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MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Printr-o Hotărîre a Consiliului de 

Miniștri, incepind cu data de 18 de
cembrie a.c. s-au redus prețurile de 
vînzare către populație la televizoa
rele din producția internă.

în perioada 1966—1969 producția 
internă de televizoare a crescut de la 
105 000 bucăți la 220 000 bucăți. Con
comitent cu creșterea producției de 
televizoare și a diversificării sorti
mentelor, s-a extins rețeaua de emi
siune care acoperă în prezent ma
rea majoritate a teritoriului țării. Ca 
efect al creșterii producției de tele

vizoare și al dezvoltării rețelei de 
emisiune a programelor de televi
ziune, în prezent există 49 de televi
zoare la 100 de familii în mediul ur
ban și 8 televizoare la 100 familii în 
mediul rural.

In vederea sporirii în continuare a 
gradului de înzestrare a populației 
cu televizoare, Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România a 
hotărît reducerea prețurilor de des
facere la televizoarele din producția 
internă cu 15 la sută. De exemplu, 
ca urmare a acestei măsuri, prețul

de vînzare. la televizorul „Venus 
E-47“ se reduce de la 4 000 la 8 400 lei, 
iar la televizorul „Miraj E-59“ de la 
5 100 la 4 335 lei.

Prin această reducere de prețuri, 
populația va realiza însemnate eco
nomii, care, la nivelul anului 1970, 
reprezintă peste 170 milioane lei. A- 
ceastă nouă măsură se înscrie în an^ 
samblul politicii partidului și statului 
nostru de ridicare continuă a nivelu
lui de trai material și cultural al oa
menilor muncii de la orașe și sate.

(Agerpres)

Lucrările actualei sesiuni a 
Marii' Adunări Naționale au fost 
re’uate miercuri dimineața în 
căință plenară. In perioada de 

. ia ultima ședință plenară, comi
siile permanente au examinat 
proiectele de legi înscrise pe or
dinea de zi.

în sală se aflau deputății Ma
rii Adunări Naționale, precum și 
numeroși invitați — conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, activiști de partid 
și de stat, personalități ale vie
ții economice, științifice și cul
turale, ziariști.

Printre invitați se aflau, de a- 
semenea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Ora 10. întîmpinați cu puter
nice aplauze, sosesc conducătorii 
partidului și statului. In loja din 
dreapta incintei au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile * Vîlcu.

în loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Deschizînd ședința, președinte
le Marii Adunări Naționale, to
varășul Ștefan Voitec, a anunțat 
proiectele de legi înscrise pe 
ordinea de zi care urmează a fi 
dezbătute și adoptate în actuala 
sesiune :

— Proiectul de lege privind 
organizarea și funcționarea Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

— Proiectul de , lege privind 
regimul străinilor în Republica 
Socialistă România.

— Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului de Stat a! eco
nomiei naționale pe anul 1970.

— Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de Stat pe 
anul 1970.

— Proiectul de lege privind 
regimul produselor și al sub
stanțelor stupefiante.

— Raportul Comisiei speciale 
a Marii Adunări Naționale îm
puternicită să verifice dotarea 
cu aparatură medicală, de cerce
tare și învățămînt in unitățile 
clinice și invățămîntul preclinic, 
precum și folosirea și repartiza
rea cadrelor medicale pe terito
riul țării.

— Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că de la 
ultima ședință plenară, Biroul 
Marii Adunări Naționale a pri
mit din partea Consiliului de 
Miniștri proiectul de lege pri
vind organizarea activității de 
cercetare științifică în Republica 
Socialistă România și a propus 
ca acest proiect să fie înscris 
pe ordinea de zi a sesiunii.

Expunerea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer 

asupra proiectului de lege privind 
organizare^ și funcționarea

Consiliului de Miniștri

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși deputați,
îmi revine sarcina de a prezen

ta Marii Adunări Naționale, spre 
dezbatere și adoptare, proiectul de 
lege cu privire la organizarea și 
funcționarea Consiliului de Miniș
tri, document menit să șipjească 
îmbunătățirii activității "acestui 
înalt for, să creeze un cadru mai 
propice pentru dinamizarea între
gului angrenaj al organelor și apa
ratului nostru de stat.

Semnificația proiectului apare și 
mai clar dacă îl raportăm la tota
litatea preocupărilor mereu mai 
stăruitoare ale partidului și statu
lui nostru pentru perfecționarea 
continuă a mecanismului social în 
ansamblul său, ca și a fiecărei ve
rigi a acestuia, dacă avem în ve
dere în întreaga sa amploare pro
gramul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

în cadrul acestor preocupări, un 
loc deosebit îl ocupă, cum e și fi
resc, organizarea activității statu
lui, componentă principală a supra
structurii noastre socialiste. Por
nim, în această privință, de la 
ideea majoră, evidențiată de întrea
ga experiență istorică a construirii 
socialismului, potrivit căreia întă
rirea sistematică a statului, per
fecționarea necontenită a formelor 
și metodelor prin care își îndepli
nește funcțiile sale, ca instrument 
de bază al edificării noii orînduiri. 
reprezintă o condiție esențială a 
succesului în opera de transforma
re a societății.

Vă este cunoscut că în ultimii ani. 
și îndeosebi după Conferința Na
țională a partidului, au fost adop
tate o serie de măsuri și acte nor
mative vizînd îmbunătățirea orga
nizării și activității organelor de 
stat centrale și locale. Caracteris
tic tuturor acestor măsuri este fap
tul că ele îmbină într-o indisolubi
lă unitate perfecționarea mecanis
mului conducerii centrale, cu lăr
girea autonomiei funcționale a u- 
nităților de bază, prin preluarea 
unor atribuții de la organele cen
trale. Acolo unde au fost judicios 
înțelese și aplicate, măsurile la 
care mă refer dau rezultate pozi

tive, concretizate în eliminarea u- 
nor fenomene de birocratism, în
tr-o mai înaltă receptivitate față 
de cerințele noi, în rezolvarea mai 
operativă și totodată mai compe
tentă a problemelor, în lărgirea 
considerabilă a terenului de afir
mare a inițiativelor locale.

în același timp, în aceeași suită 
de preocupări se înscrie înființarea 
centralelor, combinatelor și grupu
rilor. de întreprinderi, ca verigă 
principală în sistemul de organi
zare, conducere și planificare a e- 
conomiei naționale. Crearea acestor 
organisme, învestite cu largi atri
buții, înseamnă, între altele, apro
pierea conducerii de producție, fău
rirea premiselor pentru rezolvarea 
pe plan local, la scara diferitelor 
unități, a celor mai variate proble
me de ordin tehnic, economic sau 
organizatoric, astfel încît producția 
să dobîndească întreaga mobilitate 
impusă de ritmul vertiginos al pro
gresului tehnico-științific contem
poran. Concomitent, ministerele și 
celelalte organe economice centrale 
au fost degrevate de un număr a- 
preciabil de sarcini de gestiune și 
administrație care, în trecut, le ab
sorbeau o mare parte a activității 
și le limitau serios posibilitățile de 
a aborda problemele de perspecti- 
vă. Legile recent adoptate, de orga
nizare și funcționare a ministere
lor, ca și a celorlalte organe cen
trale de stat, stabilesc, după cum 
știți, atribuțiile acestor instituții, 
orientîndu-le cu precădere către 
problemele mari de studiu și prog
noză privind tendințele dezvoltării 
în fiecare domeniu, precum și mă
surile ce se impun pentru a impri
ma un curs tot mai rapid, modern 
și eficient vieții economice și so- 
cial-culturale la dimensiunile do
meniilor respective.

Ca organ suprem al administra
ției de stat, Consiliul de Miniștri 
parcurge, de asemenea, un proces 
de îmbunătățire a activității, con
form noilor cerințe. în condițiile 
creșterii atribuțiilor și răspunderi
lor ministerelor și unităților eco
nomice și teritorial-administrative, 
a devenit posibil ca guvernul să se 
consacre în mai mare măsură solu

ționării problemelor de ansamblu 
ale țării, să-și îndeplinească mai 
bine sarcinile sale constituționale 
de îndrumare și control a modului 
cum se înfăptuiește politica parti
dului în cele mai variate sectoare.

Activitatea desfășurată de gu
vern, experiența acumulată prin a- 
plicarea hotărîrilor Conferinței Na
ționale au pus în lumină necesita
tea ca în organizarea și funcțio
narea Consiliului de Miniștri să in
tervină unele modificări menite să 
favorizeze îndeplinirea în cit mâi 
bune condiții a rolului său în viața 
țării. Acestei necesități îi răspun
de proiectul de lege pe care am o- 
noarea să vi-1 prezint.

Mă voi opri, în continuare, asu
pra acelor prevederi din proiect 
care aduc elemente noi, arătînd pe 
scurt rațiunile pe care se înteme
iază.

Componența, organizarea și func
ționarea Consiliului de Miniștri o- 
feră un cadru prielnic pentru des
fășurarea întregii activități, cores
punzător principiului muncii și 
conducerii colective. Ca și în cele
lalte organisme sociale unde acest 
principiu a fost promovat, și în 
munca guvernului el se dovedește 
un factor fundamental al optimi
zării deciziilor, al îndeplinirii în 
condiții superioare a sarcinilor de 
conducere. Așa cum s-a subliniat 
adesea, munca și conducerea colec
tivă își vădesc însă eficiența numai 
în măsura în care se bizuie pe res
ponsabilitatea individuală a tuturor 
membrilor colectivului.

Aceasta implică, se înțelege, a- 
portul substanțial de gîndire și ac
tivitate al fiecăruia, atît în elabo
rarea deciziilor, cît și în înfăp
tuirea lor. Mai mult decît atît, răs
punderea personală presupune ho- 
tărîrea de a îndeplini în mod e- 
xemplar sarcinile încredințate, o 
desăvîrșită corectitudine în apre
cierea rezultatelor, a situației e- 
xistente intr-un domeniu sau al
tul, chiar dacă lucrurile nu se pre
zintă favorabil, dreptul și datoria 
de a interveni prompt și de a lua 
de sine stătător măsurile care se

(Continuare în pag. a Il-a)

i marfă 
vîndută și încasată. Multe întreprin
deri din toate ramurile industriale 
au raportat de pe acum țării,

i

ale anului
mplinirea

diminuate

(Continuare în pag. a IH-a)
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PLENARE! C.C. AL P.C.R
Să folosim la

ăl
sodă calcinată și au fost 
nerealizările la huilă (Valea Jiului), 
transformatoare de forță, aparata.i 
electric de înaltă tensiune, televi
zoare. mijloace de automatizare, 
■strunguri para’ele. locomotive elec
trice, cărămizi și blocuri ceramice, 
placaj, plăci din particule aglome
rate și altele.

Și în prima jumătate a lui decem
brie s-a menținut ritmul viu de 
realizare a planului,1 de recuperare 
a restanțelor. Din datele statistice 
centralizate reiese că în perioada 
1 ianuarie — 10 decembrie a. c. s-au 
realizat peste prevederi 89 200 tone 
fontă, 17 900 tone oțel, 24 800 tone 
laminate finite, 1 462 tone aluminiu 
primar, sute de tractoare și autoca
mioane, 142 000 bucăți rulmenți, în
semnate cantități de țesături, încăl
țăminte si alte bunuri de consum 
Pe 11 luni, majoritatea județelor

Caracteristica dominantă a aces
tor zile de decembrie, ca. de alt
fel. a activității pe tărîm industrial 
din lunile octombrie și noiembrie, 
este ritmul susținut de realizare a 
sarcinilor de plan la toți indica
torii, ritm superior, în multe 
domenii, celor din trimestrele an
terioare ale anului. în cele 11 luni 
care au trecut, volumul producției 
globale industriale obținute peste 
plan se ridică la 2,7 miliarde lei, 
iar cel al producției marfă vîndută 
și încasată la 2,4 miliarde lei. Se 
remarcă o îmbunătățire a activită
ții de realizare a planului la pro
duse de însemnătate vitală pentru 
economia națională. Datorită intră
rii în funcțiune înainte de termen 
a furnalului nr. 2, de 1 700 mc, de 
la Combinatul siderurgic din Galați 
au putut fi recuperate restanțele la 
producția de oțel, planul pe 11 luni ...
fiind depășit cu 15 600 tone. Tot-, țării și-au realizat olanul la produc- 
odată, au fost recuperate restanțele ția globală .și la producția marfă 
față de pian, existente la sfîrșitul 
lunii octombrie, la motoare elec
trice, remorci basculante, alumină.

conducerii de partid și de stat, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
că și-au îndeplinit planul anual la 
principalii indicatori, precum și an
gajamentele luate în întrecerea so
cialistă. întreprinderile care și-au 
realizat sarcinile din planul anual se 
străduiesc să le îmbogățească, să 
adauge noi și noi valori materiale

Calculele arată că VALOAREA 
PRODUCȚIEI GLOBALE INDUS
TRIALE OBȚINUTE ÎNTR-O ZI 
SE RIDICA LA APROAPE 1 MI
LIARD LEI, CA ÎN TIMPUL CARE 
A MAÎ'RAMAS PINA LA SFÎRȘI- 
TUI. ANULUI - ÎN CELE 13 ZILE 
- TREBUIE SA FIE REALIZATA 
O PRODUCȚIE DE MULTE MI
LIARDE DE l.EI 1ATA, DECI, 
CÎT ESTE DE IMPORTANT SA 
NU SE PRECUPEȚEASCĂ NICI 
UN EFORT PENTRU RECUPERA
REA TUTUROR RESTANȚELOR, 
PENTRU REALIZAREA TUTUROR 
PRODUSELOR PREVĂZUTE ÎN 
PLAN, PENTRU OBȚINEREA

esenția

NECULA
Centralei

ing.
directorul general al 

industriale de mașini și materiale 
electrotehnice

(Continuare în pag a IV-a)

pentru eficacitatea 
centralelor industriale
să aducă un spirit nou

in conducerea
treburilor economice

Pentru fiecare conducător de 
centrală, grup sau combinat in
dustrial. indicațiile date de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, atît 
la recenta plenară a C C. al P.C.R., 
cît și în ședința de lucru care a 
avut loc la Comitetul Central al 
partidului la sfîrșitul lunii noiem
brie a c., au o deosebită importan
ță practică pentru activitatea 
o desfășoaiă. ele constituind 
prețios îndreptar în munca 
zentă și viitoare a noilor < 
nisme economice, pentru înfăp
tuirea neîntîrziată a măsurilor de 
perfecționare a organizării și con
ducerii economiei naționale. Toc
mai pentru a asigura transpunerea 
eu maximă operativitate în prac-

Convorbire cu 
Alexandru

i ce 
un 

pre- 
orga- tică a sarcinilor desprinse din ho- 

tăririle plenarei, în fiecare între
prindere, în centrale industriale ș) 
ministere are loc o largă desfășu
rare de forțe, se întreprind acțiuni 
concrete și de mare eficacitate, se 
caută căile cele mai directe si si

gure pentru ridicarea calitativă a 
activității industriale, pentru creș
terea gradului de eficiență a pro
ducției. Pe această temă am avut 
și convorbirea pe care o relatăm

— Au trecut peste două luni și 
jumătate de la constituirea centra
lei industriale pe care o conduceți, 
timp suficient pentru organizare, 
pentru depășirea greutăților ineren
te începutului Cum apreciați acti
vitatea centralei. în prezent și în 
perspectivă, pornind de la indica
țiile plenarei C.C. al P.C.R. ? Care 
este cota de participare a centralei 
la conducerea și organizarea acti-



PAGINA 2 I SCÂNTEIA — joi 18 decembrie 1969

f MARII ADUNARI NAȚIONALE
■08

Lege privind organizarea 
si funcționarea
z 3

Expunerea tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Consiliului de Mini®

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, organ 
suprem al administrației de stat, e- 
xercită conducerea generală a acti
vității executive pe întreg teritoriul 
țării, avînd ca principală sarcină a- 
ducerea la îndeplinire a liniei ge
nerale politice și a directivelor Parti
dului Comunist Român cu privire la 
dezvoltarea armonioasă a tuturor ra
murilor economiei naționale și la 
progresul multilateral al țării.

Art. 2. — Consiliul de Miniștri este 
ales de Marea Adunare Națională pe 
durata legislaturii, în prima sesiune 
a acesteia, și funcționează pînă la a- 
legerea noului Consiliu de Miniștri 
în legislatura următoare.

Art. 3. — Consiliul de Miniștri își 
desfășoară activitatea potrivit prin
cipiului conducerii colective.

Consiliul de Miniștri în întregul său 
și fiecare dintre .membrii acestuia 
sînt răspunzători în fața Marii A- 
dunări Naționale, iar în intervalul 
dintre sesiuni, în fața Consiliului de 
Stat. Fiecare membru al Consiliului 
de Miniștri este răspunzător atît 
pentru propria sa activitate, cit și 
pentru întreaga activitate, a Consi
liului de Miniștri.

CAPITOLUL II
Atribuțiile Consiliului 

de Miniștri
Art. 4.'— Consiliul de Miniștri are 

următoarele atribuții :
a) stabilește măsuri generale pen

tru aducerea la îndeplinire a politi
cii interne și externe ;

b) hotărăște măsurile necesare pri
vind organizarea și asigurarea exe- 
'cutării legilor ;

c) conduce, coordonează și contro
lează activitatea ministerelor și a 
celorlalte organe centrale ale admi
nistrației de stat, precum și a orga
nelor, locale ale administrației de 
stat; ascultă dări de seamă cu pri
vire la activitatea acestor organe ;

d) elaborează proiectul planului de 
stat și proiectul bugetului de stat, 
precum și orice alte proiecte de legi ; 
elaborează proiecte de decrete ;

e) stabilește măsuri pentru realiza
rea planului de stat și a bugetului 
de stat; întocmește raportul’ gene
ral cu privire la îndeplinirea pla
nului de stat și contul general de 
Încheiere a exercițiului bugetar ;

f) înființează organizații economi
ce, întreprinderi și instituții de stat 
de interes republican ;

g) ia măsuri în vederea asigurării 
ordinii publice, apărării intereselor 
statului și ocrotirii drepturilor cetă
țenilor ;

h) ia măsuri, potrivit hotărîrilor 
Consiliului Apărării Republicii So
cialiste România, pentru organizarea 
generală a forțelor armate și fixa
rea contingentelor anuale de cetățeni 
care urmează să fie chemați la în
deplinirea serviciului militar ;

i) exercită conducerea generală în 
domeniul relațiilor cu alte state și 
ia măsuri pentru încheierea acordu
rilor internaționale ;

j) sprijină activitatea organizațiilor 
de masă și obștești ;

k) exercită orice alte atribuții sta
bilite prin lege.

Art. 5. — Consiliul de Miniștri or
ganizează informarea opiniei publice 
cu privire la principalele măsuri pe 
care le ia în înfăptuirea politicii in
terne și externe.

CAPITOLUL III 
Organizarea 

și funcționarea 
Consiliului de Miniștri
Art. 6. -- Consiliul de Miniștri se 

compune din : președintele Consiliu
lui de Miniștri, prim-vicepreședinte- 
le și vicepreședinții Consiliului de 
Miniștri, miniștrii, precum și preșe
dintele Consiliului Securității Statu
lui, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, președintele Comite
tului pentru Prețuri, președintele Co
mitetului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, președintele 
Consiliului Național al Cercetării Ști
ințifice și președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Din Consiliul de Miniștri fac parte, 
de asemenea, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor și președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție ; primul secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist face parte din Consiliul de 
Miniștri in calitate de ministru pen
tru problemele tineretului.

Art. 7. — Președintele, prim-vice- 
președintele și vicepreședinții Consi
liului de Miniștri alcătuiesc Biroul 
Permanent al Consiliului de Mi
niștri.

La lucrările Biroului Permanent al 
Consiliului de Miniștri participă pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării și ministrul finanțelor.

Art. 8. — La ședințele Consiliului 
de Miniștri pot fi convocați conducă
tori ai organelor centrale ale admi
nistrației de stat care nu sînt membri 
ai Consiliului de Miniștri ; de ase
menea, Consiliul de Miniștri poale 
invita reprezentanți ai organelor cen
trale ale organizațiilor obștești, pre
cum și orice persoană a cărei pre
zență' se apreciază că ar fi utilă.

Art. 9. — Consiliul de Miniștri este 
sprijinit în rezolvarea unor proble
me de comisii și consilii cu carac
ter permanent sau temporar, a căror 

organizare și mod de desfășurare a 
activității se stabilesc prin hotărire 
a Consiliului de Miniștri.

Art. 10. — In îndeplinirea atribu
țiilor sale, Consiliul de Miniștri a- 
doptă hotărîri, pe baza și în vederea 
executării legilor.

Normele privind prezentarea de 
propuneri în vederea adoptării de 
hotărîri. precum și desfășurarea șe
dințelor Consiliului de Miniștri, se 
stabilesc prin hotărire a Consiliului 
de Miniștri.

Hotărîrile cu caracter normativ se 
publică in Buletinul Oficial al Re
publicii Socialiste România.

CAPITOLUL IV 
Atribuțiile președintelui, 
prim-vicepreședintelui, 

vicepreședinților 
și sie celorlalți membri 
ai Consiliului de Miniștri

Art. 11. — Președintele Consiliului 
de Miniștri conduce, îndrumă și coor
donează întreaga activitate a Consi
liului de Miniștri, asigurînd îndepli
nirea unitară a tuturor atribuțiilor ce 
revin Consiliului de Miniștri ca or
gan suprem al administrației de stat.

Președintele Consiliului de Miniștri 
reprezintă Consiliul de Miniștri în 
relațiile acestuia cu organele și or
ganizațiile din țară, precum și în 
relațiile internaționale.

Hotărîrile Consiliului de Miniștri 
se semnează de președintele Consi
liului de Miniștri.

Art. 12. — Consiliul de Miniștri 
poate hotărî ca unele dintre atribu
țiile președintelui să fie îndeplinite, 
în mod permanent și sub îndrumarea 
acestuia, de către prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri.

în caz de lipsă sau de. împiedicare 
din orice motive a exercitării de că
tre președinte a atribuțiilor sale, a- 
cestea se îndeplinesc- de prim-vice- 
președintele Consiliului de Miniștri.

Art. 13. — Prim-vicepreședintele și 
vicepreședinții Consiliului de Mini
ștri ajută pe președintele Consiliului 
de Miniștri în îndeplinirea atribu
țiilor sale.

Art. 14. — Prim-vicepreședintele
și vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri exercită îndrumarea, coordo
narea și controlul ramurilor său do
meniilor de activitate stabilite de 
Consiliul de Miniștri j de asemenea, 
au dreptul să exercite controlul ge
neral al activității oricăror organe 
ale administrației de stat, organi
zații economice, întreprinderi și in
stituții de stat.

