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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri, 19 decembrie a.c., pe 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Demo

crate Germane la București, Ewald 
Moldt, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Pînă la încheierea 
planului pe acest an 
mai dispunem de

Delegația municipală 
a orașului Ankara

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața delegația 
municipală a orașului Ankara, 
condusă de primarul acestui oraș, 
Ekrem C. Barlas, care se află în 
țara noastră la invitația președin
telui Consiliului de Stat, făcută 
cu prilejul vizitei sale în Turcia.

La primire a luat parte primarul 
general al Capitalei, Dumitru Popa.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a relevat importanta ex
tinderii relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre România și 
Turcia în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, securității și 
cooperării internaționale.

Șantierul hidroenergetic Porțile da 
Fier. Trecerea vaselor prin ecluză 

Foto : Gh. Vințilă

CU CE VEȚI ÎMBOGĂȚI
IN ACEST RĂSTIMP

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

BILANȚUL REALIZĂRILOR?
în lumina hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 

din 10—13 decembrie, nu există în momentul 
de față o sarcină mai importantă pentru oa
menii muncii din întreprinderi, de pe șantiere 
decît aceea de a asigura încheierea cu succes 
a planului pe anul 1969 și pregătirea în cît mai 
bune condiții a producției din 1970. în acest

scop, FIECARE ZI, FIECARE ORA ESTE DEO
SEBIT DE PREȚIOASA ȘI NU TREBUIE PRE
CUPEȚIT NICI UN EFORT PENTRU RECUPE
RAREA ORICĂREI RESTANȚE, PENTRU 
REALIZAREA TUTUROR PRODUSELOR PRE
VĂZUTE IN PLAN Șl OBȚINEREA DE PRO

DUCȚII SUPLIMENTARE, POTRIVIT NECE
SITĂȚILOR ECONOMIEI NAȚIONALE.

Continuind raidul Întreprins în unități indus
triale cu restanțe față de plan, spre a urmări 
cum se asigură recuperarea rămînerilor în urmă 
și se pregătește producția anului viitor, iată ce 
am constatat.

V:

L.

La F.M.U.A.B., restanțele 
la producția globală 
și livrările la export 

vor fi recuperate
Modernele secții de prelucrări 

mecanice și montaj ale Fabricii de 
mașini-unelte și agregate din Capi
tală cunoșteau ieri o mare concen-

trare de forțe. Toate utilajele erau 
în plină funcționare, iar montajul se 
executa simultan la cîteva zeci de 
mașini-unelte și agregate. în peri-

oada ianuarie—noiembrie, datorită 
unor greutăți ivite în aproviziona
rea tehnico-matdrială, planul pro
ducției marfă a fost îndeplinit doar 
în proporție de 83,8 la sută, iar la 
producția globală se înregistrase o 
restanță de 3,8 milioane lei. Esti
mările făcute acum arată că, piuă 
Ia sfîrșituf anului, colectivul fabri
cii va recupera integral restanța la 
producția globală și va livra toate 
produsele contractate la export. 
Se prelimina, totuși, o anumită ne- 
realizare la producția marfă.

O intensă muncă organizatorică, 
desfășurată pe diferite planuri, a 
creat condițiile pentru desfășurarea 
în ritm accelerat a producției. Co
mitetul de direcție a alcătuit colec
tive din cadre tehnice și economice

pentru urmărirea aprovizionării cu 
piese turnate și forjate, cu mate
riale pe fiecare produs în parte. A 
fost posibil, astfel, să se asigure a- 
proape integral materialele nece
sare. în atelierele de prelucrare‘s-a 
organizat lucrul în schimburi con
tinui, zi și noapte. în acest scop, 
o serie de cadre de la montaj și 
chiar din serviciile tehnice au fost 
trecute să lucreze direct pe mașini 
tn ultimele zile, dat fiind că pre
lucrările mecanice pentru produc
ția lunii decembrie sînt pe sfîrșite, 
mulți oameni au fost trecuți să lu-

Nicolae PANTILIE 
Nistor ȚUICU
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Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România și-a conti
nuat lucrările vineri dimineața.

în sala de ședințe se aflau depu
tății Marii Adunări Naționale, pre
cum și numeroși invitați — condu
cători de instituțiii centrale și. orga
nizații obștești, activiști de partid și 
de stat, personalități ale vieții știin
țifice și culturale, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice, corespondenți ai presei 
străine.

Deputății și invitații au întîmpinat 
cu îndelungate aplauze, la intrarea 
în sala de ședințe, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

Ședința a fost condusă de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele Mafii 
Adunări Naționale.

Președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Gheorghe 
Buzdugan, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind organiza
rea activității de cercetare științifică 
în Republica Socialistă România. Ra
portul comisiilor permanente, care 
au examinat și avizat proiectul de 
lege, a fost expus de deputatul 
Constantin Dinculescu, președintele 
Comisiei pentru învățămînt, știință și 
cultură.

Trecîndu-se la dezbaterea generală 
a acestui proiect de lege, au luat cu- 
vîntul deputății Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru e- 
nergie nucleară, director al Institutu
lui de fizică atomică din București, 
Vasile Belizna, director general al 
Centralei industriale de fibre chi
mice — Săvinești, loan Anton, profe
sor universitar la Institutul politeh
nic din Timișoara, Ion Roman, direc
tor al Institutului de cercetări tehno
logice pentru construcția de mașini.

și Mircea Ion Oprean, rectorul Uni
versității din Craiova.

în cadrul dezbaterilor pe articole a 
proiectului de lege au cerut cuvîntul 
deputății Ilie Murgulescu și Ion 
Cosma, care au propus unele amen
damente. Președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
Gheorghe Buzdugan, raportorul pro
iectului de lege, a făcut unele precizări 
și a susținut amendamentele propuse.

(Continuare în pag. a II-a)

Ideile păcii, destinderii 
și colaborării internaționale 
la cea de-a XXIV-a sesiune 
a Adunării Generale a 0111.

CORESPONDENȚA din new vork 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Măsurile ce ne-au fost indicate 
de plenară le vom înfăptui 
de urgență, sporind eficacitatea 

industriei miniere
în scopul lărgirii și folosirii cît 

mai judicioase a bazei proprii de 
materii prime — care constituie un 
obiectiv de primă importanță al 
planului pe 1970 — plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie a.c. a 
acordat o însemnătate deosebită dez
voltării industriei miniere. Subliniind 
sarcinile ce revin acestei ramuri, în 
cuvîntarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a arătat : „...Ministerul 
Minelor Și combinatele miniere au 
datoria să ia măsuri pentru crește
rea gradului de mecanizare a lucră
rilor și mărirea vitezelor de înain
tare în galerii, perfecționarea meto
delor de exploatare și a tehnologii-

Bujor ALMÂȘAN
ministrul minelor

lor de preparare, să stabilească pro
grame concrete de pregătire a ex
ploatării in fiecare mină in parte. 
Este adevărat, unele din zăcămintele 
noastre au un conținut util mai să
rac, dar, folosind tehnologii avan
sate, ele pot deveni eficiente, pot 
sluji intereselor economici naționale 
cu rezultate bune și de aceea tre

Telegramă
.ȘN ■

COMITETULUI CENTRAL
AL FRONTULUI NAȚIONAL DE ELIBERARE

DIN VIETNAMUL DE SUD
Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a creării Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul de sud, vă transmitem dumneavoastră, 
întregii populații sud-vietnameze, cele mai cordiale felicitări.

Reafirmăm și cu acest prilej sentimentele de profundă simpatie 
și solidaritate cu lupta eroică dusă de populația sud-vietnameză pentru 
eliberare și independență națională, precum și hotărîrea de a sprijini 
această cauză dreaptă.

Poporul român consideră că este necesar ca S.U.A. să-și retragă 
toate trupele din Vietnamul de sud, să se respecte dreptul poporului 
vietnamez de a decide singur, fără nici un amestec din afară, asupra 
destinelor sale, să se asigure formarea unui guvern de coaliție care să 
permită dezvoltarea democratică, independentă a Vietnamului de sud.

Urăm eroicei populații a Vietnamului de sud succes deplin in 
lupta pentru înfrîngerea agresiunii, pentru libertatea și independența 
țării.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

k DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

buie asigurată explorarea și utilizarea 
lor mai intensă".

Aceste indicații sînt de o mare va
loare practică, ținînd seama că pro
ducția globală industrială minieră 
urmează să crească în 1970 cu 12,8 
la sută, îndeosebi pe baza majorării 
extracției de cărbuni și minereuri 
în concordanță cu nevoile de consum 
ale celorlalte ramuri ale economiei, 
producția de cărbune va atinge 23.3 
milioane tone — cu 1.3 milioane 
tone peste prevederile planului cin
cinal — iar cea de minereuri de 
plumb, cupru și zinc va înregistra 
creșteri de 10,4—13,4 la sută față de 
realizările preliminate pe 1969 Spo
ruri deosebit de importante sînt 
prevăzute, de asemenea, la produc
ția de minereuri de fier, sare si 
substanțe nemetalifere.

Premisa esențială pentru realiza
rea nivelurilor prevăzute în plan pe 
anul viitor la producția de mine
reuri, cărbuni și nemetalifere o cons
tituie asigurarea și dezvoltarea ba
zei de rezerve pentru toate substan
țele minerale utile. Ministerului nos
tru îi revine sarcina expresă ca, în 
colaborare cu Comitetul de Stat al 
Geologiei, să impulsioneze măsurile 
pentru lichidarea grabnică a lipsu
rilor existente în activitatea geolo
gică. în mod insistent s-a subliniat 
la plenara C.C. al P.C.R. că, datorită 
extinderii explorării pe durate prea 
lungi, neatacării unor zone noi și 
creșterii insuficiente a unor rezerve 
cercetarea geologică nu a reușit în
totdeauna să pună în valoare cu ma
ximum de operativitate noi resurse 
de materii prime.

Pentru anul. 1970 se prevede inten
sificarea lucrărilor geologice în zo
nele cu o perspectivă favorabilă, în 
special pentru minereuri neferoase — 
sector în care vor fi investite apro
ximativ . 60 la sută din fondurile a- 
fectate cercetării geologice. Tn scopul 
introducerii în circuitul economic a 
noi rezerve într-un termen cît mai 
scurt, examinăm acum unele măsuri

(Continuare în pag. a IV-a)

RAPORTEAZĂ
INIȚIATORII
ÎNTRECERII
PATRIOTICE

TELEGRAMĂ ADRESATA C.C. AL P.C.R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 

DE CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI GALAȚI
La începutul anului, in atmosfera efervescentă care a caracterizat activita

tea generală desfășurată în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei 
și a pregătirii Congresului ar X-lea al partidului, a fost lansată de către 
Consiliul popular județean Galați'Chemarea lâ întrecere patriotică către toate 
consiliile populare din țară.

Acum, către sfirșitul anului, inițiatorii chemării au făcut un bilanț rod
nic al realizărilor obținute prin munca entuziastă a populației din orașele 
și comunele județului. Despre realizările dobindite in această întrecere,
consrhul popular județean a informat 
legramă, adresată C.C. al P.C.R., 
ruj general aJ partidului, în care s

Bilanțul activităților desfășurate 
pînă acum indică realizarea exem
plară și depășirea sarcinilor de plan, 
respectarea angajamentelor de către 
toți factorii antrenați în această 
competiție deosebit de importantă 
pentru înfrumusețarea municipiilor, 
orașelor, comunelor și satelor din 
județul Galați.

Raportăm, de aceea, cu îndreptă
țită satisfacție depășirea sarcinilor 
de producție-prestație cu aproape 20 
milioane lei, ceea ce înseamnă de 
aproape 5 ori mai mult' decit ne 
angajasem, obținerea unui volum su
plimentar de economii de 5 milioa
ne lei, față de 3,1 milioane lei cite 
erau prevăzute în Chemarea jude
țului nostru, sporirea acumulărilor 
bănești cu aproape 9 milioane lei. 
adică cu 4 milioane mai mult decît 
ne-am propus initial.

Industria locală gălățeană a produs 
51 de sortimente noi, lărgindu-se în 
același timp sfera serviciilor prin 
înființarea a 109 unități în localitățile 
județului.

Pentru creșterea eficienței inves
tițiilor încă în faza de proiectare 
au fost scurtate termenele de pre
dare a proiectelor cu 730 de zile, față 
de 300 cît prevedea angajamentul, a 
crescut gradul de utilizare a proiec
telor tip și refolosibile, iar prin ex
tinderea folosirii oțelurilor de cali
tate superioară s-au economisit 423 

înregisțrîndu-se și aici

conducerea partidului printr-o tc- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secrela- 

: spune :

Prin muncă patriotică s-au efec
tuat lucrări in valoare de 121,8 mi
lioane lei, concretizate în 62 mii mp 
trotuare de beton, în 266 mii ml con
strucții de garduri noi, în 101 baze 
sportive simple, în amenajări de 
drumuri, poduri, parcuri, etc.

Se adaugă la toate acestea ac
țiunile de mare amploare desfășu
rate în scopul amenajării traseelor 
turistice, regularizării unor cursuri 
de apă, extinderii rețelelor elec
trice,

încheiem astfel un an rodnic, cu- 
mulind o experiență care ne-a aju
tat să cunoaștem mai bine resursele 
locale, potențialul material și li
man, să dirijăm mai judicios for
țele, capacitățile și inițiativele oa
menilor muncii.

Rezultatele obținute, prinos al en
tuziasmului generat de obiectivele 
Congresului al X-Iea, al încrederii 
nelimitate pe care o au cetățenii; ju
dețului Galați in conducerea de că
tre partid a destinelor țării, ne an
gajează intr-o competiție permanen
tă. din ce în ce mai prestigioasă.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dv. personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din județul Galați, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
vor desfășura și în continuare o 
muncă susținută, neprecupețind nici 
un efort pentru obținerea unor re
zultate pe măsura cerințelor etapei 
-'"■■'Ale.

„Cele 4 D“ — dezarmarea, denu- 
clearizarea, decolonizarea și dezvol
tarea — împreună cu războiul din 
Vietnam, situația inflamabilă din 
Orientul Apropiat, securitatea inter
națională cu latura sa esențială, 
securitatea europeană, au constituit 
— fie că au figurat sau nu ca puncte 
înscrise oficial pe ordinea. de zi — 
principalele repere ale celei de-a 
24-a sesiuni a Adunării Generale V 
O.N.U., ale cărei lucrări s-au în
cheiat.

Caracteristica esențială a sesiunii 
o constituie preocuparea unui mare 
număr de state de a identifica 
noi căi și mijloace menite să con
tribuie la întărirea securității inter
naționale, la stingerea focarelor de 
război, la lărgirea cooperării între 
toate popoarele lumii. Ținînd seama 
de faptul că de rezolvarea probleme
lor majore amintite, care confruntă 
astăzi omenirea, depinde într-un'fsl 
sau altul soarta păcii generale, la 
soluționarea acestor probleme tre
buie să contribuie toate statele, fie ele 
mari, mici sau mijlocii. De altfel, prin 
înseși lucrările sale sesiunea a de
monstrat că toate statele, indiferent 
de dimensiunile teritoriale sau pute
rea militară și economică, pot și 
trebuie să aibă un rol însemnat în 
viața internațională, să-și aducă 
contribuția la salvgardarea păcii și 
securității în lume. O dovadă con
cludentă a acestui adevăr axioma

tic este faptul că aproape fiecare 
din cele peste 130 de rezoluții adop
tate de sesiune a fost opera colec
tivă a unui mare număr de state, 
în acest context, numeroși delegați 
au subliniat cu tărie necesitatea 
realizării universalității O.N.U. ca o 
condiție indispensabilă pentru creș
terea rolului și eficienței sale. 
Din păcate, însă, și la această se
siune adepții încordării au reușit să 
împiedice restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze la O.N.U., 
ceea ce va continua să greveze asu
pra activității acestei organizații, a 
capacității sale de a-și realiza țelu
rile și obiectivele pentru care a fost 
creată.

