tură : 86 milioane dolari în bancnote și alte valori. Intrarea în 
funcțiune a sistemului de alarmă și apropierea poliției i-a de
terminat pe hoți să plece cu mîinile goale, lăsînd în plus la fața 
locului întreg „echipamentul", evaluat la 10 000 de dolari • ALER
TA LA BORDUL CABINEI „APOLLO" : unul din cei zece pești " 
luați de astronauți pentru a li se studia reacțiile în Cosmos a 
dispărut ! I s-a căutat cadavrul, dar fără succes. A dispărut pur 
și simplu ! Astronauții menționează că nu l-au mîncat. ceea ce 
1-a determinat pe specialiști să conchidă că nefericitul pește a 
fost devorat de propriii săi confrați... • CEA MAI BATRINA 
CĂMILĂ. Moment de doliu la grădina zoologică din Kyoto 
(Japonia) : s-a sfîrșit din viață cea mai bătrînă cămilă din lume, 
după o glorioasă existență de... 30 de ani, o lună și 18 zile. 
Născută la aceeași grădină zoologică la 3 iunie 1945. cămila bătuse 
toate recordurile de longevitate ale speciei, durata medie de 
viață a unei cămile fiind de 16 ani • OPERAȚIE DIFICILA. O 
fetiță de naționalitate greacă, în vîrstă de cinci ani. a fost supusă 
unei dificile operații pe cord deschis, necesitată de o malforma
ție congenitală. Intervenția, care a fost efectuată la un spital 
din Chicago, a fost încununată de un succes deplin, medicii 
dind asigurări că micuța pacientă va putea duce de acum înainte 
o viață normală • A SĂRIT COARDA CtT L-AU ȚINUT PU
TERILE. Domeniile în care se pot stabili recorduri par a fi astăzi 
nelimitate. Puțină voință, puțină răbdare, puțină pricepere în a 
găsi acțiuni cît mai insolite și... titlul e. asigurat. Poate că așa 
a gîndit și Katsumi Suzuki din Kumagaya, un funcționar japonez 
în vîrstă de 37 de ani, care șl-a propus.., să sară coarda. Și a 
sărit : cinci ore și 11 minute fără Întrerupere, ceea ce înseamnă 
48 169 sărituri riguros numărate, stabilind, astfel, un nou record 
mondial.
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tombrie mandatul 
O.N.U. staționate în : 
expira la 24 iulie.

în discursul rostit 
deschiderea lucrărilor 
sului național al Uniunii Socia
liste Arabe președintele Anwar 
El-Sadat declarase că va exa
mina, sub toate aspectele, ape
lul Consiliului de Securitate prin 
care se cerea Egiptului să re
vină asupra deciziei sale de a nu 
reinnoi mandatul forțelor O.N.U. 
în Sinai. Răspunsul ce. urmează 
să fie dat acestui apel, arăta pre
ședintele Anwar El Sadat, 
„lua în considerare faptul 
responsabilitatea Consiliului 
Securitate nu se limitează la

marți , la
Congre-

va 
că 
de 

re-

Congresul național al Uniunii 
Socialiste Arabe din Egipt

• S-A PROPUS CANDIDATURA LUI ANWAR 
PENTRU FUNCȚIA DE ȘEF AL STATULUI PENTRU 
PERIOADĂ DE ȘASE ANI

Congresul național al Uniunii 
Socialiste Arabe (U.S.A.) 
Republica Arabă Egipt, ale că
rui lucrări se desfășoară 
Cairo în prezența a 2 000 de de
legați, a propus candidatura lui 
Anwar El-Sadat, pentru funcția 
de. președinte pe o nouă pe
rioadă de șase ani, în alegerile 
prezidențiale ce urmează să se

EL-SADAT 
O NOUA

din

la

desfășoare in Egipt 
anului viitor 
de radio Cairo, reluat: de agen
ția M.E.N. Actualul mandat pre
zidențial de șase ani al preșe
dintelui Anwar El-Sadat expiră 
în octombrie 1976. El a fost ales 
în funcția de șef al statului în 
septembrie 1970.

în 
anunță

cursul 
postul

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT• PE SCURT• PE SCURT

părăsit 
Moscova, 
al unei 
guverna- 
ministru 
exterior,

indigenă va avea ca efect o scă
dere continuă a extracției și 
sporirea gradului de dependență 
a Statelor Unite de importurile 
de țiței.

• Incidente armate 
între forțele israeliene 
și libaneze

• MIERCURI, a 
Pekinul, pierind spre 
Cen Cieh, conducător 
delegații comerciale 
mentale chineze și 
adjunct al comerțului
care urmează să semneze acor
dul interguvernamental chino- 
sovietic privind schimburile de 
mărfuri și plățile pe anul 1975 
dintre cele două țări — relatea
ză agenția China Nouă.