Art. 15. — în ramurile sau dome
niile de activitate de care răspund, 
prim-vicepreședintele și vicepreșe
dinții Consiliului de Miniștri :

a) organizează și controlează apli
carea hotărîrilor de partid și de stat j 
îndrumă și controlează activitatea 
ministerelor și a celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat, 
potrivit repartizării stabilite de Con
siliul de Miniștri | răspund pentru 
îndeplinirea de către aceste organe 
a planului și bugetului de stat, pre
cum și pentru întreaga activitate a 
acestora i

b) îndrumă activitatea de elaborare 
a proiectelor de plan anuale și de 
perspectivă în domeniile economic și 
social-cultural ;

c) coordonează activitatea de ela
borare și îndeplinire a măsurilor de 
perfecționare a conducerii și plani
ficării economiei naționale ;

d) analizează și dispun măsuri — în 
vederea realizării planului de stat — 
pentru asigurarea de către ministere 
și celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat a aprovizionării 
tehnico-materiale a întreprinderilor 
și organizațiilor economice :

e) urmăresc realizarea măsurilor 
privind lărgirea comerțului exterior', 
urmăresc și îndrumă desfășurarea 
activității de colaborare și cooperare 
economică, tehnică și științifică cu 
alte țări ; urmăresc îmbunătățirea 
continuă a calității produselor desti
nate exportului, precum și ridicarea 
competitivității acestor produse pe 
piețele externe t

f) urmăresc și ' iau măsuri de pro
movare a activității de cercetare 
științifică corespunzător cerințelor 
economiei naționale ;

g) controlează aplicarea prevederi
lor referitoare la realizarea măsuri
lor de îmbunătățire a nivelului de 
viață a populației, hotărite în cadrul 
planului de stat și răspund de asigu
rarea aprovizionării populației :

h) analizează periodic activitatea 
conducerii ministerelor și a celorlalte 
organe centrale ale administrației de 
stat, a unităților din subordinea a- 
cestora, în legătură cu dezvoltarea 
de ansamblu a ramurilor sau dome
niilor de activitate ;

i) răspund pentru aplicarea poli
ticii de selecționare și promovare a 
cadrelor de conducere ; urmăresc și 
îndrumă activitatea ' de pregătire și 
perfecționare a cadrelor ;

j) dau aprobări în limita compe
tenței stabilite de Consiliul de Mi
niștri i

k) informează Biroul permanent al 
Consiliului de Miniștri asupra prin
cipalelor măsuri pe care le-au luat •,

l) exercită orice atribuții prevăzute 
de lege sau însărcinări date de Con
siliu) de Miniștri

Art. 16. - Prim-vicepreședintele
și vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri răspund, împreună cu miniș
trii și conducătorii'celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat 
a căror activitate o coordonează, de 
proiectele de acte normative, de 

studiile și propunerile înaintate Con
siliului de Miniștri.

Art. 17. — în exercitarea atribu
țiilor lor, prim-vicepreședintele și 
vicepreședinții Consiliului de Mi
niștri folosesc un aparat de specia
litate, a cărui structură se stabilește 
prin ' hotărire a Consiliului de Mi
niștri.

Pentru controlul îndeplinirii hotă
rîrilor Consiliului de Miniștri, pre
cum și pentru analizarea unor pro
bleme mai importante sau complexe, 
prim-vicepreședintele și vicepre
ședinții Consiliului de Miniștri pot 
dispune constituirea de colective de 
specialiști din cadrul ministerelor, 
celorlalte organe centrale, precum și 
din cadrul organelor locale ale ad
ministrației de stat.

Art. 18. — Membrii Consiliului de 
Miniștri conducători de ministere 
sau de alte organe centrale ale ad
ministrației de-stat asigură aplicarea 
politicii partidului și statului în ra
murile sau domeniile lor de activi
tate, răspunzînd de activitatea aces
tor organe în fața Consiliului de Mi
niștri

Art. 19 — în condițiile stabilite 
prin legile de organizare și funcțio
nare sau prin alte legi, membrii Con
siliului de Miniștri conducători de 
ministere sau de alte organe centrale 
ale administrației de stat :

a) organizează și controlează aplica
rea hotărîrilor de partid și de stat, 
răspunzînd de modul lor de aplicare 
în ramura sau domeniul lor de acti
vitate ț

b) răspund de elaborarea proiecte
lor planurilor anuale și de perspec
tivă în domeniile economic și social- 
cultural ; răspund de realizarea indi
catorilor de plan și buget !

c) asigură înfăptuirea măsurilor 
de perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale : dis
pun , măsuri cu privire la valorifi
carea superioară a resurselor ma
teriale t se preocupă și iau măsuri 
pentru continua organizare științifică 
a producției și a muncii :

d) răspund de realizarea planului 
de investiții și de controlul realizării 
parametrilor proiectați :

e) îndrumă și răspund de organiza
rea activității de cercetare'și proiec
tare, precum și de valorificarea re
zultatelor cercetării științifice j iau 
măsuri pentru introducerea tehnicii 
noi :

f) iau măsuri cu privire la : îm
bunătățirea continuă a calității pro
duselor și îmbogățirea sortimentelor: 
reducerea costurilor de producție ; 
creșterea productivității muncii ; 
poartă răspunderea pentru organiza
rea controlului de calitate :

g) iau măsuri cu privire la colabo
rarea și cooperarea economică, teh
nică și științifică între întreprinde
rile și centralele industriale din țară, 
precum și pe plan extern • organi
zează și coordonează îndeplinirea 
sarcinilor ce decurg din această ac
tivitate :

h) 'organizează aprovizionarea teh- 
nico-materială a întreprinderilor și 
organizațiilor economice :

i) iau măsuri privitoare la organi
zarea și controlul producției destina
te exportului și în general la promo
varea comerțului exterior ;

j) iau măsuri pentru aplicarea po
liticii de selecționare și promovare 
a cadrelor ! stabilesc necesarul dc 
cadre în perspectivă și iau. potrivit 
legii, măsuri cu privire la pregăti
rea. perfecționarea și specializarea 
acestora :

k) exercită orice atribuții stabilite 
prin actele normative de organizare 
și funcționare a ministerelor și ce
lorlalte orgâne centrale ale adminis
trației de stat pe care le conduc sau 
prin alte acte normative.

Art. 20. — în condițiile stabilite prin 
legile de organizare și funcționare a 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat, miniș
trii și conducătorii acestor organe e- 
mi.t, în vederea executării legilor și 
hotărîrilor Consiliului de Miniștri, or
dine, instrucțiuni și alte acte prevă
zute de lege.

Art. 21. — Merhbrii Consiliului de 
Miniștri :
a) participă la dezbaterile Consiliu

lui de Miniștri și la adoptarea hotărî
rilor acestuia | i

b) propun Consiliului de Miniștri 
proiecte de acte normative, precum si 
orice măsuri de competența acestuia, 
pe care le socotesc necesare.

CAPITOLUL V
Secretariatul General 

al Consiliului de Miniștri
Art. 22. — Consiliul de Miniștri are 

un Secretariat General.
Secretariatul General al Consiliului 

de Miniștri este condus de secretarul 
general al Consiliului de Miniștri care 
participă la ședințele Consiliului de 
Miniștri.

Structura organizatorică, atribuțiile 
și normele de funcționare ale Secre
tariatului General al Consiliului de 
Miniștri se stabilesc de Consiliul de 
Miniștri.

CAPITOLUL VI 
Dispoziții finale

Art. 23. — Legea oi 20 din 9 decem
brie 1967 privind organizarea și func
ționarea Consiliului de Miniștri al'Re
publicii Socialiste România, astte> 
cum a fost modificată prin I.egea nr 3 
din 13 martie 19691 precum și orice 
aite dispoziții contrare prezentei legi, 
se abrogă.

(Urmare din pag. I)

impun pentru bunul mers al tre
burilor, de a declanșa efortul co
lectiv atunci cînd nevoile o cer. 
Cultivarea unei asemenea concep
ții asupra responsabilității pe în
treaga scară ierarhică și în toate 
verigile organismului social este o 
condiție obligatorie a progresului 
societății noastre.

în această viziune, proiectul de 
lege definește mult mai precis și 
mai detaliat atribuțiile prim-vice- 
președintelui și ale vicepreședinți
lor Consiliului de Miniștri privind 
îndrumarea, controlul și elaborarea 
de măsuri în ramurile și dome
niile de care răspund. Ceea ce dis
tinge prevederile în această di
recție este aria extrem de largă și 
variată a ’ competențelor ce se a- 
cordă : de la organizarea și con

Lege privind regimul străinilor
in Republica Socialistă România

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art. 1. — In România străinii au, 
în condițiile legii, drepturile funda
mentale ale cetățenilor români -- cu 
excepția drepturilor politice — drep
turile civile ale acestora, precum și 
orice alte drepturi recunoscute prin 
lege sau prin acorduri internaționale 
la care România este parte.

Pe timpul șederii în România, stră
inii sînt datori să respecte legile ro
mâne.

Art. 2. -- Sînt străini, în sensul 
prezenței legi, persoanele care nu au 
cetățenia română — fie că au o cetă
țenie străină,'fie că nu au nici o ce
tățenie.

CAPITOLUL II 
Intrarea străinilor 

în România
Art. 3. — Străinii pot intra pe te

ritoriul României în baza actelor pen
tru trecerea frontierei de stat româ
ne, prevăzute de lege

Actele pentru trecerea frontierei ,de 
stat române trebuie să fie prevăzute 
cu viza română, care se acordă de 
către misiunile diplomatice și oficiile 
consulare ale Republicii Socialiste 
România. Străinii care doresc să vi
ziteze România ca turiști pot intra în 
țară pe baza vizei turistice ce se a- 
cordă, la cerere, și de către punctele 
de control pentru trecerea frontierei 
de stat române.

Sîiit scutite de viza română actele 
pentru trecerea frontierei de stat ro
mâne, eliberate de organele compe
tente ale altui stat, în conformitate 
cu înțelegerile internaționale la care 
România este parte.

Art. 4. — Străinului i se poate re
fuza intrarea în România, dacă :

a) a acționat împotriva intereselor 
României sau există indicii temeinice 
că venind în țară ar putea acționa 
împotriva intereselor statului român ;

b) sînt indicii temeinice că inten
ționează să intre în țară pentru a co
mite infracțiuni ț

c) a încălcat normele referitoare la 
regimul străinilor în România sau 
legile vamale, valutare, ori cele cu 
privire la trecerea frontierei de stat 
române ;

d) i s-a ridicat dreptul de ședere în 
România, a fost expulzat, ori este 
indezirabil ;

e) nu face dovadă că are posibili
tăți de întreținere pe timpul șederii 
în România.

CAPITOLUL III 
Șederea străinilor 

în România
Art. 5. — Dispozițiile legale cu pri

vire la domiciliu și reședință stabilite 
pentru cetățenii români se aplică în 
mod corespunzător și străinilor.

Străinul care intră în România pen
tru a se stabili cu domiciliul sau 
pentru a-și stabili reședința pe o du
rată mai mare de 90 zile își va 
anunța sosirea la organul Ministeru
lui Afacerilor Interne din localitatea 
unde urmează a domicilia sau a avea 
reședința, în termen de 3 zile de la 
trecerea frontierei de stat române, în 
vederea luării în evidență și a obți
nerii actului român de identitate. 
Aceeași obligație o au și străinii care 
au intrat în țară în mod repetat, în 
interes personal, pe o durată totală 
mai mare de 90 zile într-un an.

Pentru copilul sub 14 ani, obligația 
de anunțare revine părintelui sau 
altui reprezentant legal, ori însoțito
rului lui.

Străinii veniți în România pentru 
o ședere mai mică de 90 zile nu 
sînt obligați să se prezinte la orga
nele Ministerului Afacerilor Interne 
pentru a-și declara reședința.

Art. 6. — Străinilor care au împli
nit vîrsta de 14 ani li se eliberează 
următoarele acte române de identi
tate

a) carnet de identitate, pentru 
străinii care își stabilesc domiciliul 
in România :

b) legitimație provizorie, pentru 
străinii care își stabilesc reședința în 
România pe o durată mai mare de 
90 zile.

Copilul sub 14 ani se trece în ac
tul de identitate al părintelui sau 
altui reprezentant legal. Ori al înso
țitorului lui.

La împlinirea vîrstei de 14 ani. 
străinii sînt obligați să se prezinte cu 
actele necesare la organul local al 

trolul aplicării hotărîrilor de partid 
și de stat, pînă la îndrumarea ac
tivității de elaborare a proiectelor 
de plan, de la dispunerea de mă
suri pentru asigurarea aprovizio
nării tehnico-materiale, pînă la 
politica de selecționare și promo
vare a cadrelor, la educarea lor în 
spiritul unei înalte exigențe și 
responsabilități în muncă.

Este în afară de orice îndoială 
că dispunînd de asemenea largi 
atribuții, vicepreședinții Consiliu
lui de Miniștri vor putea să pă
trundă mai adînc în problematica 
cu care sînt confruntate ministere
le, centralele și întreprinderile, să 
intervină mai activ pentru solu
ționarea ei, să acționeze cu mai 
mare operativitate și. eficiență. A- 
cestor scopuri trebuie să le slu
jească, evident, aparatul Consiliu
lui de Miniștri, îmbunătățindu-se

Ministerului Afacerilor Interne, în 
vederea obținerii actului român de 
identitate.

Art. 7 — Carnetul de identitate se 
eliberează pe baza actului de trecere 
a frontierei de stat și a actelor de 
stare civilă.

Legitimația provizorie se eliberează 
pe baza actului de trecere a frontie
rei de stat.

Art. 8. — Carnetul de identitate se 
eliberează cu termen de valabilitate 
de 10 ani și se vizează anual.

Legitimația provizorie se eliberează 
cu termen de valabilitate pe perioada 
pentru care s-a aprobat șederea în 
România

Art. 9 — Cu cel puțin 5 zile îna
inte de expirarea vizei anuale sau a 
valabilității carnetului de identitate, 
străinii se vor prezenta la organul 
local a) Ministerului Afacerilor In
terne în evidența căruia figurează, 
pentru viza anuală sau eliberarea 
unui nou carnet.

Posesorul legitimației provizorii, 
care dorește să obțină prelungirea 
termenului de ședere în România, se 
va prezenta cu cel puțin 24 ore îna
inte de expirarea valabilității acesteia 
la organul prevăzut la alineatul pre
cedent, pentru eliberarea unei noi 
legitimații sau prelungirea valabilită
ții legitimației.

Ari. 10 — Orice modificare, adău
gire sau mențiune făcută pe carnetul 
de identitate sau pe legitimația pro
vizorie de către alte organe decît cele 
ale Ministerului Afacerilor Interne 
este interzisă și atrage nulitatea a- 
cestor acte

Art. 11. — Se eliberează un nou 
carnet de identitate sau o nouă legi
timație provizorie :

a) la expirarea termenului de vala
bilitate pentru care au fost eliberate i

b) la schimbarea numelui i
c) în caz de anulare ;
d) în caz de distrugere, deteriorare, 

furt sau pierdere.
Art. 12. — In termen de 48 ore de 

la constatarea lipsei carnetului de 
identitate sau a legitimației provizo
rii titularul actului va anunța cel 
mai apropiat organ al Ministerului 
Afacerilor Interne.

Persoana care găsește un act de 
identitate pentru străini îl va preda 
celui mai apropiat organ al Ministe
rului Afacerilor Interne

Art. 1'3. — Actele române de iden
titate ce au fost eliberate străinilor 
vor fi predate, în cel mult 3 zile de 
la ridicarea lor, organului competent 
al Ministerului Afacerilor Interne, de 
către :

a) organul care a dispus aresta
rea ; în cazul cînd măsura a fost lua
tă de instanța judecătorească, obli
gația de a preda actele revine orga
nului care a executat arestarea ,

b) organul de stare civilă, pentru 
morți.

Art. 14. — Darea sau primirea spre 
păstrare în orice scop a actelor de 
identitate ale străinilor, în afară de 
cazurile prevăzute la art. 13, este in
terzisă. Organul de urmărire penală 
poate păstra actele persoanelor reți
nute. pe timpul-cit durează reține
rea.

■Art. 15. — Actele române de iden
titate eliberate străinului se retrag 
de către organele competente ale Mi
nisterului Afacerilor Interne, dacă a- 
cesta :

a) părăsește teritoriul țării ;
b) i s-a ridicat dreptul de ședere 

in țară sau este expulzat;
c) a dobindit cetățenia română.
Art. 16. — Persoana fizică sau ju

ridică care pune la dispoziția unui 
străin locuință pentru găzduire sau 
teren pentru instalarea mijloacelor de 
cazare mobile este obligată să anun
țe despre sosirea și plecarea aces
tuia organului local al Ministerului 
Afacerilor Interne, în termen de 24 
ore.

Pentru anunțare se va cere străi
nului să completeze o fișă de evi
dență tip, al cărei conținut va fi 
stabilit de Ministerul Afacerilor In
terne.

In cazul cînd se constată că străi
nul nu are pașaport ori alt act de 
trecere a frontierei de stat, carnet de 
identitate sau legitimație provizorie, 
cel căruia i se solicită găzduirea este 
obligat să anunțe de !îndată organul 
local al Ministerului Afacerilor In
terne.

Art. 17. — Străinul domiciliat in 
România va anunța. organului Mi
nisterului Afacerilor Interne, in evi
dența căruia se află, orice act sau 
fapt de stare civilă privind persoana 
sa, în termenele prevăzute de lege 
pentru cetățenii români. Actul sau 
faptuj do stare civilă intervenit in 
străinătate se va anunța la data cînd 
străinul a aflat despre aceasta, res
pectiv la dara cind s-a reintors in 
România.

Art. 18 — Pentru considerații pe 
Interesează ordinea publică sau secu
ritatea statului, Ministerul Afacerilor 
Interne poate limita deplasarea străi

în mod corespunzător organizarea 
și funcționarea sa.

Prevederile proiectului referi
toare la atribuțiile prim-vicepre- 
ședintelui și vicepreședinților își 
găsesc o firească întregire prin ar
ticolul care precizează principale
le atribuții ale celorlalți membri ai 
Consiliului de Miniștri — condu
cători de ministere sau alte orga
ne centrale ale administrației de 
stat. Cuprinderea lor în proiect 
subliniază răspunderea miniștrilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin atît în calitate de con
ducători de instituții centrale de 
stat, cît și de membri ai organu
lui colectiv suprem al administra
ției de stat — Consiliul de Mi
niștri. Aceste atribuții urmează a 
fi exercitate în condițiile stabili
te prin legile de organizare și

nilor, precum și stabilirea domiciliu
lui sau reședinței acestora în anu
mite zone sau localități.

Străinul cu domiciliul sau reședin
ța într-o zonă sau localitate din cele 
prevăzute în alineatul precedent este 
obligat ca, in termenul stabilit in 
comunicarea ce i se face de către 
organul Ministerului Afacerilor In
terne, să-și schimbe domiciliul sau 
reședința în altă localitate.

Art. 19. — Străinul venit în Româ'- 
nia pentru o ședere temporară este 
obligat să părăsească țara la expi
rarea termenului de ședere.

Șederea în România poate fi pre
lungită de către organul competent 
al Ministerului Afacerilor Interne. 
Cererea de prelungire se va face cu 
cel puțin 24 ore înainte de expira
rea termenului de ședere ; în caz de 
forță majoră,' ea poate fi făcută și 
după expirarea termenului de șede
re, dar nu mai tîrziu de 24 ore de 
la încetarea forței majore.

Art. 20. — Ministrul afacerilor in
terne poate ridica sau limita^ drep
tul de ședere în România străinului 
care a ' încălcat legea română, pre
cum și aceluia care prin atitudinea 
sau comportarea sa a adus prejudicii 
intereselor statului român.

Art. 21. — Străinul aflat temporar 
in România căruia i s-a ridicat drep
tul de ședere este obligat să pără
sească țara în termen de 48 ore de 
la data cînd aceasta i s-a adus la 
cunoștință, iar dacă dreptul de șe
dere i-a fost limitat, este obligat să 
părăsească țara la /data fixată.

Străinul cu domiciliul in România 
căruia i s-a ridicat dreptul de a ră- 
mine în țară este obligat _ să pără
sească teritoriul României în termen 
de 60 zile de la data cînd i s-a adus 
la cunoștință aceasta.

In cazul cînd nu se conformează 
prevederilor alineatelor precedente, 
străinul poate fi expulzat prin ordi
nul ministrului afacerilor interne. 
Dacă străinului nu i se permite acce
sul pe teritoriul statului în care ur
mează să intre sau prin .care ur
mează să treacă, prin ordinul mi
nistrului afacerilor interne i se va 
stabili obligația de ședere într-o lo
calitate determinată, pînă cînd ple
carea din țară va fi posibilă.

Străinul căruia i s-a stabilit obli
gația șederii într-o anumită localita
te nu se poate deplasa în afara a- 
cesteia decît cu aprobarea organelor 
competente ale Ministerului Afaceri
lor Interne.

Art. 22. — Străinul, este obligat să 
se prezinte de îndată la invitația ce 
i se face de orice organ de stat. De 
asemenea, atunci cînd i se cere de 
către un organ de stat, el trebuie 
să-și declare calitatea de străin.

CAPITOLUL IV
Angajarea în muncă 

a străinilor 
sau dobindirea de către 

aceștia a calității 
de membri 

ai organizațiilor obștești
Art. 23. — Străinii nu pot fi an

gajați în aparatul organelor puterii 
de stat, în unitățile Ministerului For
țelor Armate, Ministerului Afacerilor 
Interne, Consiliului Securității Sta
tului și nici în celelalte organe ale 
administrației de stat; de asemenea, 
ei nu pot fi aleși sau angajați in or
ganele judecătorești sau ale procu
raturii.

Străinii pot fi angajați, fără a pu
tea ocupa funcții de conducere, in 
instituții, în întreprinderi sau orga
nizații economice, de stat ori ob
ștești, cu excepția acelora care prin 
specificul activității lor prezintă im
portanță pentru apărarea și secu
ritatea statului. Ministerele și cele
lalte organe centrale de stat și ob
ștești vor stabili instituțiile, între
prinderile și organizațiile economice 
în care nu pot fi angajați străinii.

Străinii pot dobîndi calitatea de 
membri ai organizațiilor obștești dacă 
statutul acestor organizații nu le in
terzice dobindirea acestei calități.

Pentru angajarea străinilor potri
vit prevederilor alineatului 2, cît și 
pentru dobindirea calității de mem
bri ai unei organizații obștești, este 
necesar acordul Ministerului Aface
rilor Interne.