O idee dominantă, care s-a des
prins din dezbateri este aceea că 
realizarea obiectivelor majore ale 
O.N.U. depinde' de respectarea princi
piilor Cartei și dreptului internațio
nal de către toți și față de toți, de 
reflectarea lor în conduita fiecărui 
stat. După cum s-a subliniat în nu
meroase documente ale sesiunii, 
conflictele și situațiile care au pus și 
pun în pericol pacea lumii sînt lega
te tocmai de nesocotirea acestor prin
cipii. Atîta timp, cît unele state 
continuă să promoveze în rela
țiile internaționale politica fo
losirii forței sau a amenințării cu 
forța, a nesocotirii independenței ți

(Continuare în pag. a Vl-a)

Telegrame
Excelenței Sale 

Domnului RASHID KARAME
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Liban

BEIRUT
Adresez Excelenței Voastre calde felicitări cu prilejul numirii în 

funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Liban.
îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare statornicite între 

România și Liban vor continua să se dezvolte în interesul celor două 
popoare și al cauzei păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

a) Republicii Socialiste România
Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe care 
mi le-ați adresat cu ocazia formării noului guvern libanez și vă rog 
să primiți cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

RASHID KARAME
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Liban
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UCRARILE SESIUNII MARII ADUNARI NAȚIONALE
Lege privind organizarea activității 

de cercetare științifică
In Republica Socialistă România

Art. 1. — înfăptuirea programului 
de dezvoltare multilaterală a societă
ții noastre socialiste determină creș
terea continuă a rolului științei, fac
tor hotărîtor al progresului economic 
și social. în toate ramurile științei, 
cercetarea fundamentală și aplicativă 
trebuie să se dezvolte în direcția unui 
scop bine definit — satisfacerea ne
voilor generale ale societății. Activi
tatea de cercetare, științifică, atit cea 
fundamentală, cit' și cea aplicativă, 
trebuie să se încheie cu o înaltă efi
ciență socială, să contribuie la dez
voltarea bazei materiale a socialis
mului, la ridicarea nivelului spiritual 
al poporului.

Art. 2. — în Republica Socialistă 
România, actiyitatea de cercetare 
științifică se desfășoară pe baza di
rectivelor Partidului Comunist Ro
mân, sub conducerea nemijlocită a 
organelor de 1 stat.

Cercetarea științifică se organizează 
In raport cu cerințele dezvoltării eco
nomice și sociale, în unități ale mi
nisterelor, centralelor economice, 
combinatelor, întreprinderilor, ale A- 
eademiei Republicii Socialiste Româ
nia, ale academiilor de științe, în 
unități ale învățămîntului superior, 
precum și ale altor instituții de stat.

Art. 3. — Rețeaua unităților de cer
cetare științifică se compune din : 
institute și centre de cercetare, labo
ratoare uzinale cu activitate de cer
cetare, stațiuni experimentale, pre
cum și compartimente de cercetare 
din unități cu altă activitate de bază, 
în învățămîntul superior, activitatea 
de cercetare se desfășoară de cate
dre, centre și stațiuni de cercetare.

Unitățile din rețșaua de cercetare 
științifică se înființează prin hotărîri 
ale Consiliului de Miniștri, la propu
nerea organelor centrale interesate.

Art. 4. — Unitățile de cercetare au 
rolul de a organiza și efectua activi
tatea științifică corespunzător nece
sităților actuale și de perspectivă ale 
economiei naționale și dezvoltării so- 
cial-culturale a țării.

Institutele și centrele de cercetare 
din sectorul producției bunurilor ma
teriale efectuează lucrări de cercetare 
legate de dezvoltarea și modernizarea 
producției în ramurile pentru care iși 
desfășoară activitatea. Aceste unități 
de cercetare execută experimentări și 
acordă asistență științifică și tehnică 
unităților productive, pentru aplica
rea în practică a rezultatelor obținute 
prin cercetare.

Laboratoarele uzinale, precum și 
stațiunile experimentale efectuează, 
în principal, lucrări de aplicare a re
zultatelor cercetărilor și de îmbună
tățire a proceselor de producție în 
cadrul unităților economice.

Institutele și centrele din sectorul 
social-cultural, catedrele și unitățile 
de cercetare din învățămintul supe
rior efectuează lucrări de cercetare 
științifică menite să contribuie la 
dezvoltarea ramurilor productive ale 
economiei naționale, la progresul 
științei și culturii.

Art. 5. — Unitățile de cercetare își 
desfășoară activitatea pe baza sar
cinilor stabilite de ministerele, cen
tralele economice, combinatele, între
prinderile și instituțiile de care a- 
parțin, în conformitate cu progra
mele de dezvoltare a sectoarelor 
respective, aprobate de organele su
perioare de partid și de stat.

Art. 6. — Activitatea de cerceta
re științifică se desfășoară pe bază 
de plan.

Planul fiecărei unități de cerce
tare se elaborează și se dezbate de

(Urmare din pag. I)

Proiectul de- lege, cu amendamen
tele propuse, și aprobate, 'a fost su
pus apoi în întregime votului secret 
cu bile. Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind organizarea 
activității de cercetare științifică în 
Republica Socialistă România

în continuarea lucrărilor, s-a tre
cut la discutarea Raportului Comi
siei speciale a Marii Adunări Națio
nale împuternicită să verifice dotarea 
cu aparatură medicală, de cercetare 
și învățămînt în unitățile clinice și 
învățămîntul preclinic, precum și 
folosii ea și repartizarea cadrelor me
dicale pe teritoriul țării — raport 
care a fost înmînat deputaților. De
putatul Ștefan Milcti, președintele 
comisiei speciale, a prezentat în șe
dință o sinteză a raportului.

La discuția generală au luat cuvîn- 
tul deputății Melania Crețu, medic la 
Spitalul nr. 1 din Timișoara, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al Consi
liului pooular municipal București, și 
ministrul sănătății, Dan Enăchescu, 
care a propus totodată unele amen
damente la Raportul prezentat de Co
misia specială a Marii Adunări Na
ționale

în baza raportului Comisiei spe
ciale, a discuțiilor și amendamente
lor propuse, Marea Adunare Națio
nală a adoptat o hotărîre

Trecîndu-se la un alt punct de pe 
ordinea de zi, deputatul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliu] de Stat între 15 martie și 
16 noiembrie 1969. Raportul Comisiei 
juridice la aceste proiecte de legi a 
fost expus de deputatul Gheorglre 
Tudor, vicepreședinte al comisiei

La discuția generală asupra acestor 
proiecte de. legi au luat cuvîntul 
deputății Aurel Duca, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R.. președin
tele consiliului popular județean, 
Bujor Ahnășan. ministrul minelor, și 
Alexandru Heinrich, directorul gene
ra] al Grupului de uzine pentru apa- 
rataj și mașini electrice — Craiova.

Marea Adunare Națională a aprobat., 
prin vot secret, cu buletine, toate 
decretele cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat intre 15 martie și 
16 noiembrie 1969

La următorul punct de pe ordinea 
de zi — alegerea unui vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a luat cuvîn
tul tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat. 

consiliul științific și se aprobă de 
forul tutelar respectiv. La stabilirea 
temelor de cercetare, consiliile știin
țifice vor porni de la prevederile 
planurilor anuale și de perspectivă 
privind dezvoltarea ramurii respec
tive. în acest scop, ele vor aborda 
— cu prioritate — teme și lucrări 
legate direct de rezolvarea proble
melor majore ale producției, de e- 
laborarea de noi produse și tehno
logii, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, sporirea efi
cienței generale a activității desfă
șurate în domeniile din care fac 
parte.

în orientarea activității de cerce
tare științifică se va asigura o dez
voltare mai accentuată cercetărilor 
legate de acele ramuri și domenii 
pentru care economia noastră dis
pune de resurse naturale, precum și 
cercetărilor care, potrivit tendințelor 
tehnicii contemporane, deschid pers
pectiva punerii in valoare de noi 
substanțe minerale utile și de noi 
materii prime existente în țara noas
tră.

Sarcinile de cercetare științifică și 
de valorificare a rezultatelor cerce
tării se înscriu în planul de stat. 
Din totalitatea acestor sarcini, se 
vor nominaliza temele care pre
zintă importanță deosebită pentru 
activitatea economică socială. cul
turală și științifică a țării. în 
planul anual de activitate al 
unităților care fac parte din re
țeaua de cercetare se pot introduce 
și lucrări destinate satisfacerii unor 
nevoi științifice proprii. Acestor lu
crări li se va afecta pînă la 10 la 
sută din fondul anual de timp.

Art. 7. — Problemele de impor
tanță deosebită . pentru dezvoltarea 
economică și socială, precum și cele 
a căror soluționare necesită concen
trarea de forțe din. diferite ramuri 
și domenii ale științei și tehnicii, se 
înscriu în programe prioritare de 
cercetare, care se întocmesc de Con
siliul Național al Cercetării Științi
fice, de ministere și alte organe cen
trale și se aprobă de Consiliul de 
Miniștri. Sarcinile de cercetare cu
prinse în programele prioritare se 
nominalizează în planul de stat.

Art. 8. — Unitățile de -cercetare 
științifică funcționează în regim e- 
conomic.

Institutele și centrele de cerceta
re științifică se organizează — după 
caz — pe principiul gestiunii eco
nomice proprii sau âl gestiunii eco- ' 
nomice interne.

Sarcinile cuprinse în planurile de 
activitate ale unităților de cerceta
re se realizează prin Încheierea de 
contracte cu organizații de stat și 
cooperatiste, consilii populare, mi
nistere și alte organe centrale de 
stat.

Cercetarea se consideră încheiată 
numai după aplicarea ei in produc
ție și obținerea rezultatelor scon
tate.

Art. 9. — Pentru unele institute 
și centre de cercetare din ramurile 
științelor matematice, fizice și 
chimice, social umaniste, . medicale, 
biologice, geografice, stabilite prin 
hotărîri ale Consiliului de Miniștri, 
care pot funcționa în continuare în 
regim bugetar, organele centrale tu
telare vor lua măsuri ca o parte din 
activitatea de cercetare să se des
fășoare pe bază de contracte.

De asemenea, în învățămîntul su
perior se va intensifica desfășurarea 
activității de cercetare științifică pe 
bază de contracte. .

Arătînd că, potrivit prevederilor 
Constituției, Consiliul de Stat trebuie 
să aibă patru vicepreședinți, iar în 
prezent are trei, și ca urmare a con
sultărilor care au avut loc în Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, în Biroul Marii Adunări Na
ționale și cu un important număr de 
deputați ai Marii Adunări Naționale, 
vorbitorul a subliniat că este îm
puternicit să propună alegerea ca 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat a tovarășului Vasile Vîlcu, depu
tat de Constanța. Propunerea a fost 
primită cu vii aplauze

Marea Adunare Națională a votat 
în unanimitate, prin vot secret, cu 
buletine, alegerea tovarășului Vasile 
Vîlcu ca vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

Președintele Marii Adunări Națio
nale a anunțat apoi că ordinea de zi 
a actualei sesiuni cuprinde și Pro
iectul de lege privind regimul pro
duselor și al substanțelor stupefiante. 
Tovarășul Ștefan Voitec a arătat că 
Biroul Marii Adunări Naționale a mai 
primit din partea Consiliului de Mi
niștri Proiectul de lege privind con
tractele economice și Proiectul de 
lege cu privire la organizarea, plani
ficarea și execuția investițiilor.
' Pentru a da posibilitate comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale să examineze aceste proiecte de 
legi, ședința plenară s-a încheiat, lu
crările urmînd a fi reluate în plen 
în ziua de 29 decembrie, ora 10.

Tovarășul Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, a pre
zentat expunerea la proiectul de 
lege privind organizarea activității 
de cercetare științifică.

Generația noastră asistă la o dez
voltare impetuoasă a științei și 
tehnicii în toate domeniile. Nivelul 
general al științei și tehnologiei, a- 
vansul științei față de tehnologie, 
capacitatea de a introduce, rapid și 
eficient, in practica economică și 
socială cuceririle științei și tehnicii, 
condiționează tot mai mult dezvol
tarea economică și gradul de com- 

i petitivitate al unei țări.
Datorită atenției deosebite acorda

te de conducerea partidului și sta
tului, cercetarea științifică benefi
ciază in actualul cincinal de circa 8 
miliarde lei, cu 52 la sută mai mult 
decit în cincinalul precedent. Dispu
nem de o importantă bază experi
mentală, valoarea utilajelor, instala
țiilor și aparaturii de cercetare in- 
sumind aproximativ 2,4 miliarde lei. 
Rețeaua de cercetare cuprinde un 
număr însemnat de unități, grupa

Art. 10. — Organizațiile beneficia
re încheie contracte cu unitățile de 
cercetare în limita fondurilor prevă
zute de reglementările in vigoare. 
Organizațiile beneficiare pot încheia 
și contracte de cercetare care ur
mează să fie finanțate din înseși e- 
conomiile ce se vor obține din a- 
plicarea rezultatelor acestor cerce
tări.

Ministerele, celelalte organe cen
trale și consiliile populare pot 
încheia contracte, în calitate de 
beneficiari, pentru executarea de 
cercetări complexe cu caracter ge
neral și pentru cercetări care fac 
parte din programele prioritare, în 
limita fondurilor puse la dispoziție 
prin planul și bugetul de stat.

Art. 11. — Contravaloarea lucră
rilor de cercetare științifică prevă
zute în contract se determină pe 
bază de deviz, în care se include 
și o cotă de beneficiu.

Beneficiul realizat de unitățile de 
cercetare științifică se repartizează 
pentru vărsăminte la bugetul sta
tului, dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale proprii, acordarea de gratifi- 
cații și pentru alte destinații stabi
lite prin dispoziții legale.

Art. 12 — în contracte se vor 
prevedea toate obligațiile părților 
privind efectuarea cercetărilor și va
lorificarea rezultatelor obținute. în 
acest scop, unitățile de cercetare vor 
asigura direct sau prin cooperare :

a) proiectarea și executarea insta- 
lațiilor-pilot, a prototipurilor și mo
delelor experimentale ;

b) întocmirea documentației nece
sare valorificării la nivel industrial 
(norme, date și desene tehnologice, 
rețete de fabricație, instrucțiuni pen
tru proiectarea industrială a proce
selor tehnologice) ;

c) lucrări pentru proiectarea, exe
cuția și punerea în funcțiune a in
vestițiilor ;

d) asistență științifică și tehnică 
pentru introducerea în producție a 
rezultatelor cercetării ;

e) alte lucrări specifice domeniu
lui de cercetare respectiv.
,\Art. 13. — Ministerele, celelal

te organe centrale, consiliile popu
lare, centralele economice, precum 
și unitățile subordonate lor, bene
ficiare ale. rezultatelor activității de 
cercetare științifică, au obligația de 
a crea condițiile necesare bunei des
fășurări a procesului de cercetare. 
In acest scop vor asigyra.-;i ,

a) punerea la dispoziția unităților 
de cercetare a datelor documentare, 
a informațiilor și mijloacelor mate
riale necesare pentru efectuarea cer
cetării, conform obligațiilor asuma
te prin contracte :

b) conlucrarea strinsă între perso
nalul de proiectare și execuție al 
organizațiilor beneficiare și cel al u- 
nităților de cercetare ;

c) crearea, in unitățile economice, 
a condițiilor de încercare — la ni
vel de pilot sau semiindustrial — a 
rezultatelor cercetării.