După cum menționează agen
ția T.A.S.S., in cursul aceleiași 
zile Cen Cieh a sosit la Mos
cova.

® Stare de urgență 
in India

CU 336 
TRA 59 și 
Populară a 
a aprobat, 
prezidențial 
în țară a stării de urgentă. Cu 
o zi înainte, același decret fu
sese aprobat de cealaltă cameră 
a Parlamentului indian — Con
siliul Statelor.

• Președintele S.U.A., Gerald 
Ford, a opus vetoul prezidențial 
Ia proiectul de lege adoptat de 
Congres care preconiza introdu
cerea unor măsuri riguroase de 
eontrol al prețurilor la petrolul 
extras de pe teritoriul american.

După cum s-a anunțat ante
rior, Casa Albă consideră că 
menținerea controlului asupra 
prețului la petrolul din producția

DE VOTURI CON- 
3 abțineri, Camera 
Parlamentului Indiei 
miercuri, decretul 
privind proclamarea

• La „Antico Caffe Gre
co" din Roma a avut loc 
marți seara o ceremonie, in 
cursul căreia Ambasada Re
publicii Socialiste România 
la Roma a donat tabloul re- 
prezentînd pe scriitorul și 
patriotul român Gheorghe 
Asachi, care a trăit și a lu
crat în capitala Italiei între 
1808 și 1812. Tabloul, operă 
a pictorului Mihu Vulcă- 
nescu, urmează să fie expus 
alături de 
ilustre personalități din do
meniul 
italiene și străine, care aveau 
drept punct de întîlnire ce
lebra „Caffe Greco", situată 
în apropierea Pieței Spaniei.

FORȚELE israeliene au 
încălcat, miercuri dimineața, 
frontiera de sud a Libanu
lui, atacind un sat in regiu
nea Marjeun, unde au distrus 
două case, au luat.ca ostateci 
șase cetățeni libanezi și au ră
nit o femeie și un copil, a anun
țat un purtător de cuvînt al Mi
nisterului libanez

Artileria libaneză a 
focul asupra forțelor 
ne, respingîndu-le ; 
israeliene au pătruns 
riul libanez pentru a
niții israelieni. Schimburile de 
focuri de artilerie au continuat 
timp de două ore.

în Spania

portretele unor

literaturii și artei,

al Apărării, 
deschis 

israelie- 
elicoptef'e' 
pe terito- 
ridica ră-

Condamnări
ordinii 

Madrid 
marți, 

procesul 
munci-

la in- 
termene

Tribunalul 
publice din 
a pronunțat, 
sentința în 
celor 23 de
tori de la șantierele 
navale din El Ferrol, 
acuzați de „activi
tate subversivă". 10. 
persoane au fost

condamnate 
chisoare pe 
variind între unu și 
șapte ani. iar cele
lalte au fost achitate 
din lipsă de probe.

In luna martie a 
anului 1972, poliția 
din El Ferrol a des
chis focul asupra 
celor 4 000 de gre-

vjști de la șantierele 
navale, care prote
stau împotriva con
cedierilor și repre
siunilor polițienești, 
în ; urma ciocnirii 
dintre poliție și gre
viști, două persoane 
și-au pierdut viața, 
iar alte cîteva au fost 
rănite.
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NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Sala Palatului (orele 17.15; 20,15), 
Capitol (orele 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18.15; 20,45), Scala (orele 8,30; 11; 
13.30; 16: 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20,15), Grădina Dinamo 
(ora 20,15).

DIN COPILĂRIA MEA : Central 
(orele 18.154 20,30).

B.D. ÎN ALERTA : Central (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16).

LANȚURI : Festival (orele 9;
11.15: 13,30: 16; 18,30; 20.45). Lu
ceafărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Casa Filmului (orele 
10; 12; 14; 16; 18: 20), Grădina
Festival (ora 20), Grădina Luceafă
rul (ora 20), Patinoarul ,,23 Au- 
gust“ (ora 20,15).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : București (orele 8,45; 11; 
13,15; 16,15; 18,15; 20,45), Favorit 
(orele 9,15: 11.30; 13,45; 16; 18: 20), 
Grădina București (ora 20,15), 
Stadionul Steaua (ora 20,30).

AL PATRULEA MIRE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20,15).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Modepn (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.45), Victoria (orele 9: 11.15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Grădina 
Modern (ora 20,15).

ILUSTRATE CU FLORI DE 
CÎMP : Lumina (orele 9; 11; 13,30; 
16: 18: 20).