Acordul prevăzut la alineatul pre
cedent nu se cere la angajarea în 
muncă a cetățenilor străini care vin 
in România pentru desfășurarea u- 
nei act'Vități pe o durată determi
nată, in baza unor contracte sau a 

funcționare a organelor de stat 
respective sau prin alte legi.

Stimați tovarăși 1
Progresul multilateral al patriei, 

atingerea obiectivelor trasate de 
Congresul al X-lea al partidului 
reclamă îmbunătățirea permanen
tă și sub toate aspectele a activi
tății organelor de stat, exercitarea 
cu competență și spirit de răspun
dere a îndatoririlor ce le incum
bă. Consider că prin adoptarea de 
către Marea Adunare Națională a 
prezentului proiect de lege, Con
siliul de Miniștri va putea răs
punde tot mai bine acestor cerin
țe, îndeplinindu-și la un nivel ca
litativ superior rolul, ca instrument 
în înfăptuirea politicii partidului 
de edificare în, România a socie
tății socialiste "multilateral dez
voltate.

z
unor angajamente internaționale în
cheiate de organizațiile socialiste.

Art. 24. — Angajarea, transferarea 
și încetarea angajării străinilor se a- 
nunță în termen de 5 zile de către 
cel care angajează, Ia organul local 
al Ministerului Afacerilor Interne. A- 
ceeași obligație revine, în mod co
respunzător, organizațiilor obștești, in 
ce privește pe străinii care devin 
membri ai acestor organizații.

Art. 25. — Străinii veniți în Româ
nia pentru o ședere temporară in 
scop personal ori aflați în tranț^pe 
teritoriul român nu pot fi ap'.^ati 
în muncă și nici nu pot desfășur ;pe 
cont propriu vreo activitate lucrativă.

CAPITOLUL V 
Ieșirea străinilor 

din România
Art. 26 — Străinii pot ieși din

România în baza actelor prevăzute de 
lege pentru trecerea frontierei de 
stat române.

Art 27. — Străinul învinuit sau in
culpat într-o cauză penală nu poate 
părăsi țara decît numai după scoate
rea de sub urmărire, încetarea ur
măririi penale, încetarea procesului 
penal sau achitare, iar în caz de con
damnare, numai după executarea pe
depsei.

In cazul în care condamnarea a 
fost pronunțată cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei, 
străinul poate părăsi țara dlipă ce 
hotărîrea a rămas definitivă..

Străinul care nu are domiciliul în 
România și este învinuit sau inculpat 
într-o cauză penală poate părăsi țara 
chiar și fără îndeplinirea condițiilor 
prevăzute în alineatul 1, dacă a de
pus cauțiunea prevăzută de lege.

Străinului care are de îndeplinit o 
•obligație de întreținere sau ai obli
gație rezultată din prestarea^ unor 
servicii publice i se poate permite ie
șirea din țară, dacă există garanții 
corespunzătoare că acestea vor fi în
deplinite.

Art. 28. — In cazurile prevăzute 
la art. 27,> organele competente sau 
persoanele interesate vor înștiința 
Ministerul Afacerilor Interne despre 
obligațiile ce revin străinului, comu- 
nicînd și actele doveditoare.

CAPITOLUL VI 
Contravenții

Art. 29. — încălcarea dispozițiilor 
din prezenta lege, arătate mai jos, 
constituie contravenții și se sancțio
nează după cum urmează :

a) cu amendă de Ia 80 la 200 lei, 
contravențiile la dispozițiile art. 5. 
6 alin, 3, art 9. 17, 22 și 38 ;

b) cu amendă de la 160 la 300 lei, 
contravențiile la dispozițiile art. 10, 
12 alin. 1. art. 14 șj art. 16 alin. 1 și 
2 :

c) cu amendă de la 200 la 500 lei, 
contravențiile la dispozițiile art. 16 
alin. 3. art. 19, 24 și 39 i

d) cu amendă de la 300 la 1000 lei, 
contravențiile la dispozițiile art. 18 
alin. 2, art. 21 alin 4. art. 23 alin. 1, 
2 și 4 și art. 25.

Art 30. — Constatarea contravenții
lor prevăzute în prezenta lege se late 
de ofițerii și subofițerii de miliție, 
care, prin procesul-verbal de con
statare, aplică și sancțiunea.

Art. 31. — Contravenienții pot face 
plîngere contra procesului-verbal de 
constatare a contravenției în termen 
de 15 zile de la comunicarea acestuia, 
după caz, la șeful Inspectoratului 
miliției municipiului București, la șe
ful inspectoratului miliției județene, 
la șeful miliției municipiului sau ora
șului, ori la locțiitorii acestora.

Plîngerea se soluționează, prin în
cheiere motivată. în termen de cel 
mult 30 zile de la data înregistrării 
ei.

încheierea prin care s-a soluționat 
plîngerea este definitivă și executo
rie.

Art. 32. — Ori de cîte ori faptele 
considerate contravenții prin pre
zenta lege se săvîrșesc în astfel de 
condiții îneît. potrivit l?gii penale, 
constituie infracțiuni, acestea vor fi 
urmărite, judecate și sancționate po
trivit legii penale.

CAPITOLUL VII 
Dispoziții finale 

și tranzitorii
Art. 33. — In înțelesul prezentei 

legi, organe ale Ministerului Afaceri
lor Interne sînt : Direcția pentru pa
șapoarte, evidenta străinilor și con. 
t.rolul treceri’ frontierei. Inspectora
tul miliției municipiului București 
și inspectoratele miliției județene, 
organele municipale, orășenești și 
comunale ale miliției.

Art. 34. - Evidența străinilor se 
ține de către organele Ministerului 
Afacerilor Interne.

Ministerul Afacerilor Interne va 
asigura tipărirea fișelor de evidență 
necesare, pe care le va pune la dis-.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Biroul Marii Adunări Naționale a 
propus, de asemenea, să se includă 
pe ordinea de zi alegerea unui vice
președinte al Consiliului de Stat.

Marea Adunare Națională a adop
tat în unanimitate completarea ordi- 
nei de zi a sesiunii cu punctele pro
puse.

Primit cu puternice aplauze a luat 
apoi cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, care a prezentat expunerea Ia 
Proiectul de lege privind organizarea 
si funcționarea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia.

a partidului' și statului, 
de lege sporește com- 

și rolul prim-vicepre- 
și vicepreședinților Con- 
Miniștri cu privire la

Deputatul 
președintele 
pentru, consiliile populare și adminis
trația de stat, a prezentat în conti
nuare raportul acestei comisii și al 
Comisiei juridice la proiectul de 
lege.

Comisia pentru consiliile populare 
și administrația de stat și Comisia 
juridică ale Marii Adunări Națio
nale, a arătat vorbitorul, au exami
nat și discutat proiectul de lege pri- 

'.vind . organizarea și funcționarea 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

Comisiile au constatat că proiectul 
de lege dă expresie concepției parti
dului nostru despre rolul statului în 
construcția socialismului, concreti
zează măsurile principale adoptate de 
Conferința Națională și de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân privitoare la dezvoltarea și per
fecționarea continuă a activității or
ganelor statului, la exercitarea tot 
țnai eficientă a atribuțiilor acestora. 
, Astfel, reglementarea cuprinsă în 

'•f proiectul de lege asigură Consiliului 
>de Miniștri cadrul juridic necesar 
pentru îndeplinirea în cît mai bune 
condiții a sarcinilor sale privind dez
voltarea armonioasă a economiei na
ționale., progresul multilateral al ță
rii, prin coordonarea activității or
ganelor centrale și locale ale admi
nistrației de stat și întărirea 
controlului asupra muncii acestora, 
studierea multilaterală a problemelor 
de perspectivă în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țării, adop
tarea măsurilor generale necesare 
pentru îndeplinirea politicii interne 
și externe

Proiectul 
petențele 
ședintelui 
siliului de 
organizarea'și controlul aplicării ho
tărîrilor de partid și de stat, la în
drumarea și controlul organelor cen
trale ale administrației de stat. Tre
buie semnalat, de asemenea, rolul 
sporit ce revine, potrivit noii regle
mentări, prim-vicepreședintelui și 
vicepreședinților Consiliului de M>- 

’ niștri în elaborarea- proiectelor de 
plan anuale și de perspectivă, în per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale, în îndrumarea 
ministerelor și a celorlalte organe 
în vederea valorificării superioare a 
resurselor materiale, creșterii pro
ductivității muncii, reducerii costu
rilor de producție, îmbunătățirii ca
lității produselor, creșterii generale 
a eficienței activității economice.

Totodată, proiectul de lege a îm
bunătățit dispozițiile legii anterioare 
privitoare la atribuțiile membrilor 
Consiliului de Miniștri, dîndu-le o 
mai mare extindere și o mai completă 
reglementare.

Potrivit .actualei legi de organizare 
și funcționare a Consiliului de Mi
niștri, conducătorii ministerelor și 
altor organe centrale ale adminis
trației de stat prezintă Consiliului de 
Miniștri dări de seamă asupra acti
vității acestor instituții. Proiectul de 
lege supus discuției aduce o substan
țială îmbunătățire prevederilor res
pective.

Comisiile au propus îmbunătățiri 
la textele unor articole, care, fiind 
însușite de inițiator, au fost cuprinse 
în forma _proiectului 
dezbaterii. Comisiile 
Adunări Naționale să 
tul în forma în care

de lege supus 
propun Marii 
adopte proiec- 
se înfățișează.

La discuția generală 
tul deputății Nicolae 
secretar al C

au luat cuvîn- 
_____ Mihai, prim- 

______ __ Comitetului ’ -județean 
Brăila al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Iosif Roth, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean 
Timiș.

Arătind că prevederile proiectului 
de lege privind organizarea și func- 
ționarea Consiliului de Miniștri se 
înscriu în contextul preocupărilor 
permanente ale partidului și statului 
de perfecționare continuă a forme
lor și metodelor de conducere și or
ganizare a vieții economice și soci
ale, corespunzător. cerințelor. obiec
tive ale progresului economiei națio
nale, deputatul Nicolae Mihai 
a subliniat că aceste prevederi ur
măresc îmbunătățirea structurii 
aparatului de conducere, . promo
varea consecventă a principiu
lui muncii și conducerii colec
tive, întărirea simțului de răspun
dere în administrarea avutului ob
ștesc, crearea unui cadru mai bun 
pentru participarea nemijlocită a 
specialiștilor la fundamentarea și în
făptuirea hotărîrilor, pentru valo
rificarea deplină a inițiativei celor 
ce muncesc, pentru întărirea răspun
derii tuturor organelor și cadrelor de 
conducere privind îndeplinirea sar
cinilor încredințate. In acest context 
apare ca o necesitate actuală înves
tirea organului suprem al adminis
trației de stat cu atribuții mai largi.

Trăsătura definitorie a proiectului 
de lege pe care îl discutăm este a- 
ceea că' preconizează organizarea 
mai rațională a aparatului central 
de stat, apropierea de unitățile eco
nomice și social-culturale. Traduce
rea în viață a prevederilor sale va 
determina cu siguranță îmbunătăți
rea metodelor de lucru ale Consiliu
lui de Miniștri, intensificarea con
trolului său asupra ministerelor și 
organelor economice centrale, astfel 
ca să se asigure simplificarea și 
perfecționarea activității acestora, 
eliminarea manifestărilor de birocra
tism și a formularisticii inutile, spo
rirea operativității.

în condițiile creșterii atribuțiilor și 
răspunderilor ministerelor, ale tutu
ror unităților economice, Consiliul de 
Miniștri va fi în măsură să înde
plinească mai bine sarcinile sale 
constituționale, de coordonare, în
drumare și control, să urmărească în

făptuirea politicii generale a parti
dului, să se consacre în mai mare 
măsură studierii problemelor de per
spectivă ale dezvoltării economice și 
social-culturale ale țării, elaborării 
unor hotărîri de primă însemnătate 
pentru bunul mers al treburilor în 
toate domeniile.

Subliniind adeziunea sa deplină 
față de proiectul de lege privind or
ganizarea și funcționarea Consiliului 
de Miniștri, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că acesta va crea 
condiții pentru o mai bună rezol
vare a problemelor de stat, econo
mice și sociale.

Deputatul IOKH SVÎUm a spus. 
în cuvîntul său. că perfecționarea 
conducerii economiei naționale, la 
toate nivelele reprezintă o preocu
pare permanentă a partidului nostru, 
lucru evidențiat de documentele Con
gresului al X-lea al partidului și, mai 
recent, de lucrările plenarei C.C. al 
P.C.R.

De mare însemnătate pentru acti
vitatea practică se -dovedește îmbi
narea muncii colective a Consi
liului de Miniștri cu răspunderea per
sonală a membrilor săi, astfel îneît 
aceștia să fie răspunzători atît pen
tru bunul mers al sectoarelor încre
dințate, cît și pentru activitatea de 
ansamblu a Consiliului de Miniștri.

Proiectul de lege ce se prezintă 
astăzi creează condițiile pentru sa
tisfacerea acestei cerințe ; reglemen
tările pe care le aduce vor constitui 
cadrul legal necesar îndeplinirii în 
cit mai bune ; condiții a sarcinilor 
constituționale de coordonare, îndru
mare și control ce revin Consiliului 
de Miniștri.

Eliberate de ceea ce s-a numit 
„tutelă măruntă" a unităților sub
ordonate, care devenise o dublare 
birocratică a unor activități din în
treprinderile productive, conducerile 
ihinisterelor, ale celorlalte 'organe 
centrale ale administrației de stat 
vor putea exercita în condiții efi
ciente atribuțiile largi cu care au 
fost învestite. In acest sens, proiectil 
de lege prevede cu mai multă clari
tate rolul și sarcinile miniștrilor, 
care se vor putea consacra în mai 
mare măsură problemelor majore și 
de perspectivă ale ramurilor pe care 
le coordonează, răspunzînd de ela
borarea și. îndeplinirea indicatorilor 
de plan și buget, de înfăptuirea mă
surilor de perfecționare a conducerii 
și planificării industriei, de valori
ficarea cercetării științifice, de di
versificarea și ridicarea nivelului ca
litativ al producției. De asemenea, 
doresc să subliniez importanța sarci
nilor ministerelor și ale celorlalte or
gane centrale privind organizarea a- 
provizionării tehnico-materiale, dez
voltarea activității de comerț exterior 
și de cooperare economică internațio
nală.

In proiectul de lege supus aprobă-, 
rii este înscrisă, de asemenea, atribu
ția potrivit căreia organul. central 
al administrației de stat ascultă dări 
de seamă asupra activității ministe
relor, ceea ce va promova dezbate
rea în plenul Consiliului de Miniștri 
a principalelor direcții de dezvoltare 
ale diferitelor ramuri ale economiei.

în deplină colaborare, în cadru) 
unor contacte directe care s-au re
marcat întotdeauna ca fiind cele mai 
fructuoase, cu inițiative prompte, 
științific întemeiate și cu soluții ju
dicioase, problemele ministerelor și 
instituțiilor centrale vor fi rezolvate 
cu mai multă operativitate, ceea ce 
se va răsfrînge nemijlocit în crește
rea eficienței activității economice.

Luînd cuvîntul în continuare, depu
tatul Iosif Both a arătat că pro
iectul de lege care se dezbate repre
zintă un act normativ de o excepțio
nală însemnătate pe linia înfăptuirii 
hotărîrilor Conferinței Naționale din 
decembrie 1967 și ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Apreciez ca judicioasă prevederea 
din proiectul de lege, de a se spori 
atribuțiile prim-vicepreședintelui, ca 
și ale vicepreședinților în ce privește 
coordonarea și controlul ramurilor și 
domeniilor de activitate ce li s-au în
credințat. urmînd să se supună dez
baterii plenului Consiliului de Mi
niștri sau Biroului său Permanent 
numai problemele de importanță deo
sebită sau care privesc colaborarea 

, și coordonarea între mai multe ra
muri sau domenii de activitate. Fără 
îndoială, în acest mod va spori mult 
operativitatea în soluționarea proble
melor.

Mă declar de acord și susțin pro
punerea de a se înscrie în lege, ca 
atribuție a Consiliului de Miniștri, 
ascultarea de dări de seamă asupra 
activității ministerelor, celorlalte or
gane centrale ale administrației de 
stat, ca și asupra activității organelor 
locale ale administrației de stat.

In scopul întăririi în și mai mare 
măsură a legăturii Consiliului de 
Miniștri cu organele locale ale admi- 

1 nistrației de stat pe care le coordo
nează, propun ca Ia ședințele Consi
liului de Miniștri, în anumite cazuri 
mai deosebite, să fie invitați și pre
ședinții comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene. în felul 
acesta se vor elimina unele neajunsuri 
din actuala metodologie, de a cere în 
scris comitetelor executive ale con
siliilor populare județene observații 
la unele proiecte de hotărîri, de care 
însă — după părerea noastră — nu se 
ține seama în suficientă măsură la 
redactarea definitivă. In plus, parti
ciparea președinților comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene la ședințele Consiliului de Mi
niștri. în care se adoptă hotărîri ce 
privesc în mod direct județul, ar da 
acestora posibilitatea de a-și susține 
propunerile sau observațiile.

Apreciez că o însemnătate deose
bită o are prevederea prin care pri
mește putere de lege obligația Con
siliului de Miniștri de a organiza în 
mod periodic informarea opiniei pu
blice cu privire la principalele mă- ■ 
suri pe care le ia în înfăptuirea po- ■ 
liticii interne și externe. Aplicarea 
acestei prevederi va evidenția și 
mai mult caracterul democratic al 
statului nostru, va contribui la ridi
carea conștiinței cetățenești, la mo
bilizarea în măsură mai mare a for
țelor poporului pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

In cadrul jjezbaterilor pe articole 
a proiectuluiae lege au luat cuvîntul 
deputății : Miu Dobrescu, Constantin 
Dinculcscu, Mihai Levente, Brăduț 
Covaliu, Ion Iliescu, Petre Blajovici 
Președintele Consiliului de Miniștri. 
Ion Gheorghe Maurer, a răspuns la 
întrebăr.le puse de deputați și a făcut 
precizări în legătură cu amendamen-

tele propuse în timpul dezbaterilor. 
Proiectul de lege, cu amendamentele 
propuse și aprobate, a fost supus 
apoi în întregime votului secret, cu 
bile. Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind organizarea și 
funcționarea Consiliului de .Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

In continuarea ordinei de zi depu
tatul Cornel Onescu, ministrui 
afacerilor interne, a prezentat expu
nerea la. Proiectul de lege privind re
gimul străinilor în Republica Socia
listă România.

Din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri prezint înaltului for al țării 
spre examinare și adoptare proiectul 
de lege privind regimul străinilor în 
Republica Socialistă România. Acest 
proiect se înscrie în contextul gene
ral al măsurilor întreprinse de partid 
și guvernul român pentru dezvolta
rea colaborării și cooperării cu cele
lalte țări, pentru crearea unui cli
mat propice desfășurării normale a 
relațiilor internaționale.

Ca țară socialistă, România pune 
în centrul întregii sale activități in
ternaționale1 dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste. In același timp, 
în spiritul coexistenței pașnice, țara 
noastră promovează o politică de 
extindere a relațiilor politice, econo
mice, culturale și tehnico-științifice 
cu toate statele, fără deosebire de 
orînduire socială, în interesul apro
pierii și bunei conviețuiri între po
poare, al păcii și cooperării interna
ționale.

Temelia relațiilor externe ale Ro
mâniei o constituie principiile funda
mentale ale dreptului internațional, 
respectarea suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drepr 
turi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, a dreptu
lui sacru al fiecărui pbpor de a-și 
hotărî de sine stătător' propriile des
tine. Elaborată și înfăptuită consec
vent pe baza acestor principii, poli
tica externă a statului român își gă
sește o expresie elocventă în dezvol
tarea relațiilor diplomatice, economi
ce, tehnico-științifice, cultural-artis- 
tice, sportive, cu țări de pe toate 
meridianele globului. An de an a 
crescut numărul delegaților și spe
cialiștilor străini care ne vizitează 
țara. România a găzduit numeroase 
reuniuni internaționale în diferite 
domenii de activitate, s-a mărit con
siderabil numărul turiștilor străini, 
toate acestea ilustrînd preocuparea 
pentru cunoașterea țării noastre din 
partea unui număr din ce în ce mai 
mare de străini. Pentru a facilita 
această evoluție pozitivă, partidul și 
guvernul țării au adoptat, în 'ultimii 
ani, o serie de măsuri de natură să 
contribuie 
planuri, a 
terne.

Datorită 
economice 
în ultimii . ,
cum și lărgirii și diversificării rela
țiilor cu străinătatea și, implicit, 
sporirii considerabile a numărului de 
străini care vin. în România, regle
mentările în vigoare privind intrarea, 
șederea și ieșirea străinilor din Re
publica Socialistă România, adoptate 
în anul 1957, cuprind dispoziții depă
șite, care nu mai corespund actualei 
etape de dezvoltare a țării.

Toate aceste considerente au de
terminat elaborarea proiectului noii 
legi privind regimul străinilor în 
Republica Socialistă România Prii» 
prevederile sale, acest proiect este 
menit să constituie statutul juridic 
al străinilor, dînd o reglementare 
mai precisă drepturilor și obligațiilor 
pe care aceștia le au pe teritoriul 
României.

Principiul călăuzitor al noii legi îl 
reprezintă stabilirea pentru străini a 
acelorași drepturi și îndatoriri ca și 
pentru cetățenii români — cu excep
ția, bineînțeles, a drepturilor politi
ce — potrivit Constituției și celor
lalte legi în vigoare, precum și în 
conformitate cu Declarația universa
lă a drepturilor omului.

Proiectul conține norme care re
glementează poziția juridică a străi
nilor, corespunzător drepturilor fun
damentale ale cetățenilor români, 
cum sînt : inviolabilitatea persoanei 
și a domiciliului, dreptul la odihnă 
și asigurări sociale, dreptul de pro
prietate personală, precum și alte 
drepturi recunoscute prin lege sau 
tratate internaționale, la care Româ
nia este parte.

In scopul facilitării turismului, 
pentru străinii care intră în Româ
nia pe o perioadă de pînă la 90 de 
zile, nu s-a mai prevăzut obligația 
înregistrării la organele de miliție 

Ia adîncirea, pe multiple 
schimburilor noastre ex-

.transformărilor, social- 
structurale ce au avut loc 
ani în țara noastră, pre-
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poziția persoanelor juridice și fizice 
care acordă găzduire străinilor.