Ministerele, celelalte organe cen
trale, consiliile populare, centralele 
economice și unitățile subordonate 
lor poartă răspunderea valorificării 
cît' mai rapide a cercetării și intro
ducerii în practică a rezultatelor ob
ținute, imediat după omologare.

Ministerelor și celorlalte organe 
centrale le revine sarcina generali
zării în întreaga țară a aplicării cer
cetărilor încheiate cu rezultate po
zitive. Aceste organe răspund, de 
asemenea, de valorificarea în străi

te la ministerele economice, Acade
mia Republicii Socialiste România, 
Academia de Științe Agricole și Sil
vice, Academia de Științe Medicale 
și în învățămintul superior. în uni
tățile de cercetare lucrează circa 
44 000 de salariați, din care apro
ximativ 10 000 de cercetători, căro
ra li se adaugă peste 12 000 de ca
dre didactice din învățămîntul su
perior.

în scopul perfecționării activității 
de îndrumare, coordonare și orga
nizare a cercetării științifice, In a- 
nul 1965 a fost înființat Consiliul 
Național al Cercetării Științifice, iar 
recent au luat ființă Academia de 
Științe Agricole și Silvice și Aca
demia de Științe Medicale.

Din examinarea procesului de des
fășurare a cercetării științifice și de 
valorificare a rezultatelor sale, ș-au 
desprins o serie de deficiențe ge
nerate de legătura insuficientă din
tre cercetare și producție, de recep
tivitatea scăzută a întreprinderilor și 
altor organizații economice față de 
cercetarea și concepția proprie, pre
cum și de slaba preocupare a unor 
cercetători și proiectanți pentru a- 
plicarea rezultatelor obținute. Tema
tica de cercetare nu a fost orienta
tă cu hotărîre spre soluționarea pro
blemelor majore ale economiei și 
culturii naționale, spre dezvoltarea 
domeniilor moderne ale științelor 
tehnice. Drept consecință, apelăm 
încă in măsură însemnată la im
portul de licențe. Durata medie a 
ciclului de cercetare-valorifieare 
este prea lungă, iar sub aspect or
ganizatoric, s-a ajuns la unități cu 
structură internă neomogenă, la
funcționarea unui număr mare de
compartimente administrative și
ponderi nesatisfâcătoare intre diferi
tele categorii de salariați din re
țeaua de cercetare.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate, va trebui să ducem o 
muncă susținută de mobilizare 
și sincronizare a activității celor doi 
factori — cercetarea și producția — 
la înfăptuirea progresului general al 
societății. în acest sens subliniez că 
in cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în care se tratează pro
bleme economice, preocuparea pen
tru cercetarea științifică este mereu 
prezentă

Cercetarea științifică va fi la locul 
cuvenit în procesul de produiție. va 
deveni cu adevărat factor de pro
ducție atunci cînd toți cei care lu
crează în producție se vor interesa 
de ea cel puțin în măsura în care se 
interesează astăzi de aprovizionarea 
tehnico-materială de asigurarea for
țe' de muncă de realizarea indica
torilor planului de producție

Este necesar, pe de altă parte, să 

nătate a rezultatelor cercetărilor 
științifice românești.

Art. 14. — Unitățile de cercetare 
științifică din Republica Socialistă 
România pot încheia contracte pen
tru efectuarea de lucrări de cerce
tare în cadrul acțiunilor de coope
rare științifică și tehnică cu uni
tăți de cercetare sau organizații si
milare din țările socialiste sau din 
alte țări. De asemenea, unitățile de 
cercetare românești ■ pot presta lu
crări de cercetare, de asistență teh
nică și științifică, precum și orice 
alte lucrări specifice domeniului lor 
de activitate, pentru parteneri din 
alte țări, respectînd dispozițiile le
gale in vigoare.

Art. 15. — în funcție de rezulta
tele obținute, personalul din activi
tatea de cercetare este stimulat ma
terial prin gratificații anuale și pre
mii Totodată, personalul din activi
tatea de cercetare răspunde materia) 
pentru felul în care își îndeplinește 
obligațiile ce-i revin în desfășurarea 
procesului de cercetare și de valo
rificare a rezultatelor obținute.

Art. 16. — Sistemul de contracte, 
modul de finanțare și de folosire a 
fondurilor, cotele de beneficii și re
partizarea lor, cuantumul și modul 
de acordare a gratificațiilor și pre
miilor, precum și cuantumul penali
zărilor pentru nerealizarea sarcinilor 
de cercetare și valorificare a rezul
tatelor obținute se stabilesc prin 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 17. — Selecționarea, perfec
ționarea și promovarea cadrelor de 
cercetare se fac potrivit prevederilor 
statutului personalului științific.

Art. 18 — Ministerele, celelalte
organe centrale, centralele econo
mice, combinatele și unitățile subor
donate răspund de folosirea inte
grală a bazei materiale a unităților 
de cercetare, precum și de utiliza
rea eficientă a cadrelor științifice.

în acest scop, vor asigura concen
trarea forțelor de cercetare spre. pro- 
blemele de importanță deosebită 
pentru activitatea productivă și so
cială, gruparea corespunzătoare a in
stitutelor și centrelor, unificarea lor 
în funcție de profil, perfecționarea 
continuă a structurii acestora, potri
vit nevoilor dezvoltării economiei și 
culturii Toate unitățile de cercetare 
vor lua măsuri pentru, buna gospo
dărire a investițiilor, precum si a 
fondurilor realizate ca urmare a în
deplinirii obligațiilor contractuale, 
acordînd atenție deosebită" lărgirii 
bașjei 'mațgrtjij.e pe calea ayțpdgțării

Art. Î9 - în aplicarea prevede
rilor prezentei legi,. Consiliul Națio
nal al Cercetării Științifice va ur
mări ■

a) orientarea potențialului științific 
spre soluționarea problemelor de im
portanță deosebită pentru activitatea 
economică și socială :

b) utilizarea rațională a bazei ma
teriale. folosirea cît mai eficientă a 
potențialului științific, perfecționarea 
rețelei unităților de cercetare :

c) valorificarea cît mai rapidă în 
producție a rezultatelor obținute și 
generalizarea introducerii lor în eco
nomie : scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-valorificare în producție ;

d) modul de înfăptuire a preve
derilor prezentei legi și’ a celorlalte 
dispoziții normative elaborate în te
meiul acesteia

Art 20. - Prezenta lege intră tn 
vigoare la data de 1 martie 1970.

Pe aceeași dată se abrogă toate 
dispozițiile contrare prevederilor a- 
cestei legi.

elaborăm .acte normative care să 
creeze condiții optime pentru, valo
rificarea superioară a procesu
lui de cercetare științifică. Ca 
principal document în acest sens, 
prezentăm azi proiectul de lege 
privind organizarea activității de 
cercetare științifică în Republica So
cialistă România, supus dezbaterii 
Marii. Adunări Naționale.

Pornind de la principiul că în
treaga activitate științifică se desfă
șoară în conformitate cu politica 
partidului nostru în domeniul știin
ței și corespunzător orientării date 
de Congresul al X-lea, proiectul de 
lege stipulează că toate cercetările 
- atît cele fundamentale cît și cele 
aplicative - trebuie să se soldeze cu 
o înaltă eficiență socială, să se dez
volte în direcția unui scop bine de
finit — satisfacerea nevoilor gene
rale ale societății socialiste.

Pentru aceasta, se precizează că 
cercetarea științifică va fi axată, cu 
precădere, spre ramurile care au un 
rol hotărîtor in dezvoltarea econo
miei și culturii, fapt care va duce la 
dezvoltarea domeniilor moderne ale 
științelor tehnice, cum sînt automa
tica. cibernetica, teoria informației, 
micro-electronica, energia nucleară, 
mecanica fină și optica. Se stabilesc 
normele generale de planificare și de 
organizare a activității științifice, 
care permit orientarea potențialului 
științific spre soluționarea proble
melor legate nemijlocit de producția 
materială, de dezvoltarea industriei, 
a agriculturii și a celorlalte sectoare 
ale economiei

Pentru a se asigura creșterea efi
cienței activității științifice, institu
tele și centrele de cercetare funcțio
nează în regim economic, fiind or
ganizate. după caz. oe principiul ges
tiunii economice proprii sau al ges
tiunii economice interne Această 
prevedere se aplică majorității insti
tutelor și centrelor de cercetare ști
ințifică Unele unități din domeniile 
științelor matematice. social-uma- 
niste. medicale biologice si geoTa- 
fme — stabilite prin hotărîri ale Con
siliului de Miniștri — vor putea 
funcționa în continuare în regim bu
getar

Importante reglementări se referă 
la desfășurarea activității științifice 
pe bază de contract Proiectul de lege 
creează condiții de legare mai strînsă 
a tematicii de cercetare de nevoile 
economiei și culturii, de an'icnre mai 
rapidă în practică a rezultatelor oh. 
t’ni>t“ Beneficiul încasa* de unită
țile de cercetare din realizarea con
tractelor va servi la dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a unităților de 
cercetare și la cointeresarea mate
rială a cercetătorilor

Pentru reglementarea modului de 

aplicare a acestor prevederi, legea 
va fi urmată de o hotărîre a Consi
liului de Miniștri, care va stabili 
sistemul de contracte, utilizarea 
fondurilor, cotele de . beneficii și re
partizarea lor, cuantumul și acorda
rea gratificațiilor și premiilor, pre
cum și penalizările pentru neînde- 
plinirea sarcinilor de cercetare și de 
valorificare a rezultatelor obținute,

Deputatul Constantin Dineu-
lasou a prezentat raportul Comi
siei pentru invățămînt, știință și cul
tură și al Comisiei juridice.

Examinînd Proiectul de lege pri
vind organizarea activității de cer
cetare științifică în Republica Socia
listă România, Comisia pentru in
vățămînt, știință și cultură și Comi
sia juridică ale Marii Adunări Na
ționale au constatat că prevederile 
înscrise în proiect corespund cerin
țelor actuale de îmbunătățire, în con
tinuare. a acestei activități, în lumi
na sarcinilor trasate de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Reglementarea propusă pornește de 
la principiul că in toate ramurile 
științei, cercetarea fundamentală și 
aplicativă trebuie să dea rezultate de 

,o înaltă eficiență socială, să se dez
volte în direcția unui scop bine defi- 

znit : satisfacerea nevoilor generale 
'ale societății noastre socialiste.

La elaborarea proiectului s-a avut 
în vedere rolul activ pe care îl au 
cadrul organizatoric și sistemul de fi
nanțare pentru intensificarea cercetă
rii științifice, în vederea orientării ei, 
cu precădere, spre domeniile hotări- 
toare pentru dezvoltarea economiei 
și culturii.

Proiectul de lege creează cadrul ju
ridic pentru trecerea la organizarea 
și funcționarea unităților de cercetare 
pe principiul gestiunii economice pro
prii sau al gestiunii economice in
terne. Totodată se prevede că și in 
cazul unor institute și centre de cer
cetare, stabilite prin hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri, care pot func
ționa in continuare în regim bugetar, 
organele centrale tutelare trebuie să 
ia măsuri pentru ca o parte din ac
tivitatea de cercetare să se desfășoare 
pe bază de contracte

Precizînd răspunderile ministere
lor și celorlalte organe centrale 
pentru întreaga activitate de cerce
tare și de valorificare a rezultatelor 
obținute, precum și obligațiile ce re
vin unităților de cercetare și perso
nalului științific pentru ridicarea efi
cienței și aportului cercetării la dez
voltarea și modernizarea ramurilor 
economiei naționale și a activității 
social-culturale, reglementarea pro
pusă va constitui un instrument im
portant în creșterea rolului științei 
în întreaga viață socială a țării.

în urma dezbaterilor ce au avut 
Ioc, Comisiile reunite au făcut pro
puneri de îmbunătățire a redactării 
unor texte, acceptate de inițiator și 
incluse în proiectul de lege ce v-a 
fost înmînat. Comisiile, considering 
că proiectul de lege corespunde 
scopului pentru care a fost elabo
rat, roâgă Marea ’Adunare Naționa
lă să-l adopte în"' formă în care a 
fost propus.- ..■

Luînd cuvîntul, deputatul loan
lege cuUrsu a spus : Proiectul de

privire la organizarea activității de 
cercetare științifică va crea un ca
dru favorabil intensificării procesu
lui de cercetare și valorificării ra
pide a rezultatelor obținute, legării 
mai strînse a cercetării de nevoile
economiei și. culturii naționale.

în primul rînd. corespunzător o- 
rientării date de Congresul al X-lea 
al partidului, cercetarea științifică va 
fi axată cu precădere spre dome
niile care au un rol hotărîtor în 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii noastre. Această prevedere va 
conduce la amplificarea preocupări
lor și eforturilor in domeniile mo
derne ale științei, cum sînt energia 
nucleară. automatica, cibernetica, 
teoria informației, micro-electronica, 
mecanica fină și optica.

în al doilea rînd, funcționarea u- 
nităților de cercetare științifică in 
regim economic va 'crea premise ne
cesare pentru conectarea activității 
științifice la problemele ridicate de 
creșterea producției materiale, de 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
a celorlalte sectoare ale economiei, 
în acest sens, apreciez că organiza
rea institutelor și centrelor de cer
cetare din ramurile științelor tehni
ce, ca și din alte ramuri, pe prin
cipiul gestiunii economice proprii, 
va ti de natură să stimuleze mai 
mult orientarea cercetării spre solu
ționarea problemelor de bază ale 
creșterii producției materiale, întă
rirea legăturilor între unitatea de 
cercetare Și cele economice, crește
rea răspunderii comune a cercetă
torilor și beneficiarilor asupra efica
cității cercetării științifice.

Institutul de Fizică Atomică are o
bună experiență in dezvoltarea cer
cetării pe bază de contract. Venitu
rile pe care le va realiza în cursul 
acestui an din contracte vor depăși 
31 milioane lei. Lucrările executate 
în cadrul contractelor au condus la 
elaborarea și experimentarea de teh
nologii pentru unele materiale nu
cleare, la noi tehnici pentru apli
cații ale izotopilor și radiațiilor nu
cleare, la producerea de noi sorti
mente de radioizotopi, asimilarea de 
noi aparate și instalații pentru a- 
plicațiile tehnicilor nucleare, pre
cum și la prestarea unor servicii de 
specialitate pe linia utilizării tehni
cilor nucleare.

întrucit domeniul nuclear impli
că prin excelență o activitate de 
cercetare, incepind cu cercetarea 
fundamentală și terminind cu indus
trializarea energiei nucleare, doresc 
să subliniez că prevederile proiec
tului de lege vin în sprijinul îmbu
nătățirii activității noastre și axării 
ei pe probleme mâi concrete cum ar 
fi : creșterea contribuției noastre la 
realizarea centralelor nucleare, a 
combustibililor nucleari, echipamen
te, tehnici și tehnologii nucleare. 
Toate acestea vor contribui și la o 
reducere a eforturilor valutare, ca 
urmare a renunțării la cumpărarea 
unor licențe și patente străine. în 
același timp, realizarea programului 
nuclear național nu se poate con
cepe fără o pregătire minuțioasă și 
adecvată a specialiștilor de profil.

In cuvîntul său. deputatul Vasile
Belizna a subliniat sprijinul mul
tilateral acordat de partid si 
stat sectorului de fibre chimi

ce, concretizat în creșterea și di
versificarea an de an a producției de 
relon, meJană, teron și celofibră.