BAMBI : Doina (orele 9,30; 11,30; 
13,30: 15.45, 18: 20).

LEGEA PRERIEI : Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30), 
Aurora (orele 9: 11,15;. 13,30; 15,45: 
18: 20,15), Flamura (orele 9; 11.15: 
13.30; 15,45; 18: 20,15), Grădina
Aurora (ora 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ : Gloria (orele 8,30; 10,45; 
13: 15,15; 17,30; 19,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.30).’ 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15; 20,30), Grădina Titan (ora 
20,30).

JOCUL DE CĂRȚI : Volga (orele 
9; 11,30; 14,30; 17,30; 20).

SPERIETOAREA : Tomis (orele 
9; 11; 13; 15: 17; 19), Grădina To
mis (ora 20.30).

PRIMĂVARA TRISTĂ : Floreas- 
ca (orele 16; 18; 20).

AVENTURILE LUI HUCKLE
BERRY FINN : Buzești (orele 9; 
11,15: 13.30: 16: 18,15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Viitorul (orele 15.30: 18; 20,15).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Mio
rița (orele 9.30; 15; 19).

KIT ÎN ALASKA : Moșilor (o- 
rele 15,30; 18), Lira (orele 15,30;
18), Grădina Moșilor (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ: Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

TOAMNA BOBOCILOR : Munca 
(orele 15,30; 18: 20,15), Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vitan (ora 
20.15).

TATĂ DE DUMINICA : Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15), Rahova 
(orele 16; 18).

TELEGRAME : Flacăra (orele 
15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK : Arta (orele 15,30; 
17,45: 20), Grădina Arta (ora 20,15), 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

MAREA CURSĂ : Dacia, (orele 
9; 12,30; 16; 19).

COMEDIE FANTASTICĂ Bu
cegi (orele 16; 18).

CEI MAI FRUMOȘI ANI : Giu- 
lești (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

PAVLINKA : Cotroceni (orele 
14; 16; 18; 20).

PE AICI NU SE TRECE : Pacea 
(orele 15,30; 19).

MARELE CIRC : Unirea (orele 
16, 18), Grădina Unirea (ora 20,15).

HYPERION : Drumul Sării (o- 
rele 16: 18: 20).

UN SALT SPRE MAREA PER
FORMANȚĂ : Ferentari (orele 
15,30: 18: 20,15).

LUMINĂ LA CAPĂTUL TUNE
LULUI : Cringași (orele 16; 18,15).

TEROARE PE ,,BRITANNIC" î 
Grădina Lira (ora 20,15).

ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Grădina Bucegi (ora 
20,15).

Teatrul ,.Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala din str. Al. Sahia) : 
TITANIC VALS — ora 19,30; 
Teatrul Mic (la Rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : SPECTACOL 
DE SUNET ȘI LUMINĂ — AMIN
TIREA SCRIITORILOR — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS — ora 19,30; (Sala Savoy) : 
CER CUVÎNTUL LA DIVERSE — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(la Teatrul de vară Herăstrău) : 
NU AM ÎNCREDERE ÎN BĂR
BAȚI —- ora 20; Teatrul Evreiesc 
de Stat : LOZUL CEL MARE — 
ora 20; Teatrul „Țăndărică" (la 
Școala generală nr. 197) : SÎNZIA- 
NA ȘI PEPELEA — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română" : 
ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI 
— ora 18,30.
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PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba engleză (recapitulare). 17.00 
Telex. 17.05 Publicitate. 17,10 Cabi
net juridic. 17,30 Din țările socia
liste. 17,40 Virajul — film docu
mentar. 17.45 Cîntece patriotice. 
18.00 Enciclopedie pentru tineret. 
18.25 Publicitate. 18.30 Muzica — 
emisiune de actualitate muzicală. 
18.45 Universitatea TV. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Concursul national de muzică 
ușoară — Mamaia ’75. Ziua a treia 
de concurs. 21,00 Revista economi
că TV. 21,30 Uniți într-o chemare, 
urmînd aceeași vrere. Pagini lite
rare dedicate eroismului poporu
lui nostru în lupta cu apele, în 
lupta de strîngere a recoltei, în 
munca de înlăturare a urmărilor 
inundațiilor. 22,10 24 de ore. 22,30 
Închiderea, programului.

PROGRAMUL II

20.00 Inscripții pe celuloid. 20.30 
Inițiative patriotice în industria 
bucureșteană pentru compensarea 
pierderilor provocate de inundații. 
20.55 Telex. 21,00 Concertul orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. 
Dirijori : Dju.ra Jaksic și Iosif 
Conta. 22,30 închiderea programu
lui.
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