De la prevederile alineatului 1 se 
exceptează următoarele categorii de 
străini, a căror evidență se tine de 
către Ministerul Afacerilor Externe :

a) membrii misiunilor diplomatice, 
reprezentanțelor permanente, oficiilor 
consulare și reprezentanțelor con- 
sular-comerciale, precum și membrii 
familiilor lor ;

b) pe bază de reciprocitate, invita
ții membrilor misiunilor diplomatice, 
reprezentanțelor permanente, oficii
lor consulare și reprezentanțelor con- 
sular-comerciale ;

c) străinii veniți în misiuni oficiale 
la organizațiile și organismele inter
naționale guvernamentale sau la 
secțiile acestora, precum și membrii 
familiilor lor ;

d) corespondenții publicațiilor a- 
gențiilor de știri și ai radio-televiziu- 
nilor străine, precum și membrii lor 
de familie, pe bază de reciprocitate.

Art. 35. — Prin hotărîre a Consi
liului de Miniștri se vor stabili noi-me 
speciale privind evidența și deplasa
rea străinilor menționați în art. 34 
alin. 3.

Art. 36. — Străinii cărora li se 
acordă dreptul de azil pot fi scutiți, 
de către ministrul afacerilor interne, 
de. unele obligații Ce te revin conform 
dispozițiilor prezentei legi. 

în momentul sosirii în țară sau cu 
ocazia deplasării pe teritoriul român.

Proiectul de lege stabilește modul 
In care străinii pot fi angajați în în
treprinderi, instituții sau organizați’ 
economice de stat și obștești în baza 
calificării lor, fără însă a putea de
ține funcții care presupun calitatea 
de cetățean român. Totodată, conform 
reglementărilor propuse,. străin’i pot 
dobîndi, în anumite condiții, calita
tea de membru al unor organizații 
obștești, avînd posibilitatea să desfă
șoare o activitate de interes public 
potrivit aptitudinilor și dorinței lor.

Potrivit proiectului, pe timpul șe
derii în România, străinii sînt datori 
să respecte legile romane. Străinului 
care încalcă legea română sau care, 
prin atitudinea ori comportarea lui, 
prejudiciază interesele statului ro
mân, i se poate ridica sau limita 
dreptul de ședere în România. A- 
ceastă măsură este prevăzută și în 

, înțelegerile internaționale încheiate 
de țara noastră cu alte țări și se gă
sește reglementată în legislația in
ternă a altor state. Textul prezentat 
reglementează mai precis răspunde
rea străinilor pentru nerespectarea 
legilor țării. Unele fapte care potri
vit legislației în vigoare privind re
gimul străinilor sînt considerate in
fracțiuni, nemaiprezentîn.d un pericol 
social deosebit, au fost calificate 
drept, contravenții, urmînd a fi sanc
ționate cu amendă, în funcție de con
travenția săvîrșită.

Avînd convingerea că proiectul de 
lege supus spre examinare reprezin
tă cadrul juridic adecvat regimului 
străinilor în Republica Socialistă 
România și că el va contribui la in
tensificarea colaborării și cooperării 
multilaterale a țării noastre cu cele
lalte state, la sporirea aportului 
României la circuitul mondial al va
lorilor materiale și spirituale, propun 
adoptarea lui de către Marea Aduna
re Națională.

Deputatul Traian Ionașcu 
prezentînd raportul Comisiei juridice 
a arătat că această comisie a. Marii 
Adunări Naționale a examinat și 
discutat Proiectul de lege privind 
regimul străinilor în Republica So
cialistă România.

Apreciind că proiectul de lege se 
înscrie în contextul general al' mă
surilor recente de îmbunătățire a 
legislației noastre, comisia a consta
tat că dezvoltarea relațiilor externe 
cu toate țările luipii a determinat . 
sporirea numărului străinilor care 
ne vizitează, țara. , In aceste condiții, 
reglementările anterioare privitoare 

și ieșirea străini- 
Socialistă Româ- 
pentru dezvolta- 
a relațiilor mul

internaționale la 
Socialistă România

drepturile politice,

legilor

pe a- 
lege

Ia intrarea, șederea 
lor din Republica 
nia apar depășite 
rea, în continuare, 
tilaterale evocate.

Proiectul , de lege consacră princi
piul că, în țara noastră, străinii se 
bucură, în condițiile legii, de drep
turile cetățenilor români, precum și 
de drepturile ce le sînt recunoscute 
prin tratatele 
care Republica 
este parte

Bineînțeles, 
care sînt strîns legate de calitatea 
de cetățean, nu pot fi recunoscute 
și străinilor aflători pe teritoriul 
statului nostrp De asemenea, este 
firească precizarea că, pe timpul șe
derii lor în România, străinii’ au o- 
bligația de a se conforma 
țării noastre.

Avînd în vedere că, bazat 
ceste principii, proiectul de 
cuprinde dispoziții care facilitează 
dezvoltarea schimburilor și relațiilor 
economice, politice, tehnico-științi
fice, culturale, sportive, precum și 
a celor turistice și, totodată, deter
mină precis condițiile în care stră
inii pot fi angajați în muncă în 

. timpul șederii lor în România — toa
te acestea intr-un cadru legislativ 
care vădește grija permanentă de a 
ține seama de interesele securității 
statului — Comisia juridică propu
ne Marii Adunări Naționale 
dopte acest proiect de lege 
ma în care este prezentat.

Proiectul de lege a fost 
apoi pe articole și supus 
deputaților. Marea Adunare Națio
nală a adoptat prin vot secret, cu 
bile. Legea privind regimul străinilor 
în Republica Socialistă România.

La amiază, lucrările ședinței ple
nare au luat sfîrșit, urrhînd a fi re
luate joi dimineața.

să a- 
în for-

discutat 
votului

După-amiază au avut loc ședințe 
de lucru ale unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

Art. 37. — Dispozițiile prezentei legi 
se aplică și străinilor cetățeni ai sta
telor cu care România a încheiat a- 
corduri internaționale, în măsura în 
care prin acestea nu se dispune alt
fel. ,

Art. 38. — Străinii care vin în Re
publica .Socialistă România și utili- 

.zează mijloace de cazare proprii nu 
se pot stabili cu acestea decît pe te
renuri special amenajate sau care se 
pot închiria în acest scop.

Art. 39. — Organizațiile socialiste 
care au angajați străini sînt obligate 
ca, în termen de 60 zile de la da
ta intrării în vigoare a prezentei legi, 
să înainteze propunerile lor organelor 
Ministerului Afacerilor Interne, în 
vederea obținerii acordului prevăzut 
la art. 23 alin. 4. In cazul cînd orga
nele Ministerului Afacerilor Interne 
nu sînt de acord cu .menținerea străi
nului în locul de muncă în care se 
află, sau străinul, potrivit prevederi
lor art. 23, nu poate rămîne în func
ție, cel care l-a angajat îl va trans
fera în alt loc de muncă, în condi
țiile codului muncii, cu respectarea 
prevederilor art. 23 din prezenta lege

Art. 40 — Decretul nr. 260/1957 
privind reglementarea intrării, șede
rii și ieșirii străinilor din Republica 
Socialistă '.România, publicat în Bu
letinul Oficial, nr. 15 din 15 iunie 
1957, cu modificările ulterioare, pre
cum și orice alte dispoziții contrare 
prezentei legi se abrogă.

(Urmare din pag. I)

UNOR DEPĂȘIRI CIT MAI SUB
STANȚIALE. (BINEÎNȚELES IN 
CANTITĂȚI FIZICE, EFECTIVE, 
PALPABILE). Economia națională 
are absolută nevoie de acest efort 
general, de munca fără preget a tu- 

inginerilor șituror muncitorilor, 
tehnicienilor

Cum este prețuită 
este valorificată, in 
ducției industriale, 
cele 24 ale unei zile ? Sondajul în
treprins în cîteva fabrici și uzine, 
precum și corespondențele sosite 
la redacție relevă hotărîrea majo
rității colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni în vederea în
cheierii cu succes a activității din 
acest an — bază sigură pentru a- 
bordarea în ritm și mai susținut 
a sarcinilor de plan din anul viitor.

Colectivul Combinatului chimico- 
metalurgic din Baia Mare — ne 
anunță corespondentul nostru — a 
consemnat zilele acestea două re
corduri : a raportat primul în ju
dețul Maramureș realizarea sarci
nilor anuale de plan și a obținut cea 
mai mare producție din istoria com
binatului Și colectivele exploatări
lor miniere Șuior și Nistru, unită
ților de exploatare și industrializa
re a lemnului din Baia Mare și 
Vișeul de Sus. altor întreprinderi 
maramureșene comunică rezultate 
meritorii. Ca urmare, peste cîteva 
zile întreaga industrie a 
Maramureș își va realiza 
de plan pe acest an.

Necesitatea unor măsuri 
mobilizării hotărîte. apare 
într-o serie de județe, printre care 
Arad, Argeș, Brăila, Dolj, Gorj, 
Mehedinți, Olt, Teleorman, Tulcea 
și Vîlcea unde unele întreprinderi 
importante nu și-au realizat inte
gral, în 11 luni, planul la produc
ția globală industrială și nici la 
producția marfă vîndută și încasa
tă. Unitățile din județele amintite 
au reale posibilități să recupereze 
restanțele și chiar să obțină spo
ruri de producție fizică, accelerînd, 
în aceste zile, ritmul de creștere a

fiecare zi, cum 
interesul pro- 
ficcare oră din

județu lui
sarcinile

ferme, a 
evidentă

RAPORTIND SUCCESELE,

ȘANTIERUL 
ENERGO-MONTAJ 

DE LA PORȚILE DE FIER

Colectivul de muncă 
al șantierului energo- 
montaj Porțile de Fier 
anunță înfăptuirea unui 
remarcabil succes : lan
sarea rotorului în puțul 
turbinei nr. 15 Operația 
de lansare a rotorului 
în greutate dp 360 de 
tone, pregătiță temeinic 
de echipa de montori, 
s-a desfășurat în cele 
mai bune condiții. După 
afirmațiile specialiștilor 
de aici, turbinele de tip 
CAPLAN 
vați de 
Fier sînt 
din lume

de 178 mega- 
la Porțile de 
cele mai mari 
de acest tip.

GRUPUL 
DE ÎNTREPRINDERI 

PENTRU CONSTRUCȚII 
FORESTIERE 

DIN BRASOV

Grupul de întreprin
deri pentru construcții 
forestiere din Brașov 
anunță îndeplinirea cu 
16 zile înainte de ter
men a planului anual 
de producție.

De la începutul anu
lui și pînă în prezent, 
unitățile care aparțin 
acestui grup au execu
tat și pus în exploatare

productivității muncii, de îndepli
nire a planului. Cu atît mai mult 
este nevoie să se obțină acest re
zultat cu cît este vorba de pro
duse ale industriei chimice, meta
lurgice, constructoare de mașini și 
alimentare. Ne propunem ca. în 
zilele următoare, să revenim în a- 
ceste județe pentru a consemna 
succesele obținute în realizarea pla
nului, în recuperarea restanțelor. 
Vom reveni la combinatele chimice 
de la Pitești, Rîmnicu Vîlcea, Cra
iova și Turnu Măgurele, la Combi
natul de fibre artificiale din Brăila 
și Uzina de prelucrare a maselor 
plastice din Iași, vom reveni la 
Uzinele de strunguri și de vagoane 
din Arad, la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate și la uzinele „23 
August" din București, vom reveni 
la Șantierul naval din Turnu Se
verin și la „Laminorul" din Brăila, 
la Combinatul de materiale de con
strucții din Tirgu Jiu. la unele uni
tăți ale combinatelor de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Caransebeș, Turnu Severin, Pitești, 
Iași. Sighet, Sibiu, Tîrgu Jiu, Deva. 
Vom reveni în aceste întreprinderi 
datoare economiei naționale pentru 
a relata cura acționează colectivele 
lor pentru a se achita cu cinste de 
sarcinile ce le revin din planul de 
stat pe acest an, ce măsuri Iau 
pentru ca producția din 1970 să nu 
mai fie supusă consecințelor orga
nizării defectuoase, folosirii cu in
dici scăzuți a bazei tehnice, a for
ței de muncă și a timpului de lu
cru, cheltuirii cu slabă eficiență a 
fondurilor bănești ale statului. Este 
imperios necesar ca în următoarele 
13 zile ale lui decembrie să fie com
plet înlăturate întreruperile în pro
ducție, deficiențele în aproviziona
rea tehnico-materială și în coope
rarea intre întreprinderi — cauze 
principale care explică în cea mai 
mare parte nerealizările de pină 
acum.

Nu mai este timp pentru justifi
cări 1 Această practică trebuie pă
răsită de Uzinele de vagoane din 
Arad și „Progresul" Brăila care, în 
loc să livreze subansamblele și pie
sele de schimb necesare uzinelor

1 370 
fores- 

In același timp, 
printr-o mai bună or
ganizare a muncii și o 
utilizare mai 
a capacității 
s-au obținut 
la prețul de 
sumă de 6,5 . ___
lei și o depășire a sar
cinilor de plan la pro
ductivitatea muncii cu 4 
la , sută.

în diverse masive pă- 
duroase ale țării 
km de drumuri 
ti ere.

riat va crește cu circa 
20 000 lei.

intensivă 
utilajelor 
economii 
cost în 
milioane 

ÎNTREPRINDEREA 
ȘANTIERE 

CONSTRUCTII- 
MONTAJ DIN ORAȘUL 

GHEORGHE- 
GHEORGHIU-DEJ

Dintr-o scrisoare pri
mită ieri la redacție, 
din partea tov. Chiper 
Laurențiu, șeful servi
ciului plan de la 
I.S.C.M., din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, aflăm 
despre îndeplinirea cu 
25' de ,zile mai devreme 
a planului anual de 
producție, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului 
întreprinderea să .-reali
zeze o producție supli
mentară în valoare de 
16 milioane lei

De remarcat că înde
plinirea înainte de ter
men a planului s-a rea
lizat în condițiile obți
nerii unor economii Ia

prețul de cost însumînd 
peste 8 milioane lei. 
Pînă în prezent au fost 
predate beneficiarilor 
înainte de termen un 
număr de 26 obiective, 
printre care menționăm 
instalația de fibre po- 
liesterice Iași, insta
lația de fire textile și 
rețele cord relon Să- 
vinești, instalația de 
granule electrotehnice 
Iași etc.

FABRICA DE ZAHAR 
„ȘIRETUL" 

DIN BUCECEA

Angajamentele asu
mate în întrecerea so
cialistă de către colecti
vul de muncă al fabri
cii de zahăr „Șiretul" 
din Bucecea au fost în
deplinite pînă acum în 
mod ritmic lună de 
lună Acest lucru a per
mis ca planul anual de 
producție să fie realizat 
cu 20 de zile mai de
vreme. Un calcul eco
nomic arată că datorită 
acestui fapt pînă la 
sfîrșitul anului se pot 
produce în plus peste 
8 000 tone de zahăr. De 
asemenea, valoarea pro
ducției globale va spori 
în această perioadă cu 
peste 20 de milioane 
lei, iar productivitatea 
muncii oe cao de sală-

mecanice „Nicolina" Iași și Paș
cani, luni de-a rîndul au avansat 
promisiuni și motivări de tot fe
lul. Uzinei din Pașcani, ds pil
dă, colectivul de la „Progresul" din 
Brăila îi mai este dator și în pre
zent cu peste 1 000 bucăți roți ne
cesare îndeplinirii planului pe anul 
în curs la boghiuri pentru export. 
Este de așteptat că cel puțin acum 
forurile de resort din Ministerul 
Industriei Chimice își vor onora 
asigurările date Uzinei de prelu
crare a maselor plastice din Iași, vor 
impulsiona livrarea cantităților 
contractate de P.V.C. și polietilenă. 
Mai consistent trebuie să fie spriji
nul acordat de Ministerul Industriei 
Lemnului unor unități industriale. 
Mai hotărîte trebuie să fie preocu
pările uzinelor care cooperează cu 
Fabrica de mașini-unelte și agre
gate din București, „Electroputere" 
Craiova, uzinele de strunguri și va
goane din Arad pentru a le livra 
în avans subansamble și semifabri
cate necesare realizării planului.

Organele și organizațiile de par
tid trebuie să-și canalizeze toate 
forțele spre mobilizarea colectivelor 
la îndeplinirea și depășirea preve
derilor planului pe acest an. Fie
care zi, fiecare oră să constituie un 
pas înainte în acest domeniu. în 
unitățile care mai au restanțe tre
buie să se lucreze în mod continuu, 
■ziua și noaptea și tocmai de aceea 
organele și organizațiile de partid 
au rolul de a dinamiza energiile și 
inițiativa muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, de a determina co
mitetele de direcție, conducerile 
centralelor, combinatelor și grupu
rilor industriale să acționeze ope
rativ, în spirit practic pentru înde
plinirea 
liere, la 
unde se 
planului. Capacitatea organizatorică 
și spiritul de răspundere au acum 
un larg teren de afirmare. Iar 
proba competenței și a înțelegerii 
depline a sarcinilor trasate de recen
ta plenară a C.C. al P.C.R. o vor da 
concret rezultatele cu care fiecare 
întreprindere va încheia acest an 
și va pregăti producția anului 1970.

planului în secții și ate- 
locurile de muncă, acolo 
hotărăște soarta realizării

I
ÎNTREPRINDERI 

DIN JUDEȚUL ALBA

Alte două întreprin
deri industriale din ju
dețul Alba raportează 
îndeplinirea planului a- 
nual : întreprinderea de 
prefabricate din beton 
Aiud și întreprinderea 
„Căprioara" Sebeș. Va
lorificarea tot mai de
plină a rezervelor in
terne prin măsuri judi
cioase de organizare 
științifică a producției și 
a muncii, în condițiile 
creșterii productivității 
muncii, au stat Ia baza 
acestui rezultat de pres
tigiu realizat de colecti
vele de muncă ale ce
lor două unități econo
mice. Astfel. ’ ” “
Aiud sarcina 
productivității 
pe acest an 
îndeplinită i__
Ia sfîrșitul lunii noiem
brie, iar beneficiile su
plimentare rezultate se 
ridică la peste 6 milioa
ne lei Pentru între
prinderea „Căprioara" 
Sebeș succesul dbținut 
înseamnă un spor de 
producție globală și 
marfă de 6 milioane 
lei și peste 2.3 milioane 
lei beneficii ceste plan

. la I.P.B. 
creșterii 

muncii 
î a fost 
încă de

X
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Funcția consiliului științific:

ACTIVIZAREA CERCETĂRII
Șl ORIENTAREA SPRE 
CERINȚELE PRODUCȚIEI

Imperativul ridicării eficienței în
tregii activități economice, exprimat 
cu atita tărie la recenta ședință ple
nară a C.C. al P.C.R., presupune o 
contribuție mult mai activă a cerce
tării științifice — care dispune astăzi 
de un însemnat potențial uman și ma
terial — la progresul general. „Sîn
tem încă departe, a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu acest pri
lej, de a face din știință ceea ce tre
buie să fie — o importantă forță de 
producție în dezvoltarea societății"

Pe această linie se înscriu unele 
măsuri, luate în ultima vreme, me
nite să asigure cercetării științifice, 
printr-o mai mare mobilitate a for
melor și metodelor de organizare și 
conducere, o participare mai activă 
și mai eficientă la soluționarea pro
blemelor dezvoltării economiei Mă 
refer, îndeosebi, la transformarea 
consiliilor științifice ale institutelor 
de cercetări din organe consultative 
în organe colective de conducere. A- 
tribuțiile lor mult lărgite concordă 
cu amploarea crescîndă a sarci
nilor actuale ale institutelor. A- 
ceastă formă nouă de conducere co
lectivă a cercetării se află încă la 
primii ei pași și, de aceea, cred că 
merită să ne oprim asupra proble
melor abordate pînă în prezent, a 
modului în care au fost rezolvate și 
a posibilităților ce se deschid in vii
tor.

După cum se știe, din consilii fac 
parte cadre de conducere — șefi de 
secții și laboratoare, cercetători care 
s-au remarcat prin lucrările lor,'se
cretarii organizațiilor de partid și 
președinții comitetelor sindicale. 
Consiliul științific al institutului, larg 
organ reprezentativ al întregului co
lectiv de muncă, este interesat în 
desfășurarea cu maximum de randa
ment a activității sale. Participînd 
direct la conducere, membrii consi
liului au, firește, o răspundere mult 
sporită. Rolul lor nu se rezumă doar 
la v.otarea proiectelor de hotărîre 
prezentate, ci pretinde analizarea 
profundă a problemelor, o partici
pare activă la viața institutului, in 
vederea adoptării unor decizii opti
me. Aceasta presupune o cunoaștere 
temeinică și de ansamblu a sarcini
lor institutului, a legăturilor sale cu 
ramurile Industriale interesate în a- 
plicarea soluțiilor obținute.

Cunoscînd forțele și mijloacele de 
cercetare existente în fiecare verigă, 
membrii consiliului pot determina an
grenarea eficientă a acestora, valo
rificarea directă și cit mai neîntîr- 
ziată a rezultatelor cercetării. Aceas
ta impune, în special în condițiile u- 
nui institut departamental ca al nos
tru, nu numai consultări prealabile 
la nivelul secțiilor și laboratoarelor 
sau al forului tutelar, ci și un con
tact intens cu producția, cu între
prinderile, pentru a putea directions 
cercetările și propune beneficiarilor 
și consiliului temele de cercetare ce 
urmează să-și afle concretizarea în 
planificarea anuală și de perspectivă, 
în contractele ce se încheie. Rezolva- 
■rea noilor sarcini cere în mod im
perios o pregătire temeinică a mem
brilor consiliului, nu numai în do
meniul strict profesional, ci și in 
cel al legislației, cunoașterea ac
telor normative privind gestiunea e- 
conomică proprie și relațiile cu be
neficiarii.

Confruntarea opiniilor în sinul 
consiliului ne ajută și* 1 la luarea unor 
hotăriri mai eficiente privind dez
voltarea bazei materiale a cercetării, 
dirijarea justă a fondurilor de in
vestiții, în special a celor necuprin
se în plan, care pot fi folosite po
trivit necesităților mai importante, 
ivite pe parcurs. In asemenea ca-

zurl, ca și în toate celelalte, mem
brii consiliului trebuie să judece cu 
discernămînt și simț de răspundere, 
potrivit intereselor generale ale in
stitutului, ale economiei naționale. 
Sub acest aspect, consiliul poate de
cide intensificarea unor cercetări 
ale căror rezultate sînt reclamate 
cu insistență de necesitățile indus
triei. Consiliul are îndatorirea să o- 
rienteze cercetarea spre înmănunche- 
rea mai multor lucrări experimenta
le, acționînd, după cum îi este șâ ra
țiunea de a fi, nu după criterii su
biective, ci după cerințe obiective 
majore. Lui îi revine aprecierea 
corectă și multilaterală a lucrărilor 
efectuate, a valorii rezultatelor obți
nute, potrivit criteriilor de eficiență 
și finalitate. Prin efort colectiv, con
siliu] trebuie să asigure și măsurile 
necesare pentru aplicarea lor în uni
tățile productive. Consiliul poate de
termina reducerea unor cereri exa
gerate de aprovizionare și dotare (de 
pe piața internă sau externă), indi- 
cind mijloacele tehnice disponibile cu 
care s-ar putea obține, cu aceeași 
eficiență, rezultatele scontate.