Prezentînd o serie de succese ale 
specialiștilor din acest domeniu — 
elaborarea unor noi tehnologii, pro
iectarea unor instalații perfecționate 
etc.— cu ajutorul cărora au fost rea
lizate producții competitive pe piața 
externă, vorbitorul a subliniat că 
crearea unei baze puternice de cerce
tare a permis să nu mai fie nevoie 
să recurgem la import de inteligență.

Rezultatele în activitatea de cerce
tare a* fi fost mult mai bune, a spus 
în continuare deputatul. Vasile Be- 
lizna. dacă in cadrul grupelor de cer
cetare din uzină s-ar fi ales în tota
litate teme legate de activitatea de 
producție, cu o valorificare estimată 
și urmărită sistematic, dacă ar fi 
existat indicatori sintetici prin care 
să se urmărească eficiența cercetării 
științifice și care să creeze răspunderi 
conducerilor unităților de cercetare și 
fiecărui cercetător în parte, indife
rent de rangul pe care-1 ocupă în 
ierarhia respectivă. Așa se explică 
faptul că la Combinatul de fibre arti
ficiale Brăila se înregistrează de ani 
de zile depășirea consumurilor speci
fice, fără ca aceste probleme să intre 
în planurile de cercetare ale uzinei, 
deși există laboratoare bine dotate cu 
stație pilot semiindustrială care tre
buia să contribuie la perfecționarea 
producției și a tehnologiei de fabri
cație.

Arătînd că de rezolvarea acelorași 
probleme se ocupă în unele cazuri 
mai multe colective, vorbitorul a ce
rut să se elimine paralelismul ca și 
dispersarea forțelor să se organizeze 
o coprdonare și îndrumare pe plan 
central a cercetărilor

Dezvoltarea industriei chimice tn 
țara noastră a necesitat importante 
fonduri valutare pentru importul teh
nologiilor și instalațiilor. Deși la 
unele instalații importate din vest 
rezultatele nu au fost întotdeauna sa
tisfăcătoare, există tendința să se im
porte instalații complexe și să se plă
tească licențe pentru instalații pe care 
le avem în funcțiune și pentru care 
s-a mai plătit o dată.

Sarcina noastră, a celor care lu
crăm în industria chimică, este să 
îmbunătățim continuu tehnologiile 
existente, iar dezvoltarea producției 
să o facem pe baza acestora. Trebuie 
să ținem pasul cu ritmul cercetărilor 
ce se execută azi în toată lumea. Re
zultatele obținute în îmbunătățirea 
tehnologiilor, cît și în cercetările ori
ginale trebuie protejate cu brevete 
care să asigure valorificarea pe piața 
externă, problemă de care la nici un 
nivel nu ne-am ocupat suficient.

. Crearea unor procese tehnologice 
noi( perfecționarea producției curente, 
înfruntarea unui mare număr de 
mărci de produse cu aceeași destina
ție, a arătat în continuare vorbitorul, 
ne obligă să intensificăm cercetările, 
să concentrăm specialiștii și mijloa
cele tehnice și materiale pentru re
zolvarea problemelor ce ne sînt dic
tate de dificultățile întîmpinate pe 
piață, de necesitatea de a menține 
competitivitatea produselor.

Este evident că trebuie să ieșim din 
formalismul legat de administrarea 
fondurilor., pentru-,cercetare, să se 
creeze posibilități 'unităților de a-și 
administra fondurile de cercetare, 
precum și'fondul valutar constituit 
pe măsura ■ aportului în economia ță
rii și în promovarea exportului;

Efectul economic obținut în pro
ducție datorită aplicării realizărilor 
progresului tehnic, rezultatele combi
nate cu evaluarea tuturor cheltuieli
lor din etapa de prelucrare și intro
ducere în producție a tehnicii noi 
vor constitui criteriu) principal pen
tru complexul știință — tehnică — 
producție.

La începutul cuvîntării sale, depu
tatul loan Anton a arătat că 
documentul supus dezbaterii legife
rează o concepție, conturată încă la 
Conferința Națională a partidului, 
care oferă criterii și căi pentru defi
nirea și creșterea eficienței cercetă
rilor științifice.

Ca un element nou în proiectul de 
lege este relevat cel legat de finan
țarea. de stimularea activității insti
tuțiilor de cercetare, a cercetătorului 
însuși.

Noua formă de finanțare a cerce
tării deschide ample posibilități de 
îmbinare a celor două forme de ac
tivitate, cercetare-producție. Consi
der, însă, deosebit de important ca 
C.N.C.S. și toate ministerele, acade
miile și instituțiile de cercetare să 
vegheze pentru a nu se trece de la 
o extremă la alta ; de la o tematică 
insuficient legată de problemele ma
jore- ale economiei, așa cum era acum 
cîțiva ani, la o tematică subordonată 
problemelor curente ale producției, 
ia teme minore cu conținut legat de 
specificul planurilor de măsuri teh- 
nico-organizatorice, în realitate sim
ple proiectări sau experiențe care ar 
trebui incluse in planul tehnic.

O verigă de importanță capitală 
în lanțul cercetării este aceea a valo
rificării, a finalizării cercetărilor ști
ințifice. Vorbitorul a apreciat că, pen
tru o deplină soluționare a acestei 
verigi, trebuie să se prevadă modali
tățile de întărire a răspunderii și de 
stimulare a colectivelor complexe — 
formate din ingineri, cercetători, eco
nomiști — care asigură efectiv apli
carea în producție a rezultatelor cer
cetării. De asemenea, ar trebui ac
centuată răspunderea ministerelor șr 
foruri.or interesate, în special a 
C.N.C.S., în urmărirea valorificării 
cercetării.

In scopul susținerii celor de mai 
sus, au fost aduse două exemple de 
la Centrul de Cercetări Tehnice Ti
mișoara. In unitățile centrului au 
fost soluționate două teme, rezulta
tele fiind brevetate ca invenții și 
distinse cu medalii de aur în străi
nătate și care au trezit interes tn 
mai multe țări. Aceste teme, deși 
înscrise în pianul de valorificare, 
n-au primit sprijinul necesar, cu 
toate solicitările făcute. A trebuit să 
intervină conducerea superioară de 
partid pentru ca să impulsioneze 
C.N.C.S să se ocupe și de aceste 
teme. Astăzi lucrurile au intrat pe 
făgașul lor normal și planul de in
troducere în practică se desfășoară 
m condiții optime.

Legea supusă spre dezbatere și a- 
doptarf Marii Adunări Naționale - 
a arătă! deputatul Ion Roman - 
este menită să. transpună în viață 
indicațiile conducerii de partid și 
de stat privind necesitatea ilnui a- 
port mai substanțial al cercetării 

științifice la dezvoltarea economiei 
și culturii.

Institutul nostru de cercetări teh
nologice din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini, a 
spus în continuare vorbitorul, lu
crează exclusiv pe bază de contracte 
și autofinanțare din anul 1956, cu 
rezultate financiare pozitive și cu 
beneficii substanțiale realizate In 
fiecare an.

In acest timp, în colaborările cu 
diverse instituții bugetare, am avut 
ocazia să comparăm ciclurile unor 

. lucrări similare realizate în sistemul 
bugetar și în sistemul de autofinan
țare, disciplina de plan în aceste
două sisteme, eficiența muncii și
■responsabilitatea pentru sumele 
cheltuite la realizarea lucrărilor. Se 
poate afirma fără rezerve că, pe 
lîngă alte avantaje, și din acest 
punct de vedere sistemul de autofi
nanțare s-a dovedit superior. In a- 
ceste zile, institutul nostru, ce exe
cută în special cercetări aplicative, 
are marea satisfacție de a vedea 
cum se montează la Porțile de Fier 
rotorul uriașei turbine în care este 
încorporată munca de concepție teh
nologică a cercetătorilor noștri și 
cea de realizare fizică a colectivelor 
de Ia Uzina de mașini grele Bucu
rești. Avem satisfacția de a fi rea
lizat pînă în fază industrială, cu 
concursul Uzinei constructoare de 
mașini Reșița, tehnologia și utila
jele pentru cromarea dură a tije
lor de la. servomotoarele pentru 
șantierul Porțile de Fier, lucrare 
care a obținut Medalia de . Aur 
la Expoziția de invenții de la Bru
xelles. In sfîrșit, avem salisfacția de 
a vedea cum instalația de preparat 
mixturi asfaltice — utilaj de deose
bită complexitate și randament su
perior tuturor utilajelor de acest tip 
existente în țara noastră — participă 
la modernizarea șoselelor.

Aplicarea legii supuse astăzi spre 
adoptare Marii Adunări Naționale — 
a arătat apoi tovarășul Ion Roman 
— nu se va face însă fără unele di
ficultăți inerente începutului. Con
sider ■ că în reglementările ce vor 
decurge din această lege trebuie’ să 
se țină seama de existența unor in
stitute mixte, în care pentru aceeași 
muncă nu pot fi aplicate două nive
le de salarii. Sînt necesare eforturi 
în întocmirea unei metodologii uni
tare pentru calculul eficienței eco
nomice a lucrărilor de cercetare 
științifică. Am constatat că în pro
iectul de lege lipsesc prevederi pri
vind obligația organelor competen
țe de stat de a găsi noi căi de sti
mulare a industriei în îmbunătăți
rea produselor, de a crea produse și 
tehnologii noi și, implicit, de a so
licita cercetarea în rezolvarea pro
blemelor majore. De asemenea, lip
sesc prevederi privind asigurarea u- 
nor atribuții mai largi consiliilor 
științifice din institutele de cerce
tări ce își vor desfășura activitatea 
în baza acestei legi, corespunzător 
răspunderilor stabilite. Toate aces
tea sînt prevăzute însă în directi
vele de partid, ele au fost discutate 
și la ultima plenară și nu mă îndo
iesc că în viitor ele vor fi traduse 
in fapt.

. Marea eficiență socială a cercetării 
științifică âst'e evidențiată prin com
petitivitatea tot mai ridicată a produ
selor noastre pe piața externă, prin 
continua îmbunătățire a calității și 
scăderea prețului de cost — a 
arătat în cuvîntul său d^nutatul 
Mircea Ion Oprean.

Pe bună dreptate este însă criticat 
faptul că cercetarea științifică în a- 
gricultură. de exemplu, nu răspunde 
cerințelor producției vegetale și ani
male pe măsura condițiilor create. Se 
cer eforturi deosebite pentru a crea 
noi soiuri mai ales la grîu. porumb 
și legume pentru ameliorarea raselor 
de animale pentr > a stimula produc
ția animalieră Consider că cercetarea 
în agricultură, atît cea desfășurată 
de institute, cî* și cea din catedrele 
învățămîntului superior, trebuie să 
se concentreze spre rezolvarea în 
scurt timp a acestor probleme, să de
vină ceea ce se cere întregii științe, 
o forță de producție activă

Referindu-se la activitatea de cer
cetare în cadrul învățămîntului supe
rior. deputatul » spus : Acest rezer
vor imens, cu caracteristici proprii, 
determinate de prezența In aceeași 
unitate a specialiștilor de profile dife
rite, capabili să atace unitar și con
centric aceeași problemă, nu este încă 
folosit la întreaga capacitate, pentru 
că îi lipsește dotarea și este încă ne
glijat de institutele de cercetări. Cum 
se poate explica faptul că pe același 
fel de teren, la distanțe mici, coexistă 
unități de cercetare, de exemplu, ale 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii și ale Ministerului Tnvățămîntu- 
lui ? Apreciez că, prin preluarea o- 
bligațiilor și a posibilităților de cer
cetare științifică de către unitățile de 
învățămînt superior, acolo unde aces
tea coexistă cu unități de același pro
fil ale institutelor de cercetări, s-ar 
realiza nu numai dezideratul elimi
nării paralelismelor și al folosirii mai 
-aționale a forței de cercetare, ci și 
acela al ridicării nivelului învățămîn
tului La aceste avantaje se adaugă 
gratuitatea forței de cercetare, con
tribuția masivă a studenților și pro
pagarea ușoară, în producție a rezulta
telor științifice prin studenți și tineri 
absolvenți Proiectul de lege pe care 
îl analizăm azi — direct prin preve
derile pe care le cuprinde și indi
rect prin reglementările pe care Ie 
determină — are darul de a înlătura 
aceste deficiențe și neajunsuri.

Principiu) gestiunii proprii creează 
un centru gravitațional care va strîn- 
ge în jurul său cele mai valoroase 
forțe d? cercetare cele mai impor
tante probleme și cele mai eficiente 
mijloace de a le rezolva Acest prin
cipiu obligă la intervenție continuă 
spre reducerea timpului de cercetare, 
atit pe cercetător, cît și pe beneficiar. 
Suportînd cheltuielile cercetării ști
ințifice beneficiarul este interesat să 
valorifice neîntîrziat rezultatele cer
cetării El se va întîlni cu cercetăto
rul într-un efort comun care va pune 
capăt situației actuale, cînd cercetă
torul pierde foarte multă energie și 
timp în munca de introducere în pro
ducție a rezultatelor lui.

Pentru o întrebuințare judicioasă 
în folosul atît al cercetării, cît și al 
învățămîntului, sugerez ideea de a se 
repartiza cadrelor didactice o bună 
parte din cercetarea fundamentală. 
Prin cercetarea aplicativă, persona
lul didactic este obligat să cunoască 
realitatea pentru care formează ca-, 
dre, iar prin cercetarea fundamenta
lă. ridică nivelul predării și determi
nă n mai justă orientare a învățămîn
tului.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Dezbaterea asupra raportului unei Comisii 

speciale a Marii Adunări Naționale
în continuarea ordinii de zi, depu

tatul Ștefan Milcu, preșeain- 
tele comisiei, a prezentat sinteza ra
portului Comisiei speciale a. Marii 
Adunări Naționale.

După cum vă este cunoscut, Marea 
Adunare Națională a instituit în de
cembrie 1968 o comisie specială, îm
puternicită să verifice dotarea cu 
aparatură medicală de cercetare și 
învățămînt din unitățile clinice și 
învățămînt preclinic, precum și fo
losirea ți repartizarea cadrelor me
dicale pe teritoriul țării. In cele ce 
urmează, vă prezint o sinteză a pro
blemelor cuprinse în raportul comi
siei speciale, ce v-a fost Inmînat.

Este binecunoscut că în anii con
strucției socialiste partidul și statul 
nostru au acordat o permanentă gri
jă sănătății publice și s-au pre
ocupat constant de dezvoltarea a- 
sistenței medicale și de perfecționa
rea activității sanitare, alocîndu-se 
fonduri importante pentru asigurarea 
bazei materiale a ocrotirii sănătății. 
Prin dotarea cu aparatură medicală 
s-au urmărit în mod deosebit întă
rirea și dezvoltarea prioritară a 
unor sectoare de asistență medicală, 
în . care au existat probleme majore 
ale stării de sănătate și morbiditate 
a populației din țara noastră.

Comisia a constatat însă că, în ce 
privește dotarea cu aparatură medica
lă, repartizarea, întreținerea și folo
sirea acesteia, au existat serioase de
ficiențe. Astfel, Ministerul Sănătății 
și celelalte organe centrale ale admi
nistrației de stat cu rețea sanitară 
proprie nu au avut o concepție uni
tară cu privire la corelarea între 
sarcinile de asistență medicală, în- 
vățâmînt, cercetare și dotare cu 
aparatură medicală. în cadrul Mi- 

; .sterului Sănătății nu a existat un 
•sfstem corespunzător de contractare 
pentru aparatura medicală, achizițio
nată din străinătate, iar la organiza
țiile de comerț exterior o suficientă 
documentare și preocupare pentru e- 
fectuarea unui import rațional. A- 
ceasta a determinat achiziționarea și 
acumularea de aparatură medicală 
foarte diferită ca tipuri de fabricație 
și performanțe tehnice, fenomen 
care a influențat negativ asu
pra posibilității de folosire și 
întreținere corespunzătoare a apa
raturii, pe baza unui program unitar 
bine stabilit. Se cuvine, de aseme
nea, să subliniem că deficiențele con
statate provin și din cunoașterea in
suficientă. în multe cazuri, a realită
ților de pe teren, precum și din re
partizarea de aparatură medicală, în 
paralel, din diverse surse de dotare.

Este de menționat că numeroase a- 
parate medicale, dintre care unele 
foarte valoroase, nu au fost utilizate, 
întrucît, în decursul anilor, la repar
tizarea lor nu s-a ținut seama de ne
cesitățile „reale „și posibilitățile de fo
losire integrală a acestora. De ase
menea, nu a existat o suficientă 
preocupare pentru formarea și repar
tizarea de cadre de specialitate, ca
pabile să le folosească în cele mai 
bune condiții. Comisia a constatat că 
la nici un nivel (ministere, consilii 
populare și unități de învățămînt și 
medicale) nu s-a organizat o eviden
tă sistematică asupra utilizării apara
turii medicale, ceea ce a determinat 
necunoașterea gradului de folosire și 
de uzură a acesteia, și, ca urmare, 
un decalaj între necesarul real și po
sibilitățile de dotare curentă.

Din datele statistice înfățișate de 
Ministerul Sănătății rezultă că la 31 
decembrie 1967 existau In unitățile 
de asistență medicală din rețeaua a- 
cestui minister și a consiliilor popu
lare 16 689 aparate în valoare de a- 
proape 735 000 000 lei. Din totalul a- 
cestor aparate medicale,. 2 302, apar- 
ținînd unităților Ministerului Sănătă
ții, avînd o valoare de 81 471 000 lei, 
erau nemontate, nepuse în funcțiune, 
defecte, fără piese de schimb sau ur
mau să fie casate. Pe lingă aceasta, 
comisia atrage atenția că un număr 
măre de aparate, puse în funcțiune, 
au un grad redus de utilizare.

La cererea comisiei s-au făcut ve
rificări în centrele universitare și în 
unitățile sanitare din subordinea 
altoi ministere referitoare la apara
tele. în valoare de peste .10 000 lei fie
care, aflate în dotarea acestora. Nu
mai Ia aceste unități, verificările fă
cute au evidențiat existența de apa
ratură neutilizată în valoare de a- 
proâpe 45 000 000 lei.

Subliniem că în urma hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.C.R. din 27 octom
brie 1968, care a analizat starea de 
sănătate a populației și a stabilit mă
suri privind perfecționarea organiză
rii rețelei sanitare și îmbunătățirea 
asistenței medicale. Ministerul Sănă
tății a trecut la luarea unor măsuri 
Cu toate acestea, există încă în 
stare de neutilizare aparatură me
dicală în valoare de peste 12 000 000 
lei. Aceasta dovedește că, dacă con
ducerea Ministerului Sănătății ar fi 
avut o permanentă și temeinică pre
ocupare în ce privește asigurarea 
unei dotări corespunzătoare cu apara
tură a unităților medicale, s-ar fi pu-

Cu ocazia aplicării noului normativ 
de personal în unitățile sanitare. în- 
tr-un număr de județe s-au consta
tat unele discrepanțe, atît în ceea ce 
privește distribuirea medicilor în ca
drul specialităților, cît și a specialiș
tilor în raport cu necesitățile terito
riului. Această situație, a subliniat 
deputata Metania Creta, a fost 
determinată de practica organizării 
frecvente și iraționale a concursuri
lor în rețeaua Ministerului Sănătății 
și a altor departamente, de crearea 
a numeroase rețele paralele, • care, 
datorită lipsei de coordonare, au con
centrat în cîteva centre un număr 
mare de cadre.

Mă declar întru totul de acord cu 
punctul de vedere exprimat în ra
port în legătură cu necesitatea ca 
Ministerul Sănătății să ia măsuri co
respunzătoare pentru stabilirea unei 
proporții echitabile între specialități, 
ca să se organizeze concursurile în 
raport strict cu nevoile terenului si 
numai după redistribuirea judicioa
să a specialiștilor existenți.

O problemă importantă este fluc
tuația și navetismul cadrelor medi
cale. Comisia Marii Adunări Națio
nale atrage pe drept cuvînt atenția 
asupra necesității de a se lua măsuri 
concrete, care să ducă la stabilizarea 
cadrelor medicale din mediul rural. 
Socotesc că consiliile populare trebuie 

tut evita lipsurile la care ne-am re
ferit.

Comisia, constatînd că în ce pri
vește repartizarea și utilizarea apara
turii medicale mai există încă o serie 
de deficiențe serioase, a prezentat, în 
raportul său, propuneri menite să a- 
sigure înlăturarea acestora. Astfel, 
comisia consideră necesar ca Minis
terul Sănătății, celelalte mipistere și 
organe centrale să examineze cu toa
tă atenția ansamblul problemelor care 
privesc dotarea cu aparatură a unită
ților medicale și să elimine lipsurile 
și tărăgănările semnalate.

In această privință supunem spre 
aprobare Marii Adunări Naționale 
propunerea de a însărcina organele 
de stat respective să adopte și să a- 
plice pînă la 31 martie 1970 măsuri 
concrete care să asigure :

— montarea sau punerea în func
țiune a aparatelor medicale neutili
zate ;

— repararea aparatelor medical* 
defecte, dar recuperabile ;

— redistribuirea aparatelor medi
cale disponibile (fiecare minister și 
consiliu popular cu rețea sanitară 
proprie, pentru unitățile sale).

De asemenea, comisia propune ur
mătoarele :

— coordonarea aprovizionării cu a- 
parate medicale, repartizarea și re
distribuirea acestora ia unitățile sa- 
pitare să se realizeze în viitor în 
conformitate cu un nomenclator ce se 
va întocmi de Ministerul Sănătății, 
în colaborare cu celelalte ministere 
eu rețea sanitară proprie, pînă la 
30 iunie 1970 j

— începînd de la 1 ianuarie 1970, 
să se introducă la unitățile sanitare, 
pentru fiecare aparat medical care 
depășește valoarea de 10 000 lei. un 
sistem unitar de evidență a folosirii 
acestor aparate. Periodic, să se veri
fice fondul de aparate și gradul lor 
de utilizare ;

— Ministerul Sănătății să reorgani
zeze întreprinderea tehnico-medicală, 
profilînd-o pentru asimilarea de noi 
tipuri de aparate și instalații medi
cale, realizarea de noi prototipuri, 
precum și executarea de reparații ca
pitale la aparatura medicală ;

— Ministerul Sănătății- și consiliile 
populare să acorde un sprijin susți
nut activității atelierelor de .întreți
nere și reparare a aparaturii medi
cale, precum și dotării acestora cu 
piese de schimb necesare ; ,

— să se înființeze, în cadrul Mi
nisterului Sănătății, un depozit cen
tral cu piese de schimb necesare apa
raturii medicale existente în rețeaua 
sanitară ;

— Ministerul Sănătății, împreună 
eu Ministerul Invățămîntului, să stabi
lească un plan de specializare pentru 
su.bingineri și. tehnicieni în vederea 
asigurării. întreținerii și folosirii ra
ționale a aparaturii medicale.

Tovarăși deputați.
Comisia specială a analizat, de ase

menea, problema folosirii și reparti
zării cadrelor medicale pe teritoriul 
țării.

Comisia a constatat că în prezent 
numărul total al medicilor a depă
șit 32 000, ceea ce reprezintă un me
dic la 625 de locuitori, indicator care 
situează România printre primeie 
țări din lume în ce privește numărul 
de cadre medicale în raport cu_ nu
mărul populației. Totuși, în legătură 
cu asistența medicală a populației, 
s-au manifestat o serie de. neajun
suri, datorită repartiției, necorespun
zătoare a cadrelor medicale, care a 
dus la surplusuri în unele centre și 
la mari lipsuri de cadre medicale in 
numeroase localități, precum și la 
o fluctuație accentuată a medicilor, 
și astfel la o nerațională folosire a 
lor.

Din evidențele Ministerului Sănă
tății a rezultat că la data de 31 mar
tie 1968, 79 la sută dintre medici 
activau în mediu urban și 21 la-sută 
în mediu rural Concentrarea medi
cilor în unitățile sanitare din m'er 
diul urban. și îndeosebi în unitățile 
spitalicești s-a datorat în bună par
te scoaterii la concurs, în anii pre
cedent, a unui' mare număr de pos
turi din orașe, neținîndu-se seama 
de necesitățile ocrotirii populației pe 
întregul teritoriu al țării.

Comisia a constatat, de asemenea, 
că pînă la 1 octombrie 1969, reparti-, 
zarea medicilor pe teritoriu era ne
corespunzătoare, unele județe dispu- 
nînd de, un număr insuficient de 
medici.

Totodată, s-a constatat că la 1 fe
bruarie 1969 nu erau încadrate cu 
medici 180 de circumscripții medicab
le rurale, iar multe centre muncito
rești nu aveau o încadrare cores
punzătoare cu medici specialiști și 
de medicină generală.

In timp ce existau aceste lipsuri 
în privința necesarului de medici, în 
centrele universitare s-au înființat 
unități spitalicești și de cercetare ne
normate, care au absorbit un mare 
număr de cadre de specialitate. In 
plus, există o necorelare între nor
marea cadrelor didactice și necesa
rul de cadre pentru asigurarea cu 
personal a unor unități (clinici uni-

să se preocupe cu mai mult spirit de 
răspundere de asigurarea condițiilor 
de viață și de muncă corespunzătoa
re personalului medico-sanitar, pu- 
nînd la dispoziția acestuia locuințe, 
posibilități de aprovizionare și mij
loace tehnice necesare exercitării pro
fesiunii la nivel corespunzător. A- 
ceastă problemă a fost rezolvată de 
multe consilii populare. Unul din e- 
xemple îl constituie în județul Timiș 
spitalul din Gătaia, localitate situată 
la circa 50 km de Timișoara, unde, 

. creîndu-se condiții de locuit pentru 
medici și familiile lor, navetismul a 
fost înlăturat.

Ca și în alte centre, s-a constatat 
și la noi că există deficiențe în fo
losirea unor aparate, adesea foarte 
scumpe din cauză că lipsesc piesele 
de schimb sau anumite piese aparept 
neînsemnate, dar esențiale. Acest lu
cru face ca punerea lor în funcțiune 
să întîrzie sau chiar ca ele să nu 
poată fi întrebuințate.

Ținînd seama de aceste constatări, 
precum și de altele, exprimate în ra
portul comisiei, opinez pentru extin
derea producerii aparaturii, medicale 
Ia noi în țară; în această pri
vință, cardiorul, microscopul uni
versal de cercetare și altele de
monstrează capacitatea instituți
ilor și ' întreprinderilor noastre 
specializate de a produce aparate me
dicale de bună calitate. 

versitare) în detrimentul altora (po
liclinici, dispensare, spitale terito
riale). în municipiul București, de 
exemplu, în două specialități de 
bază (medicină internă și chirurgie) 
exista un număr de 82 medici înca
drați peste normative, în timp ce în 
policlinici 22 de posturi erau desco
perite față de normative.

Comisia a constatat, de asemenea, 
un raport nerațional în ce privește 
repartizarea medicilor pe specialități. 
Este cunoscut, că în țările avansate 
proporția. dintre medicii specialiști și 
cei de medicină generală este apro
ximativ egală. In țara noastră, însă, 
proporția este de 74,7 la sută medici 
specialiști și 25,3 la sută medici de 
medicină șenerală. In această pri
vință, comisia consideră că este ne
cesar ca Ministerul Sănătății să ia 
măâuri corespunzătoare pentru stabi
lirea unei proporții echilibrate. •

Deși din datele privind anul 1968 
rezultă Că există un mare număr de 
specialiști, repartizarea acestora pe 
teritoriu era defectuoasă. Astfel, în 23 
județe nu exista nici un medic spe
cialist în ortopedie ; în 10 județe 
nici un specialist anestezic-reanimare, 
iar în 8 județe nici un psihiatru.

Un alt fenomen negativ constatat 
de comisie este fluctuația și navetis
mul personalului medico-sanitar' cu 
pregătire superioară.

Comisia a constatat și unele para
lelisme în ce privește acordarea asis
tenței medicale. Astfel, asistența sa- 
lariaților era asigurată de medicii 
din circumscripția de domiciliu, pre
cum și de. medicii din întreprinderi 
și instituții. în clinicile universitare 
exista personal medical superior se
parat pentru rețeaua sanitară de 
bază, pentru învățămîntul superior 
medical, iar în unele clinici pentru 
cercetarea științifică din cadrul în- 
vățămîntului și al Academiei.

Totodată, au fost constatate ano
malii serioase și în organizarea ad
ministrativă a unor unități spitali
cești. Astfel, în cadrul Spitalului Co- 
lentina din București funcționau nu 
mai puțin de 5 conduceri administra
tive, ceea ce, bineînțeles, a atras 
după sine o creștere exagerată a 
numărului personalului administra
tiv.

Comisia consideră că lipsurile sem
nalate se datorează faptului că Mi
nisterul Sănătății nu a asigurat în
totdeauna îndrumarea și controlul 
necesare în organizarea activității de 
ocrotire a sănătății publice. Ministe
rul a adoptat uneori poziții pasive, 
chiar -și în fața unor realități nega
tive evidente, cum ar fi dezvoltarea 
unor rețele paralele de asistență me
dicală, folosirea nerațională a bazei 
materiale și ’. a cadrelor, ceea ce a 
făcut să apară serioase deficiențe în 
organizarea unităților sanitare și. să 
scadă eficiența acestora.

Numai ca urmare a .Directivelor 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a îndrumărilor con
ducerii de partid și de stat, menite 
să curme anomaliile care creau greu
tăți în organizarea ocrotirii sănătății 
publice, Ministerul Sănătății a tre
cut, în ultimul timp, la luarea unor 
măsuri chemate să înlăture neajun
surile care existau în legătură cu 
repartiția cadrelor și acordarea asis
tenței medicale.

în urma măsurii de redistribuire 
a personalului medical situația unor 
județe deficitare în această -privință 
s-a mai ameliorat. Au fost încadrate 
cu cel puțin un medic toate circum
scripțiile rurale vacante. în același 
timp, prin această acțiune au fost 
eliminate posturile supranormative 
din municipiul București și alte cen
tre județene.

Comisia constată că măsurile care 
au fost luate pentru o rațio
nală repartizare pe teritoriu a me
dicilor și-au dovedit pe deplin juste
țea. într-un termen relativ scurt au 
fost înlăturate multe aspecte nega
tive pe care comisia le-a constatat și 
examinat. Totuși există' încă discre
panțe nejustificate între: județe, pri
vind încadrarea cu. personal medical, 
așa cum se poate constata din ra
portul ce- v-a. fost prezentat. A- 
preciind că prin măsurile aplicate 
în ultimul timp nu au fost încă re
zolvate toate problemele relevate în 
raportul său, comisia, propune ca Mi
nisterul Sănătății să adopte și să 
pună în aplicare următoarele măsuri:

— să continue acțiunea de îmbună
tățire a repartizării și de folosire co
respunzătoare pe teritoriu a perso
nalului medical ;

— să asigure un sistem rațional de 
promovare a cadrelor medicale ;

— să acorde împreună cu consi
liile populare o atenție sporită con
dițiilor de muncă și de locuit ale me
dicilor, în vederea înlăturării fluc
tuației și navetismului ;

— să exercite, împreună cu Consi
liile populare, un control sistematic 
al-modului în care se asigură. asis
tența medicală a populației, la orașe 
și sate'; .