Activitatea de pînă acum a consi
liului științific din institutul nostru 
a favorizat abordarea unor teme de 
cercetare reclamate cu insistență de 
producție, privind perfecționarea teh
nologiilor de extracție și valorifica
rea superioară a substanțelor mine
rale, mecanizarea operațiunilor grele 
și cu volum mare de muncă, 
construcția de utilaje miniere și 
de preparare perfecționate etc. In 
vederea planificării activității pe 
anul 1970 și în perspectivă, con
siliul a analizat temele de cer
cetare propuse, în contextul sarci
nilor ce decurg din Directivele Con
gresului al X-lea al P.C.R. Pe baza 
experienței acumulate și a noilor 
tendințe de dezvoltare a mineritului 
pe plan mondial, consiliul a stabilit 
temele de cercetare indicate; în ve
derea dezvoltării producției _ miniere 
și a creșterii nivelului tehnic al a- 
cesteia intr-un ritm mai accentuat.

Experiența consiliului nostru ști
ințific atestă posibilitățile largi pe 
care acest organ colectiv de condu
cere le are în exercitarea competen
țelor și răspunderilor sale. Activita
tea de aproape un an evidențiază 
multiple aspecte care vin să îmbogă
țească practica conducerii colecti
ve. Astfel, s-a dovedit a fi utilă 
specializarea în cadrul consiliului, pe 
grupe mari de probleme. Cele 4 gru
pe specializate pe principalele activi
tăți de ramură ale institutului (teh
nică minieră, mecanizare-automati- 
zare-construcții utilaje, preparare- 
valorificare și economică-organiza- 
rea producției) au asigurat avizarea 
mai competentă a studiilor efec
tuate, implicînd îmbunătățirea cali
tății și o mai bună sistematizare a 
muncii de cercetare. Ca urmare a 
centralizării evidenței bazei materia
le, consiliul a dispus trierea cere
rilor venite de la secții de către ser
viciul mecanicdlui-șef, ceea ce a a- 
vut ca rezultat o folosire mai inten
sivă a utilajelor și instalațiilor exis
tente. Analizarea mai exigentă a ce
rerilor și consumului de materiale a 
dus la reducerea stocului valoric, în
primele 9 luni ale acestui an, cu 18 
la sută. Pe linia ridicării nivelului 
profesional al cadrelor, consiliul a

trotehnice va crește cu 26 la sută. 
Ca o remarcă aparte aș aminti că 
circa 90 la sută din sporul produc
ției anului viitor va fi obținut pe 
seama creșterii productivității 
muncii, indicator al cărui nivel tre
buie să sporească cu 20 la sută 
față de acest an. Creșteri impor
tante se vor înregistra și la livră
rile la export — 30 la sută — și la 
investiții.

— Evident, sînt sarcini cantitati
ve deosebit de însemnate pentru a 
căror realizare vor trebui angaja
te, din plin, resursele țphnice și 
umane, toate forțele productive 
din fiecare întreprindere, din fie
care sector de activitate. Pe lingă 
aceste creșteri cantitative, de ran
dament, după cum bine știți la 
plenara C.C. al P C.R. din 10-13 
decembrie, s-a pus un accent deo
sebit pe laturile calitative ale ac
tivității Care vi se par, în acest 
sens, cele mai pregnante obligații 
ce revin unităților din Centrala in
dustrială de mașini și materiale 
electrotehnice ?

— Sarcinile calitative ale întregii 
activități curente și de perspectivă 
ale centralelor și, implicit, a fiecă
rei întreprinderi sînt deosebit de 
variate și capătă o valoare con

(Urmare din pag. I)

vității întreprinderilor din subor
dine ?

— Este de fapt aspectul asupra 
căruia s-a insistat în mod deosebit 
la recenta plenară, arătîndu-se, cu 
justificat temei, că este necesar să 
se acționeze operativ, pentru ca 
centralele să preia în mod efectiv 
conducerea activității tuturor uni
tăților subordonate. Consider că 
numai preluînd efectiv și rezolvînd 
o serie din problemele pe care le 
ridică activitatea productivă — de 
la fundamentarea realistă a pla
nurilor, aprovizionarea tehnico- 
materială și pînă la desfacere și 
încasarea contravalorii mărfurilor 
— pentru a aduce un plus de dina
mism sectoarelor de producție, 
vom justifica existența noastră ca 
organisme puternice, apropiate de 
cerințele producției, direct răs
punzătoare de realizarea planului. 
Fără să spun că am făcut 
totul, cred, totuși, că în activi
tatea celor 11 întreprinderi din 
subordine s-a făcut simțită pre
zența centralei noastre industriale. 
Vă dau un exemplu din care se 
poate desprinde și măsura eficien
ței muncii noastre de pînă acum. 
Dacă Ia începutul acestui trimes
tru, pe întreaga centrală am avut 
restanțe, pe toată linia, la toți in
dicatorii planului de producție și 
de investiții, în prezent sîntem în 
măsură să spunem că am recupe
rat aceste rămîneri în urmă și. așa 
cum rezultă din calculele prelimi
nate, vom realiza și depăși planul 
pe acest an.

— Deci, un motiv în plus pentru 
a privi cu optimism spre anul vii
tor. S-au conturat precis, pînă la 
ora actuală, sarcinile de producție, 
principalii indicatori de plan pen
tru ultimul an al cincinalului ?

— Vreau să amintesc că, așa cum 
s-a subliniat la Congresul al X-lea 
al partidului, industria electroteh
nică va cunoaște în viitor un ritm 
susținut de creștere a producției. 
Inscriindu-se în acest înalt ritm, 
în 1970 producția centralei indus
triale de mașini și materiale elec

Dr. ing. Petru VLAD 
directorul Institutului de cercetări 

miniere 

Este esențial pentru 
eficacitatea centralelor industriale 

să aducă un spirit nou 
In conducerea treburilor economice

organizat concursuri de perfecționa
re, promovînd în funcții superioare - 
23 cadre de cercetare sau trimițînd 
la specializare in străinătate și la 
cursurile CEPECA un număr de cer
cetători. Consiliul a mai dezbătut în 
ședințele sale unele probleme majo
re din activitatea institutului, între 
care : analiza angajamentelor luate 
pe anul curent pentru valorificarea 
în producție a rezultatelor unor cer
cetări, avizarea studiului tehnico-e- 
eor.omîc pentru exploatarea unor im
portante zone bogate în resurse mi
nerale.

Prezentarea dării • de seamă a con
siliului științific în fața salariaților 
și discutarea ei de către aceștia au 
contribuit la atragerea salariaților la 
rezolvarea problemelor complexe ale 
institutului. Cu această ocazie "s-au 
înregistrat o serie de propuneri va
loroase, de care s-a ținut seama la 
elaborarea noilor măsuri de îmbună
tățire a activității consiliului și in
stitutului. A rezultat, de exemplu, 
necesitatea valorificării imediate a 
rezultatelor unor cercetări, a repar
tizării mai uniforme a temelor pe 
colective de cercetare, a demarării 
temelor încă la începutul anului, 
pentru a preîntîmpina aglomerarea 
studiilor la sfîrșitul anului, a pre
gătirii pentru trecerea de la 1 ia
nuarie 1970 la gestiunea economică 
proprie etc.

Pentru ca aceste consilii să fie cit 
mai viabile, este necesară, după pă
rerea mea, o reglementare a propriei 
lor funcționări. Cunoașterea din timp 
a ordinii de zi, cît și a materialelor 
respective, permite o mai temeinică 
pregătire a membrilor consiliului și 
utilizarea din plin a timpului des
tinat dezbaterilor, adoptarea unor 
hotăriri in concordanță cu prevede
rile legale și actele normative exis
tente.

Consider că trebuie accentuat încă 
un fapt : creșterea rolului directori
lor, deveniți membri, respectiv pre
ședinți ai consiliilor, în competența 
lor intrînd asigurarea îndeplinirii, în 
calitate de organ' executiv, a hotărî- 
rilor consiliului științific, ca și ale 
forului tutelar. Totodată, directoru
lui îi revine misiunea de a crea un 
climat favorabil dezbaterilor, con
fruntării opiniilor, astfel încît mem
brii consiliului care nu au încă ex
periența necesară să pătrundă esen- 
ța problemelor puse în discuție.

Evident, succesul muncii directo- - 
rului va rezulta din modul în care 
va ști să dea viață hotărîrilor con
siliului, fructificînd sugestiile și pă
rerile tuturor membrilor. Există, de
sigur, probleme ce pot fi reglemen
tate direct prin dispoziții ale direc
torului institutului, cum ar fi întă
rirea disciplinei financiare și a mun
cii. în schimb, itrebuie discutate în 
consiliu, luîndu-se măsuri în • conse
cință, planul de cercetare, activitatea 
financiară și de control financiar, 
controlul științific al lucrărilor și avi
zarea lor. politica de cadre ele.

Rezultatele noastre de pînă acum 
se datoresc interesului și preocupă
rii membrilor consiliului pentru bu
nul mers al muncii, pentru corela
rea justă a sarcinilor, a colaborări
lor în realizarea temelor de cerce
tare și valorificare, pentru evitarea 
paralelismelor nejustificate și a fluc
tuațiilor de plan, pentru creșterea e- 
ficienței economice a activității in
stitutului in noile condiții de tre
cere la gestiunea economică proprie. 
Mai ales în această din urmă pri
vință. consider că ar fi utilă, iniție
rea unui schimb de experiență in
tre institutele de cercetări.

cretă tratîndu-le nu în general, ci 
in funcție de specificul producției 
unității industriale sau noului or
ganism economic. Mă gîndesc. de 
pildă, în cazul centralei noastre, 
la intensificarea preocupărilor pen
tru valorificarea mai rapidă a li
cențelor achiziționate din străină
tate, la perfecționarea, moderni
zarea și diversificarea continuă a 
fabricației, ia concentrarea, profi
larea și specializarea producției. 
Desigur, toate acestea sînt sarcini 
de maximă urgență, pentru a căror 
înfăptuire nu trebuie să lăsăm nici
decum să I treacă zilele fără a în
treprinde ceva concret.

— Am înțeles că problemele la 
care vă referiți sînt de mare ac
tualitate pentru centrala dv Vă 
rugăm cîteva precizări în acest 
sens, arătînd ce anume veți face 
în perioada imediat următoare 
pentru materializarea operativă a 
acestor sarcini

— Avem în vedere, de exemplu, 
valorificarea cît mai rapidă a li
cențelor și perfecționarea continuă 
a produselor pentru a preveni de
precierea lor morală, așa cum 
pe bună dreptate se arăta la 
recenta plenară. Unitățile din cen
trala noastră industrială au be
neficiat, în actualul cincinal, de

Adesea se face afirma
ția că în cooperativele a- 
gricole situate în apropie
rea orașelor organizarea 
producției și a muncii ar 
fi mai dificile, datorită, 
absorbirii forței de muncă 
din sat pe șantiere, fa
brici etc. Din această ca
uză nici rezultatele econo
miei n-ar fi pe măsura po
sibilităților. Este adevărat 
că există o migrare nor
mală a oamenilor de Ia 
sat spre oraș, care este 
mai evidentă în localități
le suburbane. Să determi
ne aceasta stagnarea acti
vității economice în coope
rativele agricole din sate- v 
le respective? Nicidecum. 
Acolo unde s-a ținut sea
ma de condițiile specifice, 
determinate de apropie
rea de oraș și au fost dez
voltate acele ramuri de 
producție care să aducă 
venituri mari și constante, 
au fost obținute rezultate 
economice și financiare 
foarte bune, concretizate 
în creșterea valorii zilei 
muncă. In același timp au 
putut fi satisfăcute și ce
rințele orașului în ce pri
vește cererea de produse 
agricole. In sprijinul celor 
afirmate mai sus aducem 
experiența și rezultatele 
cooperativei agricole din 
Bascov. județul Argeș.

Cooperativa agricolă 
din Bașcov este așezată în 
apropierea orașului Pi
tești. Și aci, ca în alte 
părți, apropierea orașului a 
determinat unele neajun
suri în activitatea de 
producție, mul ți coope
ratori preferind să lu
creze pe șantiere și în 
fabrici. Chiar și acum sînt 
numeroși salariați perma
nent! sau care lucrează 
sezonier. Totuși, de cînd 
cooperativa agricolă din 
Bascov și-a găsit un profil 
de producție adecvat, multi 
cooperatori sau familiile 
celor salariați la oraș lu
crează cu regularitate, în
cît toate muncile pot fi 
executate la timp și de 
bună calitate. Aceasta a 
dat posibilitate să crească 
producția marfă, ceea ce, 
bineînțeles, a avut drept 
urmare sporirea părții bă
nești din valoarea zilei 
muncă. Vom relata, în 
rîndurile care urmează, 
principalele preocupări ale 
cooperatorilor din/ Bascov 
îndreptate spre sporirea 
producției și creșterea ve
niturilor.

In primul rînd se pune 
problema profilului pro
ducției. Ca. ramuri de pro
ducție ei au dezvoltat, în 
principal, legumicultura, 
creșterea animalelor — 
care valorifică cel mai 
bine condițiile naturale și 
în același timp satisfac 
cerințele orașului în ce’ 
privește legumele proaspe
te. laptele și altele. In a- 
fară de acestea, ei au 
dezvoltat ramurile anexe' 
producerea de var, cărămi
dă. diferite produse din 
lemn, care le'întregesc ve
nitul bănesc. Bineînțeles, 
se cultivă și plante de 
cîmp. Anul acesta cu toa
te că natura a fost potriv- 

■nică agriculturii — au fost 
cînd prea multe ploi, cînd

I Privită cu ochi contemporan, opera lui Auguste Renoir, de la a 
cărui moarte s-au împlinit recent 50 de ani, apare ca o continuare 
și totodată ca un salt față de marea tradiție a picturii universale 

. Seriozitatea de concepție și meșteșug pe care aceasta o implică 
se adaugă preocupărilor — comune de altfel întregului grup ce 
trecventează atelierul Gleyre : Monet, Bazille, Sisley etc. — de a 
traduce senzația cromatică provocată de spectacolul naturii. Jocul 
luminii și al umbrelor albăstrii conturează dînd viață „Balului la 
Montmartre", numeroaselor figuri de înotători de pe malurile Se
nei sau de la Grenouillere, portretelor șr nudurilor sale. Dincolo, 
însă, de stricta delimitare istorică, lucrările lui Renoir sînt im
pregnate de o profundă vibrație umană pe care fiqura omului, 
devenit un adevărat receptacul al luminii, nu face decît s-o ac
centueze, să-i confere bogate sugestii poetice.

10 licențe pe care le-au valorificat 
în întregime, deși uneori cu o oa
recare întîrziere. Departe însă de 
a considera activitatea depusă 
pînă în prezent, de către unitățile 
din subordine, ca fiind aliniată la 
posibilitățile maxime. De aceea, noi , 
am trecut efectiv la urmărirea mo
dului în care se fundamentează și 
se respectă planurile tehnice de asi
milări de noi produse. A intrat, de 
pe acum, în practica unor întreprin
deri — ' Fabrica de cabluri și ma
teriale electroizolante și Uzina de 
mașini electrice ambele din Bucu
rești — obișnuința de a con
sidera licența doar ca punct 
de plecare pentru un șir intens 
de asimilări ulterioare. De fapt., 
în direcția. modernizării, per
fecționării fabricației merită să a- 
miritesc că, in 1970. în cele 11 uni
tăți din subordine vor fi asimilate 
182 de produse noi, la acest capitol 
detașîndu-se uzina „Electropreci- 
zia“-Săcele — cu 32 de produse noi 
— și întreprinderea ..Electro-Banat" 
cu 26 de produse noi. Avem, din 
păcate, încă un ritm scăzut, sub po
sibilități, de asimilare la'Fabrica de 
motoare electrice Pitești și „Elec- 
tro-Mureș". unități asupra cărora ne 
concentrăm atenția în aceste zile, 
stabilind cu specialiștii noștri noi

secetă prelungită, ceea ce 
a constituit o piedică se
rioasă pentru dezvoltarea 
plantelor — s-au obținut 
totuși recolte mari și 
venituri însemnate. La po
rumb, de exemplu, s-a 
realizat. în medie la hec
tar, 3 420 kg, iar producția 
de lapte de vacă este cu 
aproape 400 1 mai mare 
față de plan. Din valorifi
carea produselor se va în
casa, pînă la finele anului, 
circa 6 milioane de lei, re
venind cîte un milion de 
lei la suta de hectare teren 
agricol. Cu asemenea ve-

rezolvarea multor probleme 
determinate de faptul că aci 
este hecesar un volum mare 
de muncă și de materiale. 
La început, rezultatele die 
legumicultura n-au fost pe 
măsura posibilităților, ceea 
ce a făcut pe unii să afir
me că nu prea se alegea 
cîștigul de pagubă. In
tr-adevăr, au existat greu
tăți în ce privește procu
rarea materialului lemnos, 
a gunoiului de grajd pentru 
confecționarea răsadnițelor. 
Cooperatorii s-au sfătuit și 
au găsit căi mai economi
coase. Materialul lemnos îl

Un a șa-zis
impediment

care e, 
de fapt, 

un avantaj
Din experiența unei cooperative 

agricole de producție

nituri bănești și valoarea 
zilei muncă este mare, 
ridieîndu-se la 35 lei. Și, 
ceea ce este important, lu
nă de lună se achită 

cooperatorilor un avans de 
15 lei la ziua-muncă.

Rezultatele bune obținute 
de cooperatorii din Bascov 
se datoresc în primul rînd 
consiliului de conducere 
care gospodărește cu multă 
chibzuință averea obșteas
că. organizează temeinic 
munca, antrenează pe coo
peratori la rezolvarea pro
blemelor pe care le ridică 
viața de zi cu zi.

Merită relatată mai pe 
larg experiența cooperatori
lor din Bascov în ce pri
vește cultivarea legumelor. 
Dezvoltarea - acestei- ramuri 
de producție a necesitat

confecționează, acum în coo
perativă la prețuri avanta
joase. Pentru înlocuirea 
unei părți din gunoiul de 
grajd au construit o seră- 
înmulțitor pe o suprafață de 
300 mp care. în acest an, va 
fi extinsă pe 700 mp. Au 
introdus mecanizarea lucră
rilor în legumicultura, care 
a făcut cu putință îngriji
rea mai bună a plantelor, 
a redus cheltuielile bănești 
și forța de muncă necesară. 
Extinderea solarii lor pe o 
suprafață de un hectar le-a 
dat posibilitatea să obțină 
producții timpurii de legu
me Dar și solariile pot fi 
folosite mai bine cînd exis
tă interes Astfel, după ce 
au strîns salata și ridichile 
de lună din solar, au plantat 
vinete. Ca urmare, de pe

căi de modernizare a produselor. 
Edificator pentru preocupările co
lectivelor întreprinderilor noas
tre în direcția 'modernizării cort- 
tinue a producției este faptul că, 
în viitorul cincinal, centraia noas
tră industrială va importa cu 50 
la sută mai puține licențe față de 
actualul cincinal, deși volumul 
producției se va dubla.

— Care sînt măsurile preconi
zate de conducerea centralei în 
direcția adîncirii specializării și 
profilării fabricației, sarcini asupra 
cărora s-a pus un mare accent la 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului ?

— Nu sîntem mulțumiți încă de 
actuala organizare internă, de pre
zenta structurare a fabricației în 
unele din unitățile centralei. Deși, 
judecind prin specificul producției 
fiecărei întreprinderi, putem, afirma 
că-există deja o profilare și o spe
cializare în cadrul centralei și pe 
unități, totuși se pot găsi încă va
riante mult mai raționale de re
partizare a tipului de produse, pe 
o unitate sau alta Fără să lăsăm 
să treacă vremea, noi vom acțio
na — și în acest scop avem pro
grame concrete — pentru a pune 
în valoare mai bine avantajele 
profilării și specializării produc
ției, așa cum s-a indicat la ple
nara C.C. al P.C.R din 10—13 de
cembrie a.c.. convinși fiind că nu
mai în acest fel vom putea asigura, 
în permanență, bune condiții tehni
ce de fabricație, o eficiență econo
mică ridicată Ne propunem, de 
exemplu, ca îneepînd cu anul vi
itor să trecem la specializarea 
uzinei ..Electroprecizia" Săcele 
— care fabrică în prezent mo
toare electrice ș) echipament e- 
lectric auto — pe producerea de 
echipamente și aparataj auto La 
fel se va proceda și cu Uzina de 
mașini electrice București, care va 
fi profilată pe producerea numai a 
trei categorii de motoare, Nn as vrea 
să se înțeleagă r-ă procedînd la 
această specializare și profilare a 
producției, vom restrînge sortimen
tele aflate în fabricație. Nicidecum, 
nu poate fi vorba de așa ceva 

un singur hectar de solar 
au obținut 7/tone ridichi, 
10 tone de salată și 40 tone 
de vinete. în acest an au 
extins solariile pe două hec
tare, iar veniturile au spo
rit corespunzător. în 1909. 
de la legume și cartofi au 
obținut un venit de peste 
1 500 000 lei.

In zootehnie, pe lingă fer
ma de vaci cu lapte ei au 
organizat îngrășarea tauri
nelor, folosind în acest scop 
furajele grosiere și gozurile 
de la cereale. Anul acesta 
fiind primul an de organi
zare a îngrășătoriei de tau
rine au livrat 500 de anima
le grase. Și în această ra
mură de producție, coope
ratorii s-au sfătuit și au 
găsit surse și izvoare de a 
obține venituri mari cu 
cheltuieli mici. Au. strîns 
întreaga cantitate de pleavă 
de grîu pe care o folosesc 
în amestec cu furaje sucu
lente. au strîns la timp toa
te furajele grosiere și le-au 
depozitat în condiții bune 
pentru a nu se degrada, au 
însilozat însemnate cantități 
de furaje. Pentru a folosi și 
mai bine posibilitățile de 
care dispun, cu o bună efi
ciență economică, au con
struit un lac de acumulare 
și au captat apa din nume
roase izvoare. Apa strînsă 
în lac este folosită pentru 
irigat, cît și pentru secto
rul zootehnic. Cu mijloace 
proprii au confecționat o 
moară cu ciocănele care e 
folosită cu bun randament 
la pregătirea furajelor gro
siere ce sînt administrate 
în hrana animalelor. în fe
lul acesta fiecare inițiativă 
și idee valoroasă a membri
lor cooperatori a fost pusă 
în practică de consiliul de 
conducere, a contribuit din ’ 
plin la sporirea averii ob
ștești și a veniturilor fiecă
rui cooperator.