— în colaborare cu Ministerul în- 
vățămîntului și celelalte organe cen
trale interesate, să elaboreze un sis
tem . eficient de perfecționare a pre
gătirii cadrelor medicale.

O grijă deosebită considerăm că" 
trebuie să se acorde utilizării apara
turii rămase disponibile, o dată cu 
aplicarea noului normativ de perso
nal. în județul nostru, dotarea unor 
unități sanitare comunale — Cărpiniș, 
Biled, Loyrin, Făget și altele —. cu 
aparatură de investigație și trata
ment, a determinat o evidentă ridi
care a nivelului muncii sanitare.

Doresc să subliniez necesitatea de 
a se definitiva și a se supune în cel 
mai scurt timp dezbaterii publice 
proiectul de lege privind ocrotirea 
sănătății în Republica Socialistă Ro
mânia, așa cum prevăd Directivele 
C.C. al partidului nostru. Legea va 
trebui să reglementeze și multe din 
aspectele cuprinse în raportul Comi
siei speciale a Marii Adunări Națio
nale.

Analiza modului de folosire a apa
raturii medicale în unitățile sanitare 
aparținînd Consiliului popular al mu
nicipiului București, a spus deputatul 
Ion Cosma, a demonstrat că nu
mai 75 la sută din aparate au fost uti
lizate corespunzător, 17 la sută au fost 
insuficient utilizate, iar 8 la suta, în 
valoare de aproape 11 000 000 lei, au 
stat neutilizate. Prin măsuri tehnice 
și organizatorice, cea mai mare parte 
a aparatelor insuficient utilizate « 
putut fi mai bine valorificată.

Am fost preocupați, de asemenea, 
să punem la dispoziția altor centre 
unele aparate .care prisoseau nevoi
lor de asistență medicală a populației 
din Capitală. Astfel, au fost transfe
rate în județele Teleorman, Dîmbo
vița, Buzău, Botoșani și altele apara
te de radiologie, pentru diagnostic și 
tratament, autocaravane și altele de 
care, unitățile sanitare din acele ju
dețe duceau lipsă. Valoarea aparatu
rii redistribuite prin transfer se ci
frează numai în acest an la 9 mili
oane lei.

Măsuri corespunzătoare au fost a- 
plicate și în domeniul utilizării ra
ționale a. cadrelor, al. redistribuirii 
lor în conformitate cu , necesitățile 
reale ale. procesului de deservire me
dicală. Cu prilejul aplicării noilor di
rective de normare a personalului 
medical, au fost puși la dispoziția Mi
nisterului Sănătății, pentru a li se 
oferi posturi în alte Idealități, peste 
200 medici specialiști. Informăm, de 
asemenea, Marea Adunare Națională, 
că prin măsurile adoptate s-a reali
zat și o anumită raționalizare și siste
matizare a asistenței medicale, elimi- 
nînd în bună măsură paralelismele în 
deservirea medicală a populației. Au 
fost desființate 10 unități care func
ționau ca policlinici cu circuit închis, 
a căror funcționare nu era pe deplin 
justificată, urmînd ca acestea să sa
tisfacă în viitor alte nevoi de asisten
ță medicală. De asemenea, prin sta
bilirea unor raporturi mai judicioase 
între volumul sarcinilor și timpul de 
lucru al cadrelor, forța de muncă de 
care dispunem în acest sector a fost 
mai bine valorificată. Convingerea 
noastră este că în condițiile specifice 
ale municipiului București, cu o 
populație concentrată pe o suprafață 
relativ redusă, adevărata accesibilita
te a populației la asistența medicală 
nu se realizează prin împînzirea teri
toriului cu unități multe, ci prin or-' 
ganizarea unui număr mai redus de 
unități, bine încadrate și puternic 
dotate cu aparatură, capabile să ac
ționeze cu o eficiență maximă în re
zolvarea problematicii specifice.

în ce privește utilizarea rațională 
a paturilor de spital și a medicamen
telor, informez Marea Adunare Na
țională că, printr-o îngrijire mai bună 
și prin creșterea operativității, du
rata medie a spitalizării a fost re
dusă de la 14,7 zile în 1968 la 13,5 zile, 
asigurîndu-se posibilitatea internării 
pe același fond de paturi a unui nu
măr suplimentar de peste 32 000 bol
navi. Scontăm ca pe viitor, îmbună
tățind activitatea leșată de precizarea 
diagnosticului în asistența ambulato
rie, ca și fluxul tehnologic al activi
tății intraspitalicești, să putem obține 
noi reduceri ale duratei de spitali
zare și implicit o valorificare mai 
bună a paturilor de care dispunem.

Este departe de noi gi'ndul că în 
municipiul București asigurăm o asis
tență medicală la nivelul cerințelor și 
posibilităților de care dispunem. Șînt 
încă lipsuri serioase în solicitudinea 
ce trebuie manifestată față de bol
navi, în folosirea bazei materiale, în 
stabilirea diagnosticului la nivelul 
policlinicii pentru a nu se mai re
peta în spitale, în folosirea cadrelor. 
Se manifestă, de asemenea, lipsuri în 
folosirea deplină a timpului de lucru. 
Rezolvarea tuturor acestor probleme 
constituie obiectul unei atenții spe
ciale din partea Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului București. Sîntem hotărîți să 
depunem toate eforturile și perseve
rența noastră pentru soluționarea lor 
integrală, cea mai sigură cale pentru 
obținerea de noi succese în ocrotirea 
sănătății poporului.

Subliniind. însemnătatea instituirii 
Comisiei speciale a Marii Adunări 
Naționale; tovarășul DOH Eîlă” 
chescu, ministrul sănătății, a ară
tat că în domeniul înzestrării cu apa
ratură a unităților sanitare și al uti
lizării personalului medical au existat 
și mai există neajunsuri și rămineri 
în urmă datorită greșitei orientări și 
practicii ministerului, care a dus la 
concentrarea exagerată a aparaturii 
și cadrelor medicale în unele centre 
urbane mari, în detrimentul unită
ților sanitare din celelalte orașe și 
mediul rural. •

Pentru a îmbunătăți echiparea 
unităților medicale eu aparatură, 
Ministerul Sănătății are, ca o preo
cupare principală, asimilarea în pro
ducția internă, într-un termen cît 
mai scurt, a unui număr mai mare 
de sortimente de instalații și apara
te medicale, buna pregătire și spe
cializarea personalului în vederea 
exploatării și întreținerii aparaturii, 
amenajarea din timp a spațiilor ne
cesare ' montării și funcționării în 
bune condiții a marilor instalații 
medicale.

In acest scop, cerem sprijinul .Mi
nisterului Industriei. Construcțiilor 
de Mașini pentru mai buna organi
zare, profilare și dotare a . unor. în
treprinderi capabile să proiecteze și 
să producă într-un timp scurt apa
ratură medicală la nivelul tehnicii 
mondiale, chiar și atunci cînd este 
nevoie de produse cu ăerie mică, să 
asigure buna funcționare a aparatu
rii, producînd totodată și piesele de 
schimb necesare.

Printre măsurile pe care le avem 
în vedere, în ce privește utilizarea 
judicioasă a aparaturii,- este folosirea 
în comun a.celei, de mare randament, 
creșterea gradului de .mecanizare. și 
automatizare în unele laboratoare și 
o mai rațională dezvoltare, a acestora 
în viitor, potrivit necesităților asis
tenței medicale.

Ținînd seanța de deficiențele'exis
tente care au fost amplu, dezbătute 
în plenara C.C. al P.C.R. din octom
brie 1968, semnalate și în raportul 
Comisiei Marii Adunări Naționale, 
precum și de sarcinile trasate prin 
Directivele C.C. al P.C.R. cu privire 
la îmbunătățirea .' asistenței medica
le a populației, Ministerul Sănătă
ții a luat unele măsuri menite să 
ducă la o mai bună repartizare te
ritorială a medicilor. Totodată, au 
fost inițiate unele studii menite să 
ducă la stabilirea științifică a ne
cesarului de forță de muncă în 
perspectivă, sarcină stabilită de do
cumentele Congresului al X-lea al 
P.C.R. Pentru aceasta vom ține 
seama de evoluția demografică, de 
ritmul dezvoltării industriale, al ur
banizării, precum și de dinamica ve
nitului național pe cap de locuitor 
din țara noastră. în acest scop va 
trebui ca Ministerul Sănătății să-și 
revadă actualul sistem de indicatori 
statistici, sâ-1 pună de acord cu 
sistemele statistice internaționale, 
pentru ca să putem dispune de in
dicatori comparabili care să oglin
dească nu numai numărul total al 
medicilor, la numărul de .locuitori, ci 
și pe acela al medicilor care acordă 
nemijlocit asistență medicală' popu
lației. Aceasta va da posibilitate or
ganizatorilor sănătății de la toate 
nivelurile să cunoască necesarul și 
forțele reale de care dispun și să 
facă o repartizare cît mai judicioasă.

Noua organizare administrați v- 
teritorială a țării a scos pregnant în 

evidență deficiențele de repartizare 
a cadrelor. De aceea, Ministerul Să
nătății a luat măsuri de asigurare 
echilibrată cu personal medico- 
sanitar a județelor, a unităților, sa
nitare din mediul urban și rural, a 
spitalelor și unităților de asistență 
ambulatorie. Anul acesta, absolvenții 
facultăților de medicină, repartizați 
cu prioritate în județele deficitare, 
s-au prezentat la posturi într-un 
procent de 93 la sută. în județele 
Bacău, Botoșani, Buzău, Dolj, Neamț, 
Olt, Suceava, Vaslui, Vîlcea au fost 
repartizați 600 absolvenți, ceea ce re
prezintă 50 la sută din totalul pro
moției.

Au fost stabilite separat pentru 
unitățile din mediul urban și cele 
din mediul rural criterii de norma
re unitare aprobaie prin H.C.M., pen
tru ■■ asistența de medicină generală 
și pentru asistența de specialitate 
pe care o acordă policlinicile și ce
lelalte servicii de consultații. Dife
rențierea în normare se face numai 
la. spitale și numai pentru secțiile cu 
sarcini de învățămînt și de cerceta
re, față de toate celelalte spitale din 
orașe și din mediul rural. Au fost 
redistribuiți circa 2 000 de medici. 
Din județele, municipiile și orașele 
cu un număr mai mare de cadre au 
fost redistribuite circa 1 000 de cadre, 
iar în interiorul județelor, de la cen
tru către periferie, au fost redistri
buite încă 936 de cadre.

Ca urmare a măsurilor luate, si
tuația asigurării cu medici a județe
lor deficitare și a populației din me

s’nemi.'oofj șwimw >if ...
In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale Foto : Gh. Vințilă

Dezbaterea asupra proiectelor de legi 
pentru aprobarea decretelor cu putere de lege 

emise de Consiliul de Stat
In continuarea ordinii de zi, depu

tatul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Sfat, a pre
zentat expunerea la proiectele de 
legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege, emise de Consiliul de 
Stat între 15 martie și 16 noiembrie 
1969.

Consiliul de Stat m-a împuterni
cit să vă prezint, în conformitate 
cu art. 64 pct. 2 din Constituție, de
cretele conținînd norme cu putere 
de lege, emise în intervalul de la 
sesiunea din martie a Marii Adu
nări Naționale și pînă la deschide
rea celei de față, decrete care v-au 
fost puse din timp la dispoziție pen
tru a fi examinate.

După cum vă este cunoscut, Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român, precum și Congresul 
al X-lea au stabilit un cuprinzător 
program de ridicare a României pe 
noi trepte de civilizație și prosperita
te, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. înfăptuirea acestui program 
face necesare, printre altele, conti
nua perfecționare a activității tutu
ror organelor de stat, apropierea in
stituțiilor centrale de unitățile pro
ductive, orientarea lor mai fermă 
spre problemele concrete ale unită
ților pe care le conduc, folosirea 
mai judicioasă a cadrelor de specia
litate în concordanță cu nevoile pro
ducției materiale și ale celorlalte do
menii ale vieții sociale.

In această ordine de preocupări, 
Consiliul de Stat a adoptat în peri
oada care a trecut de la sesiunea 
din martie 1969 a Marii Adunări Na
ționale un număr de decrete prin care 
s-au adus îmbunătățiri în structura 
organizatorică și funcțională a unor 
ministere și a altor organe centrale 
ale administrației de stat. Pe linia 
adîncirii continue a democratismului 
orînduirii noastre, a fost generalizat 
principiul conducerii colective în 
activitatea tuturor acestor organe, 
înscriindu-%e dispoziții menite să a- 
sigure aplicarea și respectarea sa. 
In condițiile creșterii competenței 
unităților direct productive, ale u- 
nei organizări superioare a mun
cii în întreprinderi și ale cre
ării centralelor industriale au fost 
stabilite cu mai multă claritate a- 
tribuțiile ce revin ministerelor și in
stituțiilor centrale, urmărindu-se e- 
liminarea verigilor intermediare și 
înlăturarea unor activități paralele, 
simplificarea aparatului tehnico-ad- 
ministrativ și îmbunătățirea rapor
tului dintre numărul personalului de 
conducere și cel de execuție.

Din categoria decretelor mențio
nate fac parte decretele privind or
ganizarea și funcționarea Comitetu
lui de Stat al Planificării, Minis

terului Finanțelor, Ministerului In
dustriei Metalurgice, Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Industriei Chimice, 
Ministerului Petrolului. Ministerului 
Transporturilor. Ministerului Poște
lor și Telecomunicațiilor, Ministeru

diul rural a fost sensibil îmbună
tățită, așa cum se remarcă și în ra
portul comisiei. Cu toate măsurile 
luate, există încă discrepanțe în co
tarea județelor cu personal medical. 
Desigur, aceasta se datorește în bună 
măsură și repartiției inegale a uni
tăților existente pe teritoriul țării. 
Dar ea reflectă neajunsurile care 
există încă în repartiția teritorială a 
cadrelor medicale, mai ales a celor 
din sistemul ministerului și al consi
liilor populare. Ne revine nouă sar
cina de a corecta această situație 
treptat, pe măsura dezvoltării de noi 
capacități în unități sanitare, în ju
dețe.

Vorbitorul a propus două amenda
mente la măsurile cuprinse în rapor
tul comisiei speciale. Prin primul 
se propune ca realizarea măsurilor

HOTĂRÎRE
Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România hotă

răște:
1. Se aprobă concluziile și propunerile cuprinse în raportul Comi

siei speciale a Marii Adunări Naționale împuternicită să verifice dotarea 
cu aparatură medicală, de cercetare și învățămînt, din unitățile clinice 
și învățămînt preclinic, precum și folosirea și repartizarea cadrelor 
medicale pe teritoriul țării, cu amendamentele propuse în cadrul dezba
terilor care au avut loc în ședința Marii Adunări Naționale, din ziua 
de 19 decembrie 1969.

2. Se însărcinează Consiliul de Miniștri să inițieze măsuri cores
punzătoare, să asigure eliminarea deficiențelor semnalate și îndepli
nirea propunerilor cuprinse în raportul comisiei speciale.

lui Industriei Ușoare, Ministerului 
Minelor, Ministerului Energiei E- 
lectrice, Ministerului Construcțiilor 
Industriale, Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții, Minis
terului Industriei Lemnului, Minis
terului Industriei Alimentare, Minis
terului Agriculturii și Silviculturii, 
Ministerului 
Ministerului 
Ministerului 
Sănătății,

Comerțului Exterior, 
Comerțului Interior, 

Muncii, Ministerului 
Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Justiției, Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice, Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală. 

Prin decrete separate au fost a- 
duse unele (ipodificări decretului de 
organizare și funcționare a Ministe
rului Invățămîntului și celui privind 
organizarea și funcționarea Inspec
toratului general de stat pentru 
controlul calității produselor de ex
port.

Menționăm, de asemenea, decretul 
privind înființarea Academiei de Ști
ințe Medicale și pe cel privind în
ființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Sanitar Superior, prin 
care au fost determinate atribuțiile 
ce revin acestora în organizarea ac
tivității științifice medicale și în des
fășurarea activității de asistență sani
tară.

O altă grupă de decrete privește 
reglementarea unor probleme genera-, 
le interesînd diferite aspecte ale 
vieții sociale.

în scopul protejării și păstrării bu
nurilor de interes național ce re
prezintă valori artistice, istorice sau 
documentare și a obiectelor conținînd 
metale prețioase și pietre prețioase 
de valoare deosebită, precum și pen
tru a face posibilă deplina lor ac
cesibilitate, în scopuri cultural-edu
cative, pentru marele public, prin de
cretul nr. .724 din 23 octombrie 1969 
s-a dispus ca toate bunurile mențio
nate, aflate în proprietatea statului, 
a unor organizații obștești ori a cul
telor religioase să fie cuprinse în
tr-un fond centralizat, a cărui custo
die urmează a fi asigurată, după dis
tincțiile cuprinse în decret, de către 
Ranca Națională a Republicii Socialis
te România și de către Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Prin Decretul nr. 430/1969, cu pri
vire la apărarea secretului de stat, 
a fost delimitată sfera documentelor, 
datelor și informațiilor a căror di
vulgare este interzisă, stabilindu-se, 
în același timp, răspunderea directă 
în acest domeniu atît a conducăto
rilor organizațiilor socialiste, cît și 
a persoanelor cărora le sînt încre
dințate, sub orice formă, astfel de 
date sau documente constituind se
crete de stat.

în scopul unificării dispozițiilor 
legale privitoare la regimul de fron
tieră și la atribuțiile trupelor de gră
niceri, a fost emis Decretul nr. 
678/1969 privind regimul de pază a 
frontierei de stat a Republicii So
cialiste România.

Un alt decret, nr. 544/1969, a actua

privind problema folosirii și reparti
zării cadrelor medicale, asigurarea 
condițiilor de muncă și de viață a 
acestora să fie o sarcină a Ministe
rului Sănătății, precum și a ministe
relor și consiliilor populare care au 
unități sanitare în subordine. Al doi
lea amendament stabilește ca sarcini 
întreprinderii tehnico-medicale a Mi
nisterului Sănătății asimilarea de noi 
tipuri de aparate, realizarea de pro
totipuri și executarea de reparații la 
aparatura medicală.

In încheiere, vorbitorul a spus i 
Asigur Marea Adunare Națională că 
ne vom mobiliza toate forțele în ve
derea ridicării activității de ocrotire 
a sănătății poporului la nivelul con
dițiilor create de partidul și statul 
nostru socialist.

lizat nontiele legale privind autori
zarea de construire, instalare, expe
rimentare și folosire a posturilor sau 
instalațiilor de radio-emisie, punînd 
totodată de acord aceste norme cu 
noul cod penal și cu legea referitoare 
la stabilirea și sancționarea contra
vențiilor.

înscriindu-se pe linia adoptării unor 
măsuri cît mai eficiente, menite să 
asigure apărarea și consolidarea .pro
prietății socialiste, Decretul nr. 
679/1969 a adus unele modificări De
cretului nr. 221/1960, care reglemen
tează urmărirea și executarea silită 
a creanțelor bănești ale statului și 
ale organizațiilor socialiste.

Decretele nr. 455 și nr. 785, inter
venite în materie fiscală, au stabilit 
modul de așezare a impozitului asu
pra veniturilor în valută realizate de 
personalul trimis în misiune perma
nentă în străinătate și, respectiv, im
punerea venitului realizat de perso
nalul român angajat la societăți cu 
sediul în străinătate, la care parti
cipă organizații economice socialiste 
române

Ținînd seama de prevederile con
stituționale și de cele ale noii legis
lații penale, referitoare la asigurarea 
deplină a dreptului de apărare pe în
tregul parcurs al procesului penal, 
atît în faza de urmărire, cît și în faza 
de judecată, Decretul nr. 681/1969 a 
modificat, în mod corespunzător, De
cretul nr. 281/1954 pentru organizarea 
și exercitarea avocaturii.

Prin Decretul nr. 545/1969 s-au adus 
modificări sistemului de pensionare 
a avocaților, pentru a-1 pune în con
cordanță cu regimul legal al pensi
ilor de asigurări sociale de stat.

Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării României de sub ju
gul fascist, prin Decretul nr. 591/1969 
au fost adoptate unele măsuri de cle
mență, constînd în amnistierea unor 
infracțiuni și grațierea pedepselor a- 
plicate unor persoane care au tost 
condamnate pentru fapte prevăzute 
de legea penală.

In sfîrșit, prin Decretul nr. 680/1969, 
a fost modificată procedura divor
țului, prevăzîndu-se, în mod limita
tiv, cazurile în care, datorită carac
terului lor excepțional, se poate tre
ce direct la judecarea cererii de di
vorț, fără a mai exista necesitatea 
fixării unor termene de gîndire, prea
labile fazei de judecată în fața in
stanței.

Potrivit practicii existente, Consi
liul de Stat a trimis spre exami
nare Comisiei juridice a Marii Adu
nări Naționale, la cererea Ministeru
lui Afacerilor Externe, în conformi
tate cu art. 19 din Constituția Orga
nizației Internaționale a Muncii. Re
comandarea nr. 132/19'’8 a Conferin
ței Generale a Organizației Interna
ționale a Muncii.

Decretele la care ne-am reterit. au 
fost examinate și av;zate favorabil, 
înainte de adoptare, de comisiile per
manente de resort ale Marii Adunări

(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNARI

Naționale ale căror propuneri de 
îmbunătățire au fost luate In consi
derare de Consiliul de Stat. De ase
menea, comisiile permanente au avi
zat favorabil proiectele de legi pri
vind aprobarea acestor decrete, su
puse spre adoptare în actuala sesiu
ne a Marii Adunări Naționale.

In temeiul prevederilor constituțio
nale, conform cărora normele cu pu
tere de lege emise de Consiliul de 
Stat Intre sesiunile Marii Adunări 
Naționale șe supun acesteia la pri
ma sa sesiune, vă rugăm a hotărî 
adoptarea ca legi a proiectelor pre
zentate.

Deputatul Gheorghe Tudor 
a prezentat raportul Comisiei juri
dice. în cadrul ședințelor sale de lu
cru — se arată In raport — Comi
sia juridică a dezbătut, în faza 
lor de proiecte, decretele cu pu
tere de lege pe care Consiliul de Stat 
Ie-a emis, potrivit competenței sale 
constituționale, în intervalul de la 
ultima sesiune ordinară pînă la des
chiderea acestei a treia sesiuni din 
actuala legislatură.

în stadiul de proiecte, decretele au 
fost dezbătute și de alte comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale, potrivit competenței acestora. 
Proiectele de decrete au fost avizate 
favorabil, cu unele propuneri de îm
bunătățire, de fond sau redacționale, 
care în cea mai mare parte au fost 
însușite de inițiatorii proiectelor și 
încorporate în prevederile acestora.

Marea majoritate a acestor decrete 
au ca obiect îmbunătățirea structurii 
organelor centrale ale administrației 
de stat și crearea unor condiții mai 
bune de funcționare, asigurîndu-le 
cadrul juridic corespunzător. Izvorîte 
dintr-o concepție unitară, aceste acte 
normative sînt de natură să contri
buie în mod eficient la realizarea 
sarcinilor ce decurg, pentru ministere 
și celelalte organe centrale ale admi
nistrației de stat, din hotărîrile Con
ferinței Naționale și ale Congresului 
al X-lea ale Partidului Comunist 
Român.

Celelalte reglementări privesc, de 
asemenea, sectoare importante ale 
activității de stat și obștești. între 
acestea figurează : Decretul nr. 430 
privind apărarea secretului de stat ; 
Decretul nr. 544 privind organizarea 
evidenței stațiilor de radio emisie ; 
Decretul nr. 678 privind regimul de 
pază a frontierei de stat a Republi
cii Socialiste România ; Decretul nr. 
724 privind protejarea și păstrarea 
bunurilor de interes național ce re
prezintă valori artistice, istorice sau 
documentare, precum și a unor o- 
biecte conținîna metale prețioase și 
pietre prețioase de valoare deosebită: 
Decretul nr. 681 privind modificarea 
Decretului nr 281/1954 pentru organi
zarea și exercitarea avocaturii.

Ținînd seama de considerentele 
care au determinat adoptarea acestor 
decrete cu putere de lege, menționate 
In expunerile de motive ce le însoțesc 
și apreciind că reglementările cuprin
se în acestea corespund cerințelor 
construcției socialismului în țara 
noastră, Comisia juridică, împreună 
cu celelalte comisii permanente, pro
pune Marii Adunări Naționale să a- 
dopte proiectele de legi pentru apro
barea decretelor emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune ordinară 
a Marii Adunări Naționale și pînă la 
deschiderea prezentei sesiuni.

Luînd cuvîntul, deputatul Aurel 
Duca a spus : Decretele cu putere 
de lege, referitoare la reorganiza
rea și funcționarea ministerelor și 
a organelor centrale de sinteză, pre
zentate în fața noastră spre ratifi
care, constituie măsuri care duc la 
înfăptuirea neabătută a însufleți to
rului program elaborat de cel de-al 
X-lea Congres al partidului, privind 
îmbunătățirea activității de condu
cere a vieții economice și sociale, 
ridicarea nivelului și eficienței mun
cii organelor de stat centrale și locale 
din patria noastră.

Reorganizarea ministerelor și orga
nelor de sinteză centrale, alături de 
înființarea centralelor, combinatelor 
și grupurilor de întreprinderi, pe 
baza măsurilor stabilite de Confe
rința Națională și Congresul al X-lea 
al P.C.R., creează o structură econo- 
mico-organizatorică în concordanță 
cu stadiul actual al dezvoltării e- 
conomiei noastre Aceste măsuri o- 
feră condiții pentru valorificarea a- 
vantajelor coordonării unitare, con
centrării și specializării producției și 
vor avea ca efect creșterea produc
tivității muncii și eficienței econo
miei.

Prin reorganizarea ministerelor 
realizează nu numai o reducere a 
paratului administrativ, cît’ mai 
Ies o descongestionare evidentă a 
cestora de probleme de detaliu , 
care nu le puteau cuprinde satisfă
cător și rezolva operativ. Ministerele 
au acum sarcina și posibilitatea de a 
pune un accent mai mare pe dezvol
tarea în perspectivă a ramurilor pe 
care le coordonează, pe studierea și 
perfecționarea formelor și structuri
lor de organizare a unităților de 
producție. De asemenea, măsurile 
luate permit acoperirea cu cadre de 
specialitate a unor necesități ale pro
ducției. în această privință, subliniem 
sprijinul primit de județul Cluj, că
ruia i-au fost repartizați mai mulți 
ingineri, tehnicieni și economiști, 
care pînă nu de mult și-au desfășu
rat activitatea în cadrul organelor 
centrale.

Timpul scurt care a trecut de la 
înființarea centralelor industriale, 
combinatelor și grupurilor de între
prinderi, a spus în continuare vorbi
torul, a demonstrat din plin necesi
tatea și viabilitatea acestora. Și în 
județul Cluj au luat ființă două cen
trale și șapte combinate industriale. 
Pentru început, activitatea lor este 
mulțumitoare. în ciuda faptului că 
nu s-a cristalizat încă pentru toate 
verigile economice întreaga concep
ție care trebuie să st.ea ia baza ac
tivității acestora. Raporturile cu în-

treprinderile subordonate, atribu
țiile noilor organe economice sînt 
încă insuficient clarificate. Sîntem 
însă convinși că toate aceste greutăți 
inerente oricărui început vor fi de
pășite în scurt timp.

Preluarea de către centrale, com
binate și grupuri de întreprinderi a 
unor atribuții, care pînă nu de mult 
erau exercitate de ministere și direc
țiile generale, a întregit cadrul apt 
să confere acestor unități autonomia 
reală în rezolvarea problemelor ; 
ele au acum efectiv posibilitatea să 
se dedice întocmirii unor studii de 
prognoză, să optimizeze și să aplice 
măsurile de specializare și profilare 
a producției, fără de care nu este de 
conceput atingerea unei înalte efi- 
ciențe economice. Și ceea ce este și 
mai. important, prin competențele 
lărgite ce le-au fost conferite noilor 
organe, se creează condițiile pentru 
descătușarea de noi energii în vede
rea valorificării rezervelor de care 
dispune economia noastră națională, 

în această perioadă, cînd noile or
ganisme economice fac primii lor 
pași, se simte necesitatea unei pre
zențe mai active în județe a condu
cerii ministerelor pentru îndruma
rea și sprijinul concret atît de nece
sare pornirii în cele mai bune con
diții a activității legate de planul 
pe 1970. De asemenea, ministerele 
trebuie să acorde mai multă încre
dere noilor organisme, consiliilor de 
administrație ale acestora, să ia mă
surile necesare pentru a crea condi
ții ca acestea să intre cît mai curînd 
și profund în exercitarea atribuțiilor 
prevăzute în statutul de funcționare 
a centralelor.

în cadrul competențelor acordate 
centralelor, combinatelor și grupuri
lor de întreprinderi, una dintre 
cele mai importante privește relați
ile de import-export. Măsurile luate 
ca unitățile productive să cunoască 
nemijlocit cerințele și conjunctura 
pieței externe, prețurile practicate, 
cursul de revenire a producției li
vrate, constituie un deziderat de 
mult așteptat, a cărui înfăptuire 
va avea ca efect Imediat sporirea . 
substanțială a volumului și a gamei 
de produse destinate exportului. Este 
necesar însă ca Ministerul Comerțului 
Exterior să detașeze în județele cu 
mai multe combinate și centrale, care 
au pondere la export, specialiști care 
să ajute cadrele din compartimentele 
comerciale să-și însușească în timp 
scurt cunoștințele necesare , privind 
relațiile economice internaționale.

Referindu-se In continuare la de
cretul.privitor la reorganizarea Comi
tetului de Stat al Planificării, vor
bitorul a subliniat că se creează con
diții organizatorice mult mai bune 
pentru rezolvarea problemelor ma
jore ale economiei, orientînd în mai 
mare măsură activitatea Comitetului 
spre investigarea în perspectivă a 
fenomenelor economice, spre elabo
rarea de studii care să circumscrie 
direcțiile de dezvoltare a unor ra
muri, spre luarea de măsuri pentru 
optimizarea acestora, spre perfecțio
narea metodelor și tehnicilor de în
tocmire a balanțelor, necesități atît 
de acut resimțite în ultimii ani de 
economia noastră națională.