în această toamnă coope
ratorii au făcut o analiză 
temeinică a realizărilor ob
ținute și au constatat că 
mai există încă surse de 
sporire a producției și a ve
niturilor bănești. Astfel, 
și-au propus să extindă su
prafața cultivată cu legume 
pînă la 10 ha fără culturi 
succesive și cartofi, să con
struiască 15 ha cu solare in 
asociație cu încă 7 coope
rative agricole vecine și să 
obțină 3 milioane de lei, 
numai din această ramură 
de producție De asemenea, 
vor îngrășa 1.200 de bovine, 
ceea ce va permite ca înca
sările din zootehnie să 
crească la 3 milioane de lei. 
Veniturile din activitățile 
anexe vor crește la 1 mi
lion de lei. în total, în anul 
viitor, vor realiza nn venit 
de.7,5 milioane lei. Sînt mă
suri îndrăznețe bine chib
zuite oentru care coopera
torii de la Bascov au luat 
toate măsurile necesare de 
a le transpune în practică. 
Cu siguranță că vor crește 
și veniturile ce se vor a- 
corda Ia zi-muncă. Aceasta 
îi va cointeresa pe coopera
tori să participe cu regula
ritate la muncă, să se stră
duiască să obțină producții 
mari, ele fiind îb propriul 
lor interes.

Florea CEAUȘESCU

Această acțiune de profilare și spe
cializare va merge mină în mină 
cu cea de diversificare continuă 
a producției

— Toate măsurile pe care le în
treprindeți în prezent sini de 
mare importanță. Cum vedeți an
trenarea tuturor salariaților din 
unitățile centralei și din centrală 
la realizarea lor ?

— Fără aceasta nici nu poale ti 
vorba de reușită. Tocmai acest lu
cru l-am avut în vedere încă de 
la constituirea centralei și, ca atare, 
am acționat cu mull tact, pehtru a 
determina o participare cil mai 
largă a masei de salariați din uni
tățile centralei la realizarea fie
cărui obiectiv stabilit in ședințele 
consiliului de administrație al cen
tralei. Formula adoptată — de fie
care întreprindere răspunde cîte 
un membru din Biroul executiv al 
Consiliului de administrație aju
tat de 2—3 specialiști; — a 
dat bune rezultate. Problemei^ 
care se ridică de întreprinderi in 
legătură cu activitatea curentă'sau 
cea de perspectivă sint soluționate 
cu competență și operativitate. O 
analiză a sarcinilor de plan pe anul 
viitor în cadrul centralei a dus la 
concluzia că aceste sarcini, foarte 
mobilizatoare, sînt realizabile rit
mic, din primele zile ale anului 
1970, dacă se acționează coordonat 
și prompt, cu maximă operativi
tate in vederea valorificării tutu
ror rezervelor avute în vedere la 
fundamentarea cifrelor de plan, 
pentru lichidarea oricărei surse de 
risipă de timp și forță de muncă, 
îmi exprim convingerea că, în toate 
cele 11 unități ale Centralei indus
triale de mașini și materiale elec
trotehnice, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii nu-și vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor de plan 
din ultimul an al cincinalului, pen
tru traducerea in- viață.' neîntîrzial, 
a prețioaselor indicații ale recentei 
plenare a Comitetului Central a) 
partidului.

Convorbire realizată de 
Viorel SĂLĂGEAN
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| Alba lulia — | 
| 30 OOO |
1 Populația municipiului Alba i

luiia a ajuns la 30 000 locuitori. I 
Cel de-al 30 000-lea locuitor al | 

I orașului Alba lulia este micuța .
Monica Grațiela, fiica soților I
Lucia și Constantin Stoicheț. I 
Adresăm, deopotrivă, urarea „Să ' 

I crești mare 1“ atît foarte tinerei I 
I Monica Grațiela, cît și străve- 
I chii Alba lulia.

Nu-i vinovat
I Aschiută!» 5

I Magazinul „Așchiuță" din Baia 
'Mare s-a deschis acum un an.

I Uneia din gestionare, Elisabeta
Fodor, ii mergeau treburile de 
minune. Poseda bunuri mobile și 
Imobile in valoare de peste 

1300 000 lei. Cînd și-a căsătorit 
fiica, i-a făcut o nuntă ca-n po
vești, rămasă in amintirea băi- 

Imărenilor. De unde atiția bani ?
l)i  februarie și apoi in iulie, in
ventarele efectuate stabiliseră că 
totul era în regulă. Cu toate a- 

Icestea, miliția avea informații 
că lucrurile nu stau chiar așa. 
Deunăzi, efectuîndu-se un inven- 

Itar sub atenta supraveghere a 
organelor de miliție, rezultatul a 
picat ca un trăznet. Elisabeta 
Foilor delapidase nu mai puțin 

I de 803 000 lei I Se înțelege că a 
I l'ost arestată și că i s-a. aplicat

sechestru pe avere, pentru re
cuperarea pagubei. Dar o în
trebare se impune : cum s-au 

I putut trage sforile, atita vreme,
la „Așchtuță" 1

| Un caz 
| enigmatic

Ileri dimineață au sosit ci lev a 
conteinere de la Constanța, la 
fabrica „Stela" din Capitală, 
I pentru a fi încărcate cu marfă.

intr-unui dintre acestea s-a gă
sit cadavrul unui bărbat. Vîrsta 
aproximativă, 35 de ani. Moar- 

Itea pare să fi survenit în urma 
unei boli mai vechi. Nu s-au gă
sit asupra sa nici un fel de acte. 

I Singurul indiciu este o pîine,
găsită alături de el, în interio
rul conteinerului. Se ' pare că 
plinea respectivă a fost fabrica- 

Ită la Constanța. Anchetatorii 
cred că omul ar fi murit acolo. 
Cine, poate .ajuta la. dezlegarea 

I enjgmei,,este rugat să se acire- 
I seze sectorului 2 de miliție, din 
I Capitală, care întreprinde cer

cetări.

1 Rezistente
J „IWi-a»i cumpărat, acum cî

teva luni — ne scrie un cititor

Idin Capitală — un încălzitor de 
apă electric, produs de uzina 
„Electrometal" din Timișoara.

INu știam că mă vor trece zece 
rinduri de nădușeli, fără, să-l 
văd pus in funcțiune. (Prospec- 
Itul nu era suficient de limpede).
M-am dus la magazin. „Scrieți 
la Timișoara, în 3—4 zile aveți 
un specialist acasă". După pa- 

Itru... săptămîni de așteptare, 
m-am dus la Timișoara. Acolo, 
un inginer mi-a dat două planșe 

I suplimentare, mirindu-se că nu
au fost atașate prospectului. In 
sfîrșit, vreo lună, boilerul a 
funcționat. Apoi pauză. Se ar- 

Isese o rezistență. Înapoi la ma
gazin. „N-avem, dar scrieți la 
uzină. în 3—4 zile..." Știam cum 

Ie cu scrisoarea, așa că am dat 
telefon : „Vi s-a ars rezistența ? 
Cumpărați alta de la magazin". 

I„Nu sînt. N-ați livrat asemenea 
articol". „Folosiți una de la 
„Alba Lux". „Am încercat. Nu 
se potrivește". Atunci scrieți-ne. 

Iîn citeva zile...". De două luni 
aștept rezistența, dar în zadar 
In curind se încheie perioada de 

I garanție, rezistența mea... ner
voasă e și ea pe sfirșite. Ce să 
mai fac

I

Doar 
rătăciri ?

I
 Obiectul cazului pe care vl-1 » 

prezentăm îl constituie două do- I 
sare de. stabilire a paternității. In I 
ambele, I. N. (domiciliată în sec- ’

I
 torul 5 din Capitală) solicită (pen- i 

tru cei doi copii ai săi) paternita- I 
tea a doi cetățeni. Primul este in
giner la o mare întreprindere 1

I
bucureșteană, al doilea ofițer. Nu i 
ne propunem să analizăm auten
ticitatea reclamațiilor. Asupra lor 
s-a pronunțat instanța. Rămîn însă ’

I
 implicațiile morale șl sociale ale 1 

acestor procese. Prima : I. N., I 
persoană de o moralitate îndoiel- I

I
nică, a renunțat la serviciu, în- 1 
treținîndu-se exclusiv din pensia i 
cuvenită... copiilor. De remarcat i 
că astfel de situații, în care co- j 
piii servesc drept pretext unor

I
 persoane pentru a-și asigura o | 

sursă de venituri, nu sînt izolate. I
Și faptul că în atare împrejurări j 

victimele'* (în ghilimele, firește.
deoarece cei în cauză nu pot fi | 
absolviți pentru „rătăcirile** lor) | 
sînt, în genere, cetățeni cu o si- j

I
tuație materială prosperă, nu este 
întîmplător. A doua implicație : I 
In ambele cazuri, soțiile recla- I
mâților au intentat proces de di- |

Ivorț. In concluzie, cele două „a-
venturi“ (vădind ele însele o mo- I 
ralitate fragilă) au avut drept 1 
consecințe : destrămarea* a două ’ 

If amil ii ; cinci copii rămași, prac- |
tic, fără tată ; prestigiul a două 
persoane, știrbit. Consecințe care, | 

t cu un dram de raționament, pu- .
I teau fi evitate. Acum regretele I
| sînt tardive. Rămîne doar mora- | 
. La : cine are urechi...

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Delegația militare română Cronica
s-a întors de la Moscova SOSIREA NOULUI AMBASA

DOR AL R P.D. COREENE

Delegația militară condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, care, la invitația 
ministrului apărării al U.R.S.S., ma
reșalul Uniunii Sovietice, A. A. 
Greciko, a făcut o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică, s-a înapoiat 
miercuri dimineața în Capitală.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de general-co

lonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șef al 
Marelui Stat Major, de adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Erau de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, pre
cum și atașați militari, aero și na
vali.

(Agerpres)

Miercuri seara a sosit in Capitală 
Kang Iăng Săp, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Democrate Coree
ne la București.

PLECAREA DEFINITIVĂ 
A AMBASADORULUI 

OLANDEI

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
armatei populare vietnameze

Cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a Armatei Populare Vietna
meze, Ia Casa centrală a armatei a 
avut Ioc o adunare festivă la care 
au luat parte generali și ofițeri din 
garnizoana București.

Au fost de față Ho Tu Truc, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam la București, și mem
bri ai ambasadei, I

De asemenea, au participat Tran- 
Kien, primul secretar al Ambasadei 
Republicii Vietnamului de sud, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ralul-colonel Marin Nicolescu, ad

junct al ministrului forțelor armate, 
care a rostit un cuvînt de salut.

Despre însemnătatea acestei ani
versări a Vorbit Ho Tu Truc, care a 
infățișat drumul de luptă al Armatei 
Populare Vietnameze în cei 25 de ani 
de existență.

Participanții la adunare au vizitat 
apoi o expoziție de fotografii docu
mentare înfățișînd realități vietna
meze, după care au urmărit un pro
gram de filme închinate activității 
și luptei poporului și armatei Repu
blicii Democrate Vietnam.

(Agerpres)

Miercuri seara a părăsit definitiv 
țara noastră Jonkheer dr. Dirk Van 
Eysinga, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Olandei la Bucu
rești.

★ «
Ieri, la Palatul Marii Adunări Na

ționale, >a avut loc ședința Comite
tului de conducere al Grupului in
terparlamentar român. Prof. Tudor 
Drăganu a informat asupra activi
tății delegației române la lucrările 
celei de-a 57-a Conferințe interparla
mentare, care s-a ținut la New-Delhi, 
între. 30 octombrie — 7 noiembrie a.c. 
Prof. Mihai Levente a informat des
pre vizita în R.D.G. a unei delega
ții a grupului interparlamentar ro
mân.

In aceeași ședință, Comitetul a 
stabilit măsuri în vederea participă
rii la sesiunea de primăvară 1970 a 
Uniunii interparlamentare.

în Capitală, la Casa oamenilor de 
știință, au avut loc timp de două zile, 
sub egida UNESCO, lucrările « unei 
importante reuniuni internaționale 
care a dezbătut probleme legate de 
necesitatea practicării sportului de 
mase în lume. Tn urma discuțiilor 
purtate au fost stabilite o serie de 
sugestii și recomandări în vederea 
organizării unei prime reuniuni 
mondiale a miniștrilor și președinți
lor din domeniul educației fizice și 
sportului. în încheierea lucrărilor 
reuniunii internaționale de la Bucu
rești, ieri la amiază la sediul Consi
liului Național pentru Educație Fizică 
și Sport, tov. Anghel Alexe, președin
tele C.N.E.F.S., i-a primit pe partici- 
panți purtînd cu ei o discuție despre 
perspectivele sportului de mase în 
lume.

Agenda „Festivalului 
național de teatru 1969“

Ieri, în cadrul mani
festărilor festivalului, 
prezentarea de specta
cole s-a îmbinat din nou 
cu discuțiile pe teme 
profesionale.

în cursul dimineții, 
participanții la festival 
au comentat spectacole
le ce au avut loc și au . ker-Munteanu, 
dezbătut unele proble
me legate de valorifi
carea prin spectacol a 
dramaturgiei românești 
și de pregătirea actoru
lui în acest scop.

Primul spectacol al 
zilei a fost „Răzbuna
rea suflerului" de Vic
tor Ion Popa, pusă

teatre

vremea

scenă la Teatrul evreiesc 
de stat, de către regizo
rul George Teodorescu. 
Scenografia : Lucu An- 
dreescu. Distribuția : 
Mano Rippel, Mihaela 
Kreutzer, Adrian Lupu, 
Samuel Fischler, Carol 
Marcovici, Ruth Schne- 

Tobias 
Bălan, Monu Griin, A- 
bram Naimark, - Nușa 
Grupp-Stoian, Benno 
Popliker, Isac Cassvan, 
Samy , Godrich, Rudi 
Rosenfeld, Ozy Segally. 

I-a urmat „Procesul 
Horia" de Al. Voitin, 
în montarea Teatrului 
german de stat din Ti

mișoara. Regia : Dan 
Radu Ionescu. Sceno
grafia : Ferenc Kovacs. 
Costume : Gabor Ka- 
zinezy. Interpreți : Hans 
Baumert Pomarius, Jo
sef Jochum, Julius 
Volmer, Gustav Mora- 
wetz, Otto Grassl, Pe- 

' ter Schuch,
Strasser, Karl 
mann, Albert
Friedrich Schilha, Ru
dolf Bellgrasch, Mar
got Gottlinger, Hada- 
mut Beker, Alice Sza
bo, Angela Falk, Hel
ga Sandhof, Michael 
Haupt, Hans Kehrer.

Ottmar 
Hoff- 
Kitzl,

(Agerpres)

în „Cupa europeană ța tîrgunîor

SPOR
In cîteva rînduri

național de teatru

Vizitele delegației 
municipale 

a orașului Ankara »
Delegația municipală a orașului 

Ankara, condusă de primarul Ekrem 
C. Barias, a făcut miercuri o vizită 
prin , orașul București. Oaspeții au 
fost . în: oțiți de vicepreședinți șl 
alți membri ai Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al municipiu
lui București.

In cursul dimineții, delegația s-a 
oprit la Halele Obor, apoi a vizitat 
Laboratorul central pentru controlul 
alimentelor și furajelor, aflat în in
cinta acestei mari clădiri comerdiale. 
Edilii orașului Ankara s-au oprit 
apoi la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate, au străbătut marele cartier 
de locuințe „Titan" și au admirat 
Complexul sportiv „23 August".

După-amiază, oaspeții au plecat la 
Stația de tratare a apei potabile, de 
la Arcuda, unde le-a fost prezentat 
sistemul de alimentare cu apă și de 
canalizare al orașului. Vizita de 
miercuri s-a încheiat la Galeriile de 
Artă Națională.

(Agerpres)

Turneul orchestrei simfonice 
a filarmonicii Naționale1 

din Varșovia«

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră, orchestra 
simfonică a Filarmonicii Naționale 
din Varșovia a susținut miercuri 
seara cel de-al doilea concert în sala 
Ateneului Român.

Sub bagheta dirijorului său, Witold 
Rowicki, orchestra poloneză a pre
zentat un program cuprinzînd Con
certul nr. 6 pentru sextet de coarde 
de Rameau, Simfonia a IlI-a de Ta
deusz Baird și baletul „Petrușka" de 
Stravinski

în asistență la concert se aflau Va- 
sile Dinu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
precum și Jaromir Ocheduszko, am
basadorul R. P. Polone la București.

★

Membrii conducerii orchestrei sim
fonice a Filarmonicii Naționale din 
Varșovia au făcut în aceeași zi o vi
zită la Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
20 și 21 decembrie. în țară : Vremea 
continuă să se răcească . în prima 
parte a intervalului. Cerul, va fi va
riabil, mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul estic. Tem
peratura în creștere ușoară către 
sfîrșitul intervalului.. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, izolat ,mai coborîte, iar maxi
mele între minus 3 și plus 7 grade. 
In București : Vremea continuă să se 
răcească la începutul intervalului. 
Cerul va fi variabil, mai mult acope
rit. Vor cădea precipitații temporare. 
Temperatura în creștere ușoară spre 
sfîrșitul intervalului.

Aseară la luminile reflectoarelor 
stadionului din orașul I^ilmarnock 
intr-un meci-tur contînd pentru com
petiția internațională de fotbal „Cupa 
europeană a tîrgurilor", echipa locală 
F.C. Kilmarnock nu a putut învinge 
pe Dinamo Bacău 
la egalitate : 1—1

cu care a terminat 
(0—0). Jocul a fost

Astă - seară

<>

Conferința națională de arheologie
Miercuri- au început la Craiova, 

lucrările celei de-a 2-a conferințe 
naționale de arheologie, organizată 
de către Institutul de arheologie al 
Academiei în colaborare cu institu
tele de istorie și arheologie din Cluj 
și Iași. La conferință iau parte 140 
de specialiști, cadre didactice din 
universități, cercetători și muzeo
grafi. .

Timp de patru zile, vor fi prezen
tate comunicări urmate de discuții 
și se vor vizita locuri de străveche 
istorie din vecinătatea Craiovei. pre

cum și o expoziție cuprinzînd obiec
te isterice și arheologice descoperite 
în ultimii ani de către colectivul 
centrului din localitate al Acade
miei. Majoritatea lucrărilor înscrise 
în program sînt consacrate diverse
lor aspecte ale culturii materiale și 
spirituale a dacilor și relațiilor a- 
cestora cu alte popoare, iar o parte 
dintre ele privesc perioada presta- 
tală la români (pînă în secolul al 
14-lea).

(Agerpres)

! Depuneri pe librete j
' de economii cu dobîndă j 
i si cîștiguri in autoturisme I
i Casa de Economii și Consem- 
’ națiuni face cunoscut că de- 
ț punerile necesare participării
t la tragerile la sorți pentru tri

mestrul 1/1970 a libretelor de 
' economii cu dobîndă și cîști- 
i guri în autoturisme se pot efec- 
, tua pînă Ia data de 31 de- 
' cembrie a.c. inclusiv.
ț La tragerile la sorți trimes- 
. ' triale participă toate libretele
i de economii cu dobîndă și cîș- 
\ figuri în autoturisme care au 
i un sold de minimum 5 000 de 
' lei provenit din depuneri an

terioare trimestrului și a fost /
păstrat la CEC în tot timpul '
trimestrului pentru care se e- ț
fectuează tragerea. 1

La depunerile pe acest li- .*
bret, Casa de Economii și ț
Consemnațiuni acordă dobîn- i
dă și cîștiguri în autoturisme ,
prin trageri la sorți trimes- 1
triale. Astfel, numai la tra- l
gerile Ia sorți care au avut 
loc în acest an, Casa de Eco- ' 
nomii și Consemnațiuni a a- l 
cordat 1 208 cîștiguri în auto- 1 
turisme de diferite mărci. ‘

J

T

ABONAMENTE PE ANUL 1070
LA PUBLICAȚIILE INSTITUTULUI CENTOL

DE DOCUMENTASE TEHNICĂ

Buletine și reviste de spe
cialitate ale unor organe și 
instituții centrale, ghiduri de 
informare documentară, revis
te de titluri cu descriptori, re
viste de referate și bibliogra
fii, sistemul de informare 
„Prodoc", caiete de documen
tare selectivă, culegeri de 
traduceri și sinteze documen
tare, iată publicațiile I.C.D.T. 
Pentru orice informații referi
toare la titlurile și tematicile 
acestor lucrări, consultați 
formularul de abonament pe 
anul 19’70, pe care-1 puteți 
cere la Institutul central de

documentare tehnică din Bu
curești, str. Cosmonauților nr. 
27-—29, sectorul 1, serviciul
comercial-abonamente, tele
fon 21 12 90, sau la Biroul de 
prezentare al I.C.D.T. din 
București, Calea Victoriei nr. 
100, telefon 
teritorial de 
Iași, str. Karl 
lefon 14 03 ; 
da informare! 
Nicolas Bălcescu 
telefon 13 033, și Biroul terito
rial din Brașov, str. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 33, telefon 
22 633.

13 82 06 ; Biroul 
informare din 

Marx nr. 14, te- 
Biroul teritorial 
din Galati, str 

nr. 59—61,

LA PUBLICAȚIILE PERIODICE ALE ACADEMIEI

Pentru a putea fi la curent 
cu noile descoperiri ale cer
cetării moderne, abonați-vă 
la publicațiile periodice ale 
Academiei Republicii Socia
liste România. în prealabil, 
consultați cataloagele presei.

unde sînt înscrise titlurile, 
periodicitatea și prețul revis
telor.

Abonamentele se primesc 
la oficiile, agențiile poștale și 
factorii poștali.

urmărit de peste 25 000 de spectatori. 
Fotbaliștii scoțieni au deschis scorul 
în minutul 50 prin Morrison. Echipa 
română, care s-a regăsit în ultima 
parte a jocului, a egalat în minutul 
73 datorită aripii stîngi Băluță. Retu
rul va avea loc la 13 ianuarie la 
Bacău.

IN CURSA CICLISTA DE ȘASE 
ZILE, care se desfășoară în prezent 
pe velodromul acoperit din Charleroi, 
situația se menține neschimbată. 
Continuă să conducă cuplul belgian 
Sercu — Godefroot cu 164 puncte, 
urmat de perechile Merckx — Ste
vens (Belgia), van Lancker — Mou- 
rioux (Franța) și Bracke (Belgia) — 
Altig (R. F. a Germaniei).

la Ostrava

Al doilea meci
Cehoslovacia - România, la handbal

LA ESTON s-a disputat ÎNTILNI- 
REA INTERNAȚIONALA DE TENIS 
DE MASA DINTRE SELECȚIONA
TELE ANGLIEI ȘI SUEDIEI. Victo
ria a revenit oaspeților cu scorul de 
6—1. Alser l-a învins cu 2—0 (21—15, 
21—12) pe Jarvis; iar cuplul mixt 
Alser — E. Johansson a cîștigat cu 
2—1 (7—21, 21—18, 21—17) în fața pe
rechii, Neale — K. Mathews. Singura 
victorie a( gazdelor a fost realizată 
de Neale, care a dispus cu 2—0 (21—12, 
21—15) de K. Johansson.

Festivalul
1969.
o Teatrul 
Iul) : De 
moarte —
9 Teatrul ........... _D. _____T
secția română — (sala „Comedia" 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Acești îngeri triști — 20.

★
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian dat de 
NIcolae Llcareț șl recital de lie
duri și arii dat de Mihaela Mără- 
cineanu, acompaniată la pian de 
Viorica Cojocariu — 20.
O Opera Română : Seară de balet 
Gershwin — 19,30.
o Teatrul Național „I._ ______
giale" (sala Studio) : Al patrulea 
anotimp — 19,30.
O Teatrul de comedie : Nicnle 
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Strigoii — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara' ____
Magheru) : Othello — 19,30 ; (sala 
Studio) ; — ■ •
— 20.
o Teatrul 
O Teatrul 
19,30.
o Teatrul

- Cerb —
o Teatrul evreiesc de stat: Ma- 
zel-tov ! — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Elefănțelul cu
rios — 17.
• Teatrul muzical din Galați (la 
Sala Palatului) : Hanul revistei — 
19,30.
a Teatrul satiric muzical „C. 
Tănase". (sala Savoy) : Varietăți 
’69 — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Nicuță la Tănase 
— premieră — 19,30.
e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Acul cumetrei 
Gurton — 19,30.
9 Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Esop, 
muzica și noi — 20.
9 Circul de stat : Rapsodia sue
deză — 16 ; 19,30.

Mic (la sediul teatru- 
vlață, de dragoste, de 

16.
de stat Tg. Mureș —

L. Cara-

i“ (sala

Dialog despre dragoste

Mic : Tango — 20. 
Giulești : Absența —

„Ion Creangă" : Regele
18.

cinema
V
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SENKENTEMNL

LICEULUI

m ADAMCLISI
La 20 decembrie a.c., Liceul de 

cultură generală din Adamclisi, 
judeful Constanța, îyi serbează 
semicentenarul. Foștii profesori 
și elevi sînt invitați să participe 
la festivitate. Totodată, li se a- 
dresează rugămintea ' să trimită 
fotografii și documente privind 
activitatea liceului între anii 
1919—1969.

ț
I
I 
î 
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Astă-seară, la Ostrava, echipa 
noastră națională de handbal mascu
lin susține cel de-al doilea meci cu 
reprezentativa Cehoslovaciei, actuala 
campioană mondială. După cum se 
știe, marți seara, tot la Ostrava, în 
ciuda unor condiții improprii, hand-

baliștii români au făcut o partidă 
excepțională, reușind o victorie de 
prestigiu.

Jocul de astă-seară încheie turneul 
pe care handbaliștii români l-au 
efectuat în Elveția, R. D. Germană și 
Cehoslovacia.

Turneul de la Vrnjacka Basijja

Alexandra Nicolau pe locul III
Turneul internațional feminin de 

șah . de la Vrr.jacka Banja s-a în
cheiat cu victoria campioanei mon
diale Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), 
care a totalizat 9,5 puncte din 11 po
sibile. Pe locul secund s-a clasat 
Milunka Lazarevici (Iugoslavia) cu 9 
puncte, iar locul trei a fost ocupat 
de Alexandra Nicolau (România) cu 
8 puncte. In continuare s-au clasat: 
Margareta Teodorescu (România) — 
6,5 puncte, Ivanka (Ungaria) — 6

puncte ; Stadler (Iugoslavia), Radzi- 
kowska (Polonia), Asenova (Bulga
ria), Vokralova (Cehoslovacia) 5 
puncte,, Stibaner (R. F. a Germaniei)
— 3.5 puncte, Tuk (Olanda) — 2,5 
puncte și Anewoldsen (Danemarca)
— 1 punct.

In ultima rundă Gaprindașvili a în
vins-o pe Tuk, Teodorescu a cîștigat 
la Stibaner, iar Nicolau a remizat 
cu Asenova.

LA MUNCHEN a avut loc TRAGE
REA LA SORȚI A GRUPELOR 
„SFERTURI" DE FINALA ALE „CU
PEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
BASCHET. în competiția masculină, 
cele, opt echipe calificate au fost îm
părțite în două grupe, după cum ur
mează . Grupa A : Slavia Fraga, 
Akademik Sofia, Racing Bell Mali
nes, Real Madrid ; Grupa B : Ț.S.K.A. 
Moscova (deținătoarea trofeului), 
A. S. Villeurbanne, Ignis Varese, 
Steaua Roșie Belgrad. Se va juca

• sistem turneu (tur retur), meciurile 
urmînd să se dispute în perioada 
15 ianuarie — 26 februarie. Primele 
două formații clasate în fiecare grupă 
se vor califica pentru semifinalele 
competiției. Finala se.va desfășura la 
9, aprilie la Sarajevo.
țlată și componența celor două gru

pe ale competiției similare feminine : 
Grupa A : Daugava Riga (deținătoa
rea trofeului), Vojvodina Novi Sad, 
Wisla Cracovia ; Grupa B : Akademik 
Sofia, Clermont. Ferrand și Sparta 
Praga.

O Valea păpușilor: PATRIA — 
9; 12; 15; IU; 21, FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30. 
e Băieții In haine de piele : RE
PUBLICA — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
© Wlnnetou în Valea Morțli : LU
CEAFĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 17; 19; 21, MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
o My fair lady : CAPITOL — 9,15; 
12,30 ; 16.
© Liniște și strigăt : CAPITOL — 
19,15 ; 21.
O Baladă pentru Măriuca : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
® 
17

Zorba grecul : LUMINA — 9,30— 
în continuare ; 20,15.
Program pentru copii : DOINA 
9; 10.

Să trăim pînă luni : DOINA —

T

r

Magazinele din Calea Victoriei — din această imagine — ca și cele din alte părți, cunosc acum, 
în „Luna cadourilor", o mare afluență de public. Potrivit unei străvechi tradiții, transmise din generație 
în generație, sărbătorile de sfîrșit de an care se a propie vă amintesc de cea mai plăcută dintre obli
gații : sa oferiți un cadou celor dragi. C ~ " ■■ ■ • • • ~
in magazine. Sînt puse în vînzare confecții moderne și elegante, tricotaje, _. ------.........
Comoda de sezon, o mulțime de articole potrivite pentru a fi oferite ,sub formă de cadouri celor mici ca 

si celor mari. Foto : M. Cioc

Chemările vitrinelor sînt sugestive. Ele vă îndeamnă să intraji 
je, lenjerie si încălțăminte

LA BRAGA s-a disputat MECIUL 
TRIUNGHIULAR DE GIMNASTICA 
ARTISTICĂ DINTRE REPREZEN
TATIVELE POLONIEI, IUGOSLA
VIEI ȘI CEHOSLOVACIEI. Victoria 
a revenit gimnastelor poloneze clasa
te pe primul loc cu un total de 
138,75 puncte. Formația Cehoslovaciei 
a ocupat locul secund cu 138,45 punc
te, iar selecționata Iugoslaviei s-a 
clasat pe locul trei cu 135,55 puncte.

La individual, pe primul loc s-a 
clasat Boiarskaia (Polonia) — 28,55 
puncte, urmată de Kopalikova (Ceho
slovacia) — 28,15 puncte.

IN RUNDA A 5-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE LA MOSCO
VA, șahista româncă Gertrude 
Baunistark a îhtîlnit-o pe lidera cla
samentului, Tatiana Lemaciko 
(U.R.S.S.), în fața căreia a pierdut în 
43 de mutări. A fost consemnată re
miza în partidele Bîkcva — Belave- 
neț și Medianikova —..-Ostrovska. 
Restul partidelor s-au întrerupt. In ' 
clasament conduce Lemaciko cu 
4 puncte și o partidă întreruptă.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE PATINAJ VITEZA, care a avut 
loc. la Celiabinsk, sportivul sovietic 
Anatoli Lepeșkin a cîștigat proba de 
500 m cu performanța de 40”9/10.

La 1 ianuarie 1970 va avea 
loe tradiționalul concurs spe
cial PRONOEXPRES al reve- 
lionului. Participarea se va 
face cu bilete variante a 3, 6 
și 15 lei. Premiile, care se vor 
atribui în număr nelimitat, 
vor consta în excursii 
Mexic, la turneul final 
campionatului mondial 
fotbal, autoturisme „Dacia 
1300“ și „Dacia 1100“, „Mosk- 
vici 498", „Skoda 1000 M3“ și 
„Trabant 601“ ; excursii „Tu
rul Austriei" și „Belgrad — 
Budapesta — Sofia" și premii 
in bani.

Cu 15 lei puteți participa la 
toate cele 5 extrageri. Și eu 
3 lei puteți cîștiga un auto-

Le-a consultat pentru
a scrie doar

documentate

ZECE PAGINI DIN

ALMANAHUL

DUPĂ 12 ETAPE, ÎN CAMPIONA
TUL DE FOTBAL AI? TURCIEI 
conduce echipa 
mație în care 
mâni Motroc și 
D. Teodorescu), 
de Fenerbahce 
puncte, Galatasaray 12 puncte, 
zultate din etapa a 12-a : Altai Izmir 
— Bursa Spor 1—0 ; Besiktas — Es- 
kisehir 3—1 ; Fenerbahce — Galata
saray 2—1. Altai Izmir este singura . 
echipă neînvinsă de la începutul 
campionatului.

AL
ALTAI IZMIR (for- 
Ioacă fotbaliștii ro- 
Kraus, antrenor fiind 
cu 16 puncte, urmată 
15 puncte, Mersin 13 

Re-

a - -------------- - —........
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Mondo Cane : TIMPURI NOI —
9.15— 15 In continuare; Program de 
filme documentare — 15,15—21 in 
continuare.
9 Războiul domnițelor : CEN
TRAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15, 20,30,
9 Vă place Brahms 7 : CINEMA
TECA (sala Union) — 9,3C; 12;
14.30, EXCELSIOR — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA — 
9,30; 12; 14,30; 17,30; 20) AURORA
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
o Femeia îndărătnică : GRIVIȚA
— 9—13,30 în continuare ; 15,45;
18,15; 20,30.
o Angelica șl sultanul : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,15 
17,45; 20.
o Mina cu briliante : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
o Noaptea generalilor : DACIA —
8.15— 20 în continuare.
a In împărăția leului de argint: 
BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9—15,45 în cbnti- 
nuare , 18, 20,15.
O Baltagul : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.
o La Nord prin 
LIRA — 15,30; 19.
C Cînd se aud clopotele : DRU- 
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
o Noile aventuri ale răzbună
torilor : GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30, MOȘILOR - 15,30; 18; 20,30. 
O Păpușa : COTROCENI — 15,30; 
19.
o Testamentul doctorului Mabu
se : CRINGAȘI — 15.30; 18; 20,30. 
o Beru și comisarul San Anto
nio : VOLGA - 9,30—16 In con
tinuare; 18.15: 20,30.
O Frații Karamazov : POPULAR
— 15,15: 19.
e Vlridiana : VIITORUL
18; 20,30.
O Blow-up : — MIORIȚA

Nord-Vest :

15.30;

ii ;
••

; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21
albi : MUNCA

- O,ou ,

Lupii — 16 ;
18; 20.
o Căldura ! FLACĂRA — 15,30;
13; 20,30.
o Sezon mort : ARTA — 10—16
în continuare ; 19,30.
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Programul IX

emisiunii, 
maghiară. 

Film serial 
„Bănuiala"

Programul I

17,30 — Deschiderea 
Emisiune în limba 
18,00 — Pauză. 18,05 — 
„Aventură în munți".
— producție a studiourilor din 
R. D. Germană. 18,35 — Mult e dul
ce șl frumoasă. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,30 — Dansează 
Alexa Mezincescu și Dan Moise. 
19,40 — Reflector. 19,50 — Seară 
de teatru. „Kean" de Jean Paul 
Sartre după Alexandre Dumas. In 
distribuție : Septimiu Sever, Ro- 
dica Suciu, Gina Patriciii, Gheor
ghe Gițulescu, Vasile Floreseu, 
Dumitru Onofrei, Traian Petruț. 
22,25 — Telejurnalul de noapte. 
22,45 — Anunțuri — publicitate. 
22,50 — Avanpremiera. 23,10 — în
chiderea emisiunii programului I.

19,50 — Deschiderea emisiunii 
programului II. Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunil. Dirijor Pierre 
Colombo (Elveția). In program : 
Simfonia nr. 41 „Jupiter" de 
Mozârt ; Concert pentru vioară și 
orchestră de Anatol Vieru (primă 
audiție) solist Avy Abramovlci ; 
Suita „Mama mea gîsca" de Ra
vel ; Poemul simfonic „Ucenicul 
vrăjitor" de Paul Dukas. In pauză: 
filmele documentare „Porțile lu
minii" și „Pe Arieș" — producții 
ale studioului „Al. Sahia". 21,50 — 
Film serial „Răzbunătorii". ..Cine 
e trădătorul 7“ (reluare). 22.40 — 
închiderea emisiunii programu
lui Ti.



NEW YORK 17 — Corespon
dentul Agerpres C. Alexandroaie 
transmite : Miercuri dimineață au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a 
24-a sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

Pe agenda sesiunii s-au aflat 107 
puncte, marea lor majoritate gă- 
sindu-și concretizarea în cele a- 
proximativ 130 de rezoluții adop
tate de Adunarea Generală. Dintre 
acestea se detașează, ca prezentînd 
o deosebită însemnătate, probleme
le dezarmării, decolonizării și dez
voltării, care au concentrat întrea
ga atenție a delegațiilor celor 126 
de state membre, pe parcursul 
celor 92 de zile, cit au durat dez
baterile- Aceste probleme, împreu- 

■ nă cu războiul din Vietnam, criza 
din Orientul Apropiat și cea din 
Biafra, au fost abordate prin pris
ma necesității întăririi securității 
internaționale, creării unei lumi a 
păcii și colaborării pașnice între 
toate popoarele.

Avînd loc în ajunul sărbătoririi 
celei de-a 25-a aniversări a fon
dării acestei organizații, care și-a 
înscris ca obiectiv prioritar men
ținerea păcii și securității interna
ționale, actuala sesiune a dezbătut 
și analizat în mod critic activita
tea d.N.U. Succesele și eșecurile 
organizației în îndeplinirea țeluri
lor sale majore, care constituie în
săși rațiunea sa de a fi, rolul și lo
cul O.N.U. în viața internațională, 
necesitatea întăririi ei în scopul de 
a răspunde pozitiv așteptărilor și 
speranțelor popoarelor lumii au 
fost abordate în discursurile ma
jorității covirșitoare a delegațiilor.

Și la această sesiune delegația 
României a avut un rol activ, fă- 
cînd cunoscută poziția țării noas
tre față de marea majoritate a 
problemelor aflate în dezbatere. 
Ea a participat la elaborarea unor 
importante proiecte de rezoluții, 
țintind spre înfăptuirea universali
tății .organizației și întărirea rolu
lui el în viața internațională.

★
în ședința de marți după-amiază, 

Adunarea Generală a adoptat cu 82 
voturi, nici unul împotrivă și 27 ab
țineri un apel adresat guvernelor 
S.U.A. și U.R.S.S. de a institui un 
moratoriu asupra experimentării și 
creării de noi sisteme de arme nu
cleare, strategice, ca o măsură preli-

minară și pentru a favoriza tratati
vele de la Helsinki asupra limitării 
armelor strategice. De asemenea, a 
fost adoptat un proiect de rezoluție 
care cere puterilor administratoare 
să decolonizeze 25 de teritorii mici, 
printre care insulele Samoa, Baha
mas, Bermude, Noile Hebride, So
lomon, să permită vizite în aceste 
zone ale unor misiuni ale O.N.U. și 
să se abțină de la crearea pe aceste 
teritorii a unor baze militare.

Adunarea Generală a stabilit cu 80 
voturi, contra 3 (S.U.A., Australia, 
Portugalia) și 36 abțineri că utili
zarea sricărui agent chimic de răz
boi, în stare gazoasă, lichidă sau so
lidă, precum și a oricărui agent 
biologic, este' contrară dreptului 
internațional și regulilor Protocolu
lui de la Geneva din 1925.

HANOI 17 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat agenției PAP, Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Vietnam, a decla
rat că recentele cuvîntări ale pre
ședintelui S.U.A., Nixon, demonstrea
ză că Statele Unite se mențin pe ve
chea lor poziție, continuînd politica 
de război în Vietnam. Este limpede 
că americanii au intenția de a con
tinua războiul în Vietnamul de sud, 
de a întări armata și administrația 
saigoneză, în vederea menținerii 
regimului neocolonial în Vietnamul 
de sud și perpetuării sciziunii Viet
namului, a subliniat Fam Van Dong. 
Pentru realizarea acestor țeluri se 
preconizează „vietnamizarea" războ
iului, adică să trimită la moarte sol
dați ai regimului sud-vietnamez ma
rionetă în locul soldaților americani 
și să-i extermine pe vietnamezi cu 
ajutorul vietnamezilor. Manevra 
„vietnamizării" războiului va suferi 
în mod inevitabil un eșec.

In legătură cu conferința cvadri-

roblemele dezvoltării
activității U. C. I

Cuvîntarea președintelui I. B. Tito la plenara 

Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Jdnos Kdddr 
la Praga

PRAGA 17 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, miercuri a sosit la Praga, în
tr-o vizită de prietenie, Jânos Kâ- 
dâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. După cum informează a- 
genția CTK, la sosire el a fost în- 
tîmpinat de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și de alți conducători de 
partid cehoslovaci.

în aceeași zi au început convor
birile între Gustav Husak și Jâ
nos Kâdăr.

ZAGREB 17 (Agerpreș). — Luînd 
cuvîntul la plenara Prezidiului 
U.C.I., la care s-au discutat pro
blemele dezvoltării activității U.C.I., 
Iosip Broz Tito, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, a decla- 

' rat că situația socială a țării necesită 
în prezent o mai mare activitate și 
angajarea tuturor organizațiilor și 
membrilor U.C.I. pentru a se asigura 
o dezvoltare socială mai rapidă și 
mai deplină, relatează agenția Tan- 
iug. Reamintind hotărîrile 7 
greselor al VIII-lea și al IX-lea 
U.C.I., vorbitorul a subliniat că 
trucît acestea au fost aprobate 
baza unor discuții foarte largi 
rîndul tuturor membrilor U.C.I., 
întregului popor muncitor, trebuie 
sa existe o deplină unitate în înde
plinirea lor. „Dacă vom consolida a- 
ceastă unitate în munca concretă, 
sîntem siguri că vom obține rezul
tate", a spus el. _ ) v

Comuniștii sînt cei care poarta în 
primul rînd răspunderea pentru în
treaga comunitate socialistă iugo
slavă. Indiferent de greutățile în- 
tîmpinate, comuniștii au obținut re
zultate uriașe în dezvoltarea econo
mică și socială a țării și acest lucru 
nu trebuie uitat — a spus președin
tele Tito. „Poporul munfcitor, po
poarele și naționalitățile din repu
blicile noastre, imensa majoritate a 
poporului au încredere în comu
niști, cred în noi și de aceea răs
punderea noastră în fața întregii 
munități socialiste,iugoslave este 
atît mai mare".

Președintele Tito a subliniat că 
întreprinderi comuniștii trebuie 
se ocupe mai mult de problemele 
ivite la locul de muncă în urma 
comportării birocratice a conduce
rilor din unele întreprinderi sau a 
acțiunilor incorecte ale departamen
telor conducătoare din ramurile de 
producție. Comuniștii vor trebui să 
rezolve la timp toate problemele 
care creează dificultăți muncitorilor, 
să nu lase soluționarea lor pentru 
mai tîrziu, atunci cînd se fac pre
siuni. El a subliniat, de asemenea, că 
trebuie luat^ o poziție clară și ca-

Can
ale 
în- 
pe 
în 

ale

co- 
cu

în 
să

tegorică împotriva tuturor elemen- . 
telor ostile, împotriva celor care 
dăunează comunității socialiste iugo
slave. „Nu putem tolera elemente 
care au demonstrat în repetate rîri- 
duri că sînt adversari înverșunați ai 
comunității socialiste iugoslave și 
care educă astăzi tineretul, condam- 
nînd în cele mai aspre cuvinte siste
mul nostru, a spus președintele 
Tito. Se pare că am acționat prea 
încet din punct de vedere politic pen
tru a preveni apariția acestor ele
mente ostile. Cred că va trebui să 
luăm o atitudine politică mai ho- 
tărîtă față de asemenea elemente care 
acționează împotriva comunității so
cialiste. Trebuie să ne dăm seama că 
diferitele elemente ostile și vechii 
reacționari, anarho-liberalii și dog
maticii se unesc acum din nou împo
triva comunității socialiste. Unii din 
străinătate își făuresc planuri împo
triva Iugoslaviei socialiste pe baza 
activității tuturor elementelor ostile".

Președintele Tito s-a referit în 
încheiere la rolul important care re
vine presei iugoslave în opera de 
perfecționare a construcției econo
mice și a organizării de stat, prin 
popularizarea experienței obținute și 
combaterea constructivă a lipsurilor, 
oriunde s-ar manifesta deficiențe.

* i
La 17 decembrie, în capitala R. S. 

Croația au avut loc festivitățile con
sacrate împlinirii a 300 de ani de la 
înființarea Universității din Zagreb.

In cadrul festivităților, Ivan .Su
pele, rectorul universității, a înmî- 
nat președintelui I. B. Tito diploma 
de doctor honoris causa, pentru me
ritele sale deosebite 
luția socialistă ș£

în revo- 
în construcția 

socialismului în R.S.F. Iugoslavia. 
Președintele I. B. Tito a i mulțumit 
pentru înalta apreciere acordată, sub
liniind rolul, științei în mersul îna
inte al societății socialiste. Vorbind 
despre principiile politicii externe a 
Iugoslaviei, președintele Tito s-a pro
nunțat împotriva politicii de forță, 
de presiune și amestec în treburile 
interne ale altor țări.

partită de la Paris în problema viet
nameză, Fam Van Dong a arătat că 
după 46 de ședințe, desfășurate în 
decurs de peste 10 luni, ea nu a dus 
pînă acum la nici un rezultat. De
legația americană, a spus președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D 
Vietnam, s-a menținut pe o poziție 
rigidă, a ridicat pretenții absurde, 
cum ar fi retragerea reciprocă a tru
pelor, ceea ce echivalează cu preten
ția de a cere poporului vietnamez să 
renunțe la dreptul său de autoapă
rare și de respingere a agresiunii. 
Pe de altă parte, S.U.A. au menținut 
administrația Thieu-Ky și s-au opus 
formării unui guvern revoluționar 
de coaliție.

Fam Van Dong a reamintit apoi 
cele zece puncte ale soluției propuse 
de F.N.E. din Vietnamul de sud și 
de Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud, a- 
rătînd că aceasta constituie soluția 
rațională și logică a problemei viet
nameze. în prezent, a arătat el. Sta
tele Unite se străduiesc să diminue
ze importanța conferinței cvadripar
tite de la Paris în problema vietna
meză. Guvernul Nixon trebuie să 
poarte întreaga răspundere pfentru 
continuarea războiului din Vietnam și 
pentru impasul conferinței de la 
Paris.

In continuarea interviului, Fam Van 
Dong a relevat importanța mișcării 
mondiale de protest împotriva războ
iului din Vietnam și a mulțumit 
pentru manifestările de sprijin și so
lidaritate cu lupta dreaptă a poporu
lui vietnamez. In lumea contempora
nă — a spus Fam Van Dong — s-a 
format un front puternic, larg și 
bine închegat care grupează popoare
le tuturor țărilor socialiste și mase 
largi populare din alte țări — front 
care luptă. împotriva agresiunii ame
ricane și sprijină poporul vietnamez. 
Această profundă simpatie și acest 
sprijin considerabil au insuflat noi 
forțe poporului vietnamez, stimulîn- 
du-1 la îndeplinirea datoriei sale na
ționale și internaționaliste, la desfă
șurarea luptei împotriva agresiunii a- 
mericane, a luptei pentru salvgarda
rea națională, pentru victoria finală.

Nu există nimic mai scump deeît 
independența și libertatea — a subli
niat premieru.1 R. D. Vietnam. Aceas
tă indicație sacră a defunctului_noș- 
tru președinte Ho Și Min reflectă nă
zuința supremă și dorința neclintită 
a întregului popor vietnamez în lup
ta pentru libertate și independen
ță. Poporul postru a făcut sacrificii 
nenumărate, a îndurat privațiuni ne
numărate. El luptă împotriva agre
sorilor americani 
țină cu orice preț : 
bertatea.

Atîta timp cit 
continua politica 
Vietnam — a spus 
Van Dong — întregul nostru popor, 
ca un singur om, va continua și in
tensifica lupta împotriva agresiunii 
americane, pînă la victoria finală —- 
eliberarea Sudului, apărarea Nordu
lui și crearea de condiții pentru re- 
unificarea pașnică a Vietnamului.

★
WASHINGTON — Ministrul anără- 

rii al S.U.A., Melvin Laird, a decla
rat în Congres că dezertările din rîn- 
durile armatei saigoneze au crescut 
în ultimul timp, în ciuda eforturilor 
de soluționate a acestei probleme, pe 
care 
doua 
calea

pentru ca să ob- 
independența și li-

Statele Unite vor 
de agresiune în 
în încheiere Fam

praga Sesiunea

noi rufide
Norii întunecați care pluteau deasu

pra sesiunii la nivel înalt a Consiliu
lui nordic, întrunit la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute la Helsinki, s-au risipit, 
dar numai temporar, după cum apre
ciază observatorii de aici. Pentru mo
ment, criza care amenința „planul 
Nordek" — respectiv crearea 
Uniuni economice a Nordului, 
participarea Suediei, Norvegiei, 
nemarcei și Finlandei — a fost 
tată ; strădaniile pentru a lărgi

unei 
prin 
Da- 
evi- 
coo- 

perarea economică între aceste țări 
vor continua. Primii-miniștri ai țări
lor nordice au hotărît, conform unei 
sugestii finlandeze, să nu se ia nici o 
decizie de ordin politic pînă la o 
nouă întrunire a Consiliului nordic la 
Reykjavik, la sfîrșitul lunii februarie 
1970.

Se părea că eforturile în vederea 
realizării mult controversatului plan 
Nordek eșuaseră în mod practic, după 
propunerea de amînare a sesiunii din 
decembrie a Consiliului nordic, pro
punere avansată de guvernul finlan
dez. în celelalte capitale nordice, a- 
ceastă cerere de aminare a avut efec
tul unei bombe. Dificultățile inițiale 
privind armonizarea punctelor de ve
dere asupra problemelor-cheie ale 
planului — integrarea agricolă, rea
lizarea uniunii vamale și instituirea 
unor organisme economice comune — 
au căpătat în acest fel proporții și 
mai mari, apărînd ca insurmontabile. 
■Situația s-a modificat întrucîtva prin 
faptul că guvernul finlandez a revenit 
pînă la urmă asupra propunerii sale ; 
totuși, Helsinki și-a menținut rezer
vele exprimate deschis. Partidul cen
trist și Partidul Comunist din Fin
landa, membre ale coaliției guverna
mentale, au făcut declarații în sen
sul că Finlanda nu este în măsură 
să adopte vreo hotărîre privitoare 
la Nordek pînă la alegerile generale 
din luna martie a anului viitor. In 
același sens s-a pronunțat și premie
rul Koivisto, care a arătat că va re
veni noului guvern de după alegeri 
să-și asume responsabilitatea politică

pe care o implică realizarea planului 
Nordek.

Rezervele finlandeze față de uti
litatea urgentării realizării proiec
tatei Uniuni economice a Nordului au 
fost alimentate, în bună măsură, și de 
rezultatele recentei conferințe la ni
vel înalt de la Haga a Pieței comune, 
care a schițat perspectiva unei posi
bile lărgiri a C.E.E. Or, după cum 
se știe, două țări nordice — Norvegia 
și Danemarca — figurează printre 
statele care au solicitat, de mai multă 
vreme, în mod oficial, aderarea la 
Piața comună. în ce o privește, Fin
landa — ca și Suedia, de altfel — nu

CORESPONDENȚA 
DIN HELSINKI 

DE LA SEPPO HALN1INEN

are în vedere intrarea în C.E.E., în
tre altele pentru faptul că unele 
din prevederile de ordin politic ale 
Tratatului de la Roma contravin 
statutului său de neutralitate. In 
acest context, temerile exprimate, 
încă de la început, față de eventua
lele consecințe politice ce le compor
tă crearea Nordekului s-au accen
tuat De aici și propunerea inițială 
de amînare a reuniunii nordice la 
nivel înalt.

Pînă la urmă, reuniunea a avut 
totuși loc, în urma insistențelor par
tenerilor Finlandei, procedîndu-se la 
o trecere în revistă a situației actua
le a proiectelor Nordek. Reuniunea 
a evidențiat, în special, preocuparea 
insistentă a părții daneze ca efortu
rile pentru înfăptuirea proiectului să ( 
continue potrivit vechiului program' 
acceptat la Stockholm la mij.ocul 
lunii iulie, chiar cu riscul ca Fin
landa să nu participe la el. In con
cepția daneză, planul — în această

versiune redusă — ar urma să-și 
schimbe numele în Skandek. Finlan
da ar putea să adere la el mai tîrziu, 
dacă va dori. Deocamdată, nu s-a 
hotărît însă nimic concret în această 
privință. în comunicatul dat publici
tății la încheierea lucrărilor, premie
rii țărilor nordice au anunțat că vor 
continua negocierile privind chestiu
nile în suspensie.

Există, după cum se știe, un con
sens asupra utilității unor aran
jamente și facilități care să sti
muleze cooperarea țărilor scandina
ve. Cele patru țări consideră că lăr
girea cooperării nordice va prezen
ta un avantaj substanțial pentru 
dezvoltarea lor economică. Contro
versele au fost generate de interpre
tarea diferită a acestei idei. în con
cepția Finlandei, de pildă, planul 
Nordek nu va trebui să constituie 
pentru unele țări nordice doar o sim
plă trambulină spre Piața comună, 
așa cum preconizează Danemarca și 
Norvegia. Nu întîmplător, după cum 
remarcă unii observatori, în cadrul 
reuniunii de la Helsinki, Danemarca 
a părut 
comună
Copenhaga a fost inițiatoarea aces
tui plan cu trei ani in urmă. Iată, 
deci, cum problemelor mai vechi le
gate de dișparitățile economiilor na
ționale ale celor patru țări li s-au 
adăugat altele noi. Totodată, nu s-au 
atenuat cu nimic temerile față de 
o „invazie" a produselor agrare da
neze sau a produselor industriale 
suedeze după realizarea Uniunii eco
nomice a Nordului și nici față de 
eventualitatea instituirii unor orga
nisme suprastata'e, de natură să 
afecteze suveranitatea și independen
ta politică și economică a statelor 
membre

Fapt este Insă că, în lumina ulti
melor evenimente, planul Nordek în 
ansamblu pare a fi repus în cauză, 
avîndu-se în vedere distanțele care 
separă punctele de vedere ale celor 
patru țări.

mai interesată de Piața 
decît de Nordek, deși
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ROMA 17. — Corespondentul
Agerpres transmite: Delegația 
Partidului Comunist Român, con
dusă de „tovarășul Gheorghe Pană, 
membru® al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care face 
o vizită în Italia la invitația Par
tidului socialist italian, a avut 
miercuri o întîlnire cu Francesco 
de Martino, secretar general al 
Partidului socialist italian, Gia
como Mancini, vicesecretar gene-

ral al P.S.I., Riccardo Lombardi și 
Luciano de Pascalis, membri ai Di
recțiunii P.S.I., precum și cu Luigi 
Bertoldi, șeful secției organizato
rice, membru al Direcțiunii, 
Gianni Finocchiaro, membru 
C.C. al P.S.I. Cu acest prilej
avut loc discuții asupra unor pro
bleme care interesează cele două 
partide. Seara, Direcțiunea P.S.I. a 
oferit o masă în cinstea delegației 
P.C.R.

A
,a

în Iugoslavia
BELGRAD 17. — Coresponden

tul Agerpres N. Plopeanu transmi
te : Miercuri dimineață, delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Bujor 
Sion, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comitetul 
Central al P.C.R., care, la invita
ția Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, face o vizită de schimb de 
experiență în R.S.F. Iugoslavia, a 
fost primită de către tovarășul Bu- 
dislav Șoșkici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I. Cu 
acest prilej a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

HAVANA 17. — Corespondentul 
Agerpres V. Stamate transmite: 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Richard Winter, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Sibiu 
al P-C.R., a fost primită la se
diul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cuba de că
tre Secundino Guerra, membru al 

al P.C. din Cuba, șeful sec- 
organizatorice a C.C. Cu a- 
prilej a avut loc o convor- 
cordială, tovărășească. A fost

C.C. 
ției 
cest 
bire
de față Vasile Mușat, ambasado
rul României la Havana.

COPENHAGA 17 (Agerpres). 
La Copenhaga a avut loc plenara 
mitețului Central al Partidului _
munist din Danemarca. După curn re
latează ziarul „Land og Folk", ple
nara a examinat problema pregătirii 
unei conferințe privind securitatea 
europeană, precum și unele chestiuni 
de politică internă. în rezoluția 
adoptată, Partidul Comunist din Da
nemarca cheamă guvernul danez să 
ia parte activă la pregătirea confe
rinței europene. Pentru toate țările 
și popoarele Europei, se subliniază 
în rezoluție, este important să fie tra
dusă în fapt propunerea cu privire la 
convocarea conferinței în problema 
securității europene. Pentru succesul 
unei astfel de conferințe este nece
sar ca ea să fie deschisă participării 
oricărei țări europene, inclusiv a ce
lor două state germane. Cerem gu
vernului, se arată în rezoluție, să re
cunoască frontiera Oder-Neisse și să 
stabilească relații normale cu Repu
blica Democrată Germană.

Co- 
Co-

el a caîificat-o drept cea de-a 
dificultate „foarte serioasă" 
„vietnamizării".

BRUXELLES 17 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe, de finanțe și ai 
agriculturii din cele șase țări mem
bre ale Pieței comune, întruniți la 
Bruxelles, au aprobat o listă de 
aproximativ 400 de produse care pot 
fi importate fără contingentări din 
țările socialiste europene. Cercurile 
de afaceri din capitala Belgiei re
levă că această listă nu adaugă de 
fapt nici o marfă nouă celor ai că
ror import necontingentat era permis 
și pînă acum in cel puțin una din 
țările comunitare și reprezintă o 
„fotografie" a situației existente în 
domeniul comerțului „celor șase" cu 
țările socialiste. Hotărîrea miniștrilor 
interzice țărilor membre de a im
pune în mod unilateral contingentări 
la importul vreunui produs inclus în 
listă. Această listă este considerată 
a fi „cel mai mic numitor comun" 
al atitudinii țărilor membre ale Pie
ței comune în comerțul cu Răsăritul.

Totodată, miniștrii au aprobat o 
listă de mărfuri care nu pot fi ex
portate în țări'e socialiste, deoarece 
ele ar fi „produse rare". Această 
listă cuprinde aproximativ 40 de 
titluri.

celor două camere
ale Adunării Federale

PRAGA 17. — Corespondentul
Agerpres E. Ionescu transmite : La 
Praga a început sesiunea celor două 
camere ale Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace.

Pe ordinea de zi a sesiunii Camerei 
Poporului și a Camerei Națiunilor se 
află discutarea proiectului bugetului 
de stat al R. S. Cehoslovace pe anul 
1970 și a altor proiecte de legi.

BERLIN 17. — 
gerpres St. Deju ___ __ _ ____
decembrie a avut loc la Berlin cea 
de-a 15-a sesiune a Camerei Popu
lare a R. D. Germane. Camera a a- 
doptat în unanimitate planul econo
miei naționale și bugetul de stat pe 
anul 1970, precum și o hotărîre pri
vind relațiile dintre cele două state 
germane. Noul plan economic pre
vede, printre altele, creșterea veni
tului național în 1970 cu 6,3 la sută 
față de 1969, creșterea productivității 
muncii cu 9,4 la sută și investiții în 
valoare de 33 miliarde mărci. Veni
tul real al populației va crește cu 4 
la sută, iar fondul de măfturi pen
tru aprovizionarea acesteia cu 4,3 la 
sută. Bugetul de stat pentru anul 
1970 prevede un volum de venituri și 
cheltuieli în valoare de 79,2 miliarde 
mărci.

Deputății Camerei Populare au vo
tat in unanimitate o hotărîre în care 
se atjată că R.D.G. se pronunță penr 
tru reglementarea relațiilor cu R.F.G’. 
și însărcinează Consiliul de Stat și 
guvernul R.D.G. să întreprindă mă
surile necesare în acest sens.

Corespondentul A- 
transmite : La 17 PROTOCOL COMERCIAL

ROMÂNO-FINLANDEZ

HELSINK1 17 (Agerpres). — La 
Casa guvernamentală, Smolna, din 
Helsinki, a fost semnat protocolul pri
vind Schimburile de mărfuri pe anul 
1970 dintre Republica Socialistă Româ
nia și Finlanda, în cadrul aranjamen
tului comercial de lungă durată. Pro
tocolul prevede o creștere a schimbu
rilor comerciale dintre cele două țări. 
România va exporta în Finlanda pro
duse chimice, petroliere, metalurgice, 
echipament al industriei constructoare 
de mașini, precum și mărfuri agro- 
alimentare, iar Finlanda va exporta în 
România celofibră, 
hîrtie, echipamente 
celulozei și hîrtiei.

oțeluri speciale, 
pentru industria

Cu prilejul încheierii vizitei delegației Frontului 
Național de Eliberare ^in Vietnamul de sud și a Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud la Brazzaville, a fost 
dat publicității un comunicat comun. Comunicatul subliniază că vor fi adop
tate, fără întîrziere, măsuri corespunzătoare în vederea concretizării hotărîrii 
adoptate de cele două țări privitoare 
nivel de ambasade.

la stabilirea de relații diplomatice la

de asociații studențești au hdtărît să 
boicoteze cursurile în semn de protest 
împotriva vizitei pe care unități ale 
flotei a Vl-a americane o vor face la 
Izmir la 22 decembrie.

Ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
României în Nepal, Petre 
Tănăsie, a fost primit în audiență de 
premierul nepalez, Kirti Nidhi Bis ta. 
In timpul convorbirii, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au fost 
abordate aspecte privind dezvoltarea 
relațiilor româno-nepaleze.

Convorbiri preliminare în 
vederea tratativelor eco
nomice dintre R. F. a Ger
maniei și R. P. Ungară au în 
ceput la Bonn — anunță buletinul de 
radioinformații al guvernului vest- 
german. Tratativele pentru precizarea 
listelor de mărfuri vor continua luna 
viitoare.

Fostul președinte al Bra
ziliei, mareșalul Arthur Cos
ta e Silva, a încetat din viață 
miercuri. El suferise la 31 august o 
comoție cerebrală, care l-a făcut indis
ponibil pentru exercitarea funcției de 
președinte.

în Turcia au loc, de cî- 
teva zile, irămîntări sociale. 
După cum transmit agențiile de presă, 
la chemarea centralelor sindicale, cei 
aproximativ 100 000 de membri ai 
corpului didactic au declarat o gi 
de patru zile, cerînd sporirea salarii
lor și înfăptuirea unei reforme a în- 
vățămîntului elementar și mediu. 
Greva se bucură de sprijin în cercu
rile largi ale populației, în special ale 
studențimii. Pe de altă parte, o serie

Un protocol comerfcâal pe 
anul 1S70 între R. P. Polonă 
și R. P. Albania 3 fost semnat 
marți la Varșovia. Documentul pre
vede o creștere a schimburilor de măr
furi dintre cele două țări în compa
rație cu anul în curs, precizează a- 
genția I’.A.P.

;revă

Numărul deceselor provocate 
la New 
heroină 
cursul 
tendință 
medicul 
in fața Comisiei consultative a 
statului New York. El a indi
cat că, pînă în prezent, numai 
in această metropolă au dece
dat 820 de toxicomani, consu
matori de heroină.

York de consumul de 
a crescut simțitor in 
acestui an și această 
se menține, a declarat 
legist Michael Baden,
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o nouă formulă
guvernamentală

După emoția, după sentimen
tele de indignare și condamnare 
generală provocate de atentate
le teroriste de la Milano și 
Roma, atenția cercurilor politice 
italiene este îndreptată, in pre
zent, spre discuțiile începute 
luni de către premierul Rumor 
cu secretarii politici ai partide
lor de centru-stinga, in vederea 
analizării perspectivelor de re
constituire a unui guvern cva- 
dripartit. Apreciind situația po
litico-socială din țară, primul- 
ministru consideră oportună re
afirmarea sprijinului politic și 
parlamentar al celor patru par
tide — democrat-creștin, socia
list, socialist unitar și republi
can — față de guvernul niono-r 
color pe care îl conduce, 
cum și examinarea perspective-- 
lor concrete de a se reveni \la 
un cabinet de coaliție.

Observatorii de aici apreciază 
însă că, dincolo de aspectul for
mal, de moment, discuțiile ini
țiate de primul-ministru vi-

CORESPONDENT A 
DE LA N. PUICEA

zează un obiectiv de fond. De 
fapt, menționează unele cercuri, 
se merge spre o nouă înfrun
tare, aminată pînă in prezent, 
intre cele două concepții dife
rite privind politica de centru- 
stinga, și anume : să se conti
nue linia de pînă acum, cu e- 
ventuale mici retușuri, a guver
nului monocolor în spiritul a- 
cordului ce a stat la baza for
mării guvernului Rumor, sau să 
se alcătuiască o formație gu
vernamentală la baza căreia să 
stea o politică cu tendințe „de 
mină forte". Evoluția politică 
din ultimele zile a antrenat cu 
sine o confruntare dură nu nu
mai între partidele fostei coali
ții de centru-stinga, îndeosebi 
între socialiști și socialist u- 
nitari, ci și intre diferitele .gru
pări din cadrul Partidului demo\ 
crat-creștin.

Ltiările de poziție ale unor 
partide politice — apărute in 
presa de miercuri — nu oferă 
indicii care să contureze cu cla
ritate perspectivele evoluției si
tuației politice din Italia. Astfel, 
Partidul republican se arată dis
pus să participe la reconstitui
rea coaliției cvadripartite, sub
liniind că viitorul guvern ar 

\trebui să se sprijine pe respec
tarea acordurilor programatice 
intervenite cu prilejul consti
tuirii cabinetului Rumor, 
excluzind ipoteza revenirii 
vechea coaliție, P.S.I. este 
părere că mai întîi „trebuie să 
se creeze climatul și condițiile 
favorabile reluării unei colabo
rări. care nu a fost întreruptă 
din inițiativa socialiștilor, să se 
precizeze cu claritate in dezba
terile dintre partide liniile fun
damentale ale programului de 
acțiune al unui guvern capabil 
să corespundă cerințelor țării". 
Această poziție — subliniată în
tr-un document al Direcțiunii 
P.S.I. — este considerată ca re- 
flectînd cererea expresă a so
cialiștilor de a se stabili mai 
întîi orientarea unui eventual 
guvern cvadripartit — proble- 
mă-cheie. reliefată și de „stin
gă" democrat-creștină.

Urmărită cu multă atenție de 
forțele opoziției, actuala fază a 
situației politice italiene a fost 
analizată și de către Partidul 
Comunist Italian și Partidul so
cialist italian al unității prole
tare „Biroul Politic — se spune 
într-un comunicat al P.C.I. — 
consideră ca fiind gravă propu
nerea de a se da viață, in acest 
moment, unui guvern cvadripar
tit... Avînd în vedere forțele care 
îl solicită, prin cedarea pe care ar 
reprezenta-o față de campania 
grupurilor reacționare și conser
vatoare și aventurismul social- 
democraților — crearea unui a- 
semenea guvern ar purta o pu
ternică amprentă de dreapta, ar 
diviza P.S.I. și stingă dem'ocrat- 
creștină, ar da satisfacție forțe
lor care mizează pe confuzie și 
alarmism". „Biroul Politic — 
continuă documentul — cere tu
turor organizațiilor P.C.I. și tu
turor forțelor muncitorești și 
populare să întărească acțiunile 
politice unitare împotriva ame
nințărilor și șantajului dreptei, 
pentru o cotitură democratică, 
pentru a impune soluțiile ceru
te de mase".

La rîndul său, Direcțiunea 
P.S.I U.P. reafirmă că „orice 
tentativă reacționară poate și 
trebuie să fie ■ înfrîntă prin uni
tatea forțelor de stingă și de
mocratice, prin i 
lărgirea luptei in 
toate nivelurile.;.".

Actuala fază a 
s-a încheiat. Este 
interes poziția Partidului demo- 
crat-creștin, care își va face cu
noscut azi punctul de vedere.
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