Asa cum au arătat documentele de 
partid, dezvoltarea forțelor de pro
ducție și schimbările de structură in
tervenite în viața economică și so
cială a patriei au impus, ca o nece
sitate obiectivă, perfecționarea for
melor de organizare și de conducere 
a economiei, a arătat în cuvîntul său 
deputatul Bujor Almășun. Prin 
decretele Consiliului de Stat au fost 
reorganizate 26 ministere și organe 
centrale de sinteză, iar prin hotărî- 
rile .Consiliului de Miniștri de apli
care a acestora au fost organizate 
196 unități cu statut de centrală. 
Toate aceste măsuri creează formele 
organizatorice necesare și potrivite e- 
tapei actuale de dezvoltare a econo
miei noastre naționale.

în expunerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer cu privire la 
organizarea Consiliului de Miniștri 
a fost subliniată concepția generală 
care stă la baza acestei organizări. 
Aș dori să mă opresc asupra unor 
elemente calitativ noi care au apă
rut în munca ministerelor și a Mi
nisterului Minelor în special.

Ministerul Minelor are in
ordinea sa 138 mine, 44 instalații 
de preparare, 4 uzine de metale ne
feroase. organizații teritoriale de 
cercetări geologice, de construcții 
miniere și de suprafață, institute de 
cercetări și proiectări. în toate a- 
ceste unități activează un număr de 
170 000 mineri, maiștri, tehnicieni și 
ingineri.

Conducerea operativă și îndruma
rea acestor unități de producție se fă
ceau înainte prin organele interme
diare ale direcțiilor generale, ceea 
ce ducea la o serie de practici de 
centralism excesiv, cu efecte nega
tive asupra activității unităților, frî- 
nînd inițiativa și diminuînd răspun
derile în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. în noua organizare,1 unitățile 
de producție, grupate teritorial, sînt 
legate direct de minister.

Prin reorganizarea aparatului mi
nisterului au fost reduse comparti
mentele de muncă de la 21 la 9, obți- 
nîndu-se o înlăturare a activităților 
desfășurate în paralel, o muncă mai 
operativă și mai eficientă a acestora, 

îmbinarea acestor măsuri cu trans
ferarea de la Consiliul de Miniștri la 
minister și de la minister spre unită
țile de producție a unui număr mare 
de atribuții a făcut posibilă o sub
stanțială reducere a aparatului admi
nistrativ și anume de la 700 posturi 
la 340 în minister au rămas cadrele 
necesare pentru buna desfășurare a 
muncii în noile condiții, repartizîn- 
du-se pînă în prezent cu locul de 
muncă în unitățile teritoriale ale mi
nisterului și consiliilor populare 126 
cadre, din care 91 ingineri, geologi și 
alți specialiști cu pregătire tehnică 
superioară. Dirijarea spre unitățile 
teritoriale a specialiștilor s-a făcut 
cu consultarea lor ; de altfel, aproape 
cu toții s-au prezentat la noile pos
turi. Au fost aplicate o serie de nor-

sub-
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a- 
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mative pentru o mal judicioasă uti
lizare a cadrelor rămase în minister. 
Ca urmare a măsurior arătate, chel
tuielile bugetare pentru aparatul cen
tral al ministerului pe anul 1970 sînt 
cu circa 10 milioane lei mai mici ca 
în anul 1969.

în teritoriu au fost organizate 
9 unități cu statut de centrală indus
trială, pe principiu] specializării pe 
substanțe minerale și cu luarea în 
considerație a situației geografice a 
zăcămintelor de exploatare. Noile 
unități, grupînd întreprinderi și ex
ploatări miniere din același bazin sau 
din bazine învecinate, constituie or
ganisme economice puternice, cu o 
importantă concentrare de mijloace 
economice și de cadre, asigură în mod 
efectiv apropierea conducerii de pro
ducție, și în general o conducere 
mai operativă și mai eficientă a 
activității lor curente.

Ne dăm seama însă că mai avem 
multe de făcut. Trebuie să le acor
dăm un sprijin mai, susținut pentru 
ca aceste organisme să devină într-a- 
devăr mari unități economice eficien
te, să valorifice la un nivel superior 
zăcămintele noastre de substanțe mi
nerale utile.

Desigur, așa 
cuvîntarea sa 
ră tovarășul _ _ ______ ...
noua organizare face necesară In 
mod imperios 
continuare a metodelor de 
că ale 
gane și 
gislației 
nanciar, 
țiilor și

Referindu-se la proiectul de lege 
privind aprobarea decretului pentru 
organizarea și funcționarea Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, deputatul Alexandru 
Heinrich a spus: Noua structură 
organizatorică a ministerului poate 
asigura obținerea unei eficiențe eco
nomice ridicate, prin îmbinarea con
ducerii Unitare, pe bază de plan, cu 
lărgirea atribuțiilor și autonomiei 
funcționale a centralelor industriale 
și grupurilor de uzine, care organi
zează direct activitatea productivă. 
Noua structură organizatorică a mi
nisterului, a unităților direct produc
tive în centrale și grupuri de uzine 
creează un cadru corespunzător pen
tru îmbunătățirea în ansamblu a or
ganizării’ ’aprovizionării produ'cție’I’TU” 
materiale din țară și import. Decretul 
privind organizarea ministerului și 
Statutul centralelor și grupurilor de 
uzine prevăd aplicarea unor noi prin
cipii în acest domeniu. Activitatea de 
aprovizionare și desfacere, cît și acti
vitatea de import vor trebui să se ba
zeze pe legături directe între centra
lele industriale, respectiv grupurile 
de uzine ale ministerului, între aces
tea și cele subordonate altor minis
tere, precum și între acestea și or
ganele specializate subordonate altor 
organe centrale.

Noul cadru organizatoric permite 
și chiar obligă centralele industriale 
și grupurile de uzine să se ocupe în 
mod direct de prospectarea nevoilor 
economiei naționale și ale pieței ex
terne pentru produsele ce fac parte 
din profilul de bază. Aceasta va de
termina satisfacerea mai din timp a 
acestor nevoi, o viziune mai bună 
în perspectivă în legătură cu dezvol
tarea tehnică a producției și diversi
ficarea ei. Legăturile directe între 
beneficiari și furnizori, vor putea eli
mina deficiențele din trecut privind 
stabilirea tipului de produs de care 
are nevoie beneficiarul, permițînd, 
totodată, o raționalizare a producției. 
Legăturile directe trebuie să influen
țeze în mod pozitiv și relațiile econo
mice. Ele vor obliga beneficiarul să 
gîndească asupra cerințelor aprovizio
nării tehnico-materiale și să comande 
din timp ceea ce are nevoie ; pe de 
altă parte, vor obliga furnizorii să 
respecte sub toate aspectele clauzele 
asumate prin contracte.

Pentru ca centralele și grupurile 
de uzine să-și poată îndeplini rolul 
în spiritul prevederilor statutului 
care reglementează activitatea lor — 
a subliniat în continuare deputatul — 
consider necesar ca beneficiarii să 
fie obligați prin acte normative să-și 
bazeze obținerea produselor necesare 
pe contracte economice încheiate cu 
furnizorii, și nu pe simple cereri de 
repartiții adresate forurilor tutelare 
ale acestora. Aceasta va întări sim
țul de răspundere atît al producăto
rului, cît și al consumatorului indus
trial și va crea premise pentru orga
nizarea mai bună a producției și a 
aprovizionării. De asemenea, consider 
necesar să se elaboreze cît mai ur
gent actele normative în legătură cu 
punerea în aplicare a tuturor preve
derilor din statutul centralelor și gru
purilor de uzine, pentru extinderea 
atribuțiilor acestora, pentru acorda
rea unor drepturi care să le dea po
sibilitatea de a acționa și de a avea 
inițiativă, pentru a simplifica meto
dologia și evidența în așa fel îneît 
inginerii, economiștii și cadrele de 
conducere din centrale și grupuri de 
uzine să fie eliberați de prea multele 
activități administrative, birocratice, 
și să se poată consacra cît mai mu’*, 
muncii de concepție, organizare și 
conducere a producției. Apreciez - ca 
deosebit de important să se definiti
veze regulamentul de funcționare a 
ministerului, pentru delimitarea cu 
claritate a legăturilor dintre minister 
și centrale, respectiv grupuri de uzi
ne, asigurînd condiții noilor organis
me economice productive, conduceri
lor lor să folosească fondul de timp 
în mod util, evitînd încărcarea aces
tora cu diverse activități cu caracter 
administrativ.

Noua structură organizatorică a mi
nisterului — a spus vorbitorul în în
cheiere — determină creșterea răs
punderii centralelor și grupurilor de 
uzine în toate domeniile de activi
tate Ne revine nouă, celor care mun
cim în organele de conducere ale a- 
cestor noi organisme economice, să 
găsim toate căile de valorificare a re
surselor interne de care dispunem, 
folosind din plin condițiile create 
prin noile măsuri de organizare.

cum a subliniat In 
la ultima plena- 

Nicolae Ceaușescu,
perfecționarea în 

de mun- 
ministerelor, ale altor or- 
mai ales îmbunătățirea le- 
economice în domeniu] fi- 
al aprovizionării, al investi- 
sistemului informațional.
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creze la montaj — și acesta organi
zat acum în două schimburi, pentru 
a se evita supraîncărcarea mijloace
lor de ridicat și a suprafețelor de 
producție.

— Ritmul intens de muncă în toa
te schimburile nu putea fi asigurat 
fără o programare Judicioasă a pro
ducției și o asistență ‘tehnică cores
punzătoare — ne-a spus tov. Mircea 
Crețu, inginerul șef al fabricii. De 
aceea, programul de producție este 
repartizat zilnic sau la două zile pe 
oameni și mașini, în funcție de ne
cesitățile montajului, de calificarea 
și competența muncitorilor, de gra
dul de dotare cu scule și dispozitive.

O mare eficiență au măsurile de 
organizare superioară a producției și 
a muncii, aplicate pe întregul 
flux tehnologic. Acestea vizea
ză îmbunătățirea transportului in
tern al pieselor și subansamblelor,

prin paletizare și dotarea cu căru
cioare, organizarea unor formații de 
lăcătuși în schimburile de noapte 
pentru remedierea defecțiunilor apă
rute la mașinile-unelte, introducerea 
unor procedee tehnologice 
etc.

Hotărîrea constructorilor 
șini-unelte din Capitală este 
cupera și nerealizarea la producția 
marfă în primele zile din anul viitor. 
Pentru aceasta s-au întreprins o se
rie de acțiuni pregătitoare pentru or
ganizarea producției, folosirea supe
rioară a capacităților de producție și 
a forței de muncă. în acest scop este 
nevoie, totuși, de un sprijin mai 
eficace din partea Centralei indus
triale de mașini-unelte și a Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini, întrucît organizarea colaborării 
in execuția unor piese și aducerea 
unor materiale de strictă necesitat» 
se tărăgănează.

moderne

de ma
de a re-

În decembrie 
sporită cu

-o producție
11 la sută

La Fabrica de confecții Craiova, 
datorită suplimentării planului, in 
luna decembrie a. c. s-a prevăzut o 
producție cu 11 la sută mai mare în 
comparație cu realizările din luna pre
cedentă. Sarcinile sporite din această 
lună au impus, desigur, luarea unor 
măsuri deosebite. Ce s-a întreprins 
în acest sens ? Ne-am adresat mai 
întîi tov. Lazăr Puiu, inginerul șef al 
fabricii, care ne-a spus :

— La sortimentele de bază (costu
me pentru bărbați și copii), unde 
existau locuri înguste, am căutat să 
folosim cit nțai rațional spațiile de 
producție existente. In acesLscop am 

’trecut la reamplasarea mașinilor, ceea

dat posibilitatea să instalăm 
și utilaje. Cadrele

cută în prezent cu o matriță ce mă
rește productivitatea muncii de peste 
3 ori

In fiecare zi, sarcinile de producție 
sînt repartizate în funcție de condi
țiile existente și posibilitățile reale 
de la fiecare loc de muncă. Pentru o 
bună supraveghere a utilajelor, me
canicii și electricienii au fost reparti
zați pe schimburi. Au fost luate, de 
asemenea, măsuri de îmbunătățire a 
sistemului informațional, pentru a se 
cunoaște în orice moment realizările 
din fiecare secție și brigadă, de la 
fiecare loc de muncă.

Șeful sectorului II, Constantin 
Amza, ne spunea : „Schimbul condus 
de Gheorghe Dulea a realizat în 17 
zile din decembrie, peste sarcinile de 
plan, 959 paltoane bărbătești. Depășiri 
de 300—500 bucăți au realizat și 
schimburile conduse de ajutorii de 
maiștri Ion Ghinea și Alexandru 
Bîrsănescu". Șeful de sector a făcut 
un calcul din care a rezultat că, față 
de graficul sporit de producție, s-a 
creat un avans de două zile. Deci, 
planul pe decembrie va fi îndeplinit.

Toată această luptă pentru cantita
te nu afectează cu nimic calitatea 
produselor. „Deși zilnic se realizează 
la o linie de producție cel puțin 30 
costume peste normă — ne-a spus 
Dumitru Covășală, controlor de cali- 

- tate — nu am avut din partea bene
ficiarilor nici un refuz de calitate. 
Toți muncitorii se străduiesc să rea
lizeze nu numai planul de producție 
sporit, dar și produse de cea mai 
bună cajitate".

Care este stadiul pregătirii produc
ției anului viitor ? Totul este pregă
tit temeinic, in afară de aproviziona
rea cu materii prime — ni s-a spus 
în fabrică. Acesta este domeniul în 
care trebuie să se facă simțită o in
tervenție imediată din partea combi
natului și ministerului de resort, pen-

In aceste zile

Noi rezultate
de prestigiu

industriei
romanești

In sectorul 4 
din municipiul 
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organizatorice care să permită gru
parea forțelor de explorare în ve
derea cunoașterii rezervelor și pre
gătirii lor pentru producție, ca și 
legarea mai strînsa a cercetării geo
logice de producție, de activitatea 
practică a centralelor și combinate
lor miniere. Pe de altă parte, consi
derăm că extinderea cu mai mult 
curaj a cercetărilor în zone noi 
poate duce la mărirea poten
țialului de minereuri ale țării 
noastre. Astfel, în planul pe anul 
1970 au fost incluse, pentru prospec
tare complexă în vederea descope
ririi de noi rezerve de minereuri 
neferoase, zone extinse In munții 
Rodnei, în bazinele Baia Borșa, 
Harghita ș.a.

Este cît se poate de limpede pen
tru noi că realizarea sporurilor mari 
de producție prevăzute depinde în 
egală măsură — cum de altfel s-a 
indicat precis și la plenara Comite
tului Central al partidului — de 
grăbirea executării lucrărilor de 
deschidere și pregătire, de intro
ducerea pe scară mai largă a pro
cedeelor moderne de extracție, de 
mecanizarea complexă a lucrului în 
subteran și la suprafață și îmbună
tățirea tehnologiilor de preparare, 
în scopul ridicării calității produse
lor și extragerii cît mai complete a 
metalului conținut în minereuri. 
Desigur, faptul că în aproape toate 
exploatările și întreprinderile noas
tre s-a creat un anumit decalaj în
tre rezervele pregătite și cele în 
curs de exploatare este de natură 
să asigure condiții optime pentru 
ca brigăzile de mineri să producă 
din plin. Problema creării frontului 
de lucru în subteran nu este to
tuși peste tot soluționată în 
mod favorabil, măsuri urgente im- 
punîndu-se cu deosebire la între
prinderea minieră Moldova Nouă. 
Aici, datorită mai ales lipsei de- 
forță de muncă, lucrările de des
chidere și’pregătire prezintă unele 
rămîneri în urmă. Pentru grăbirea 
lucrărilor miniere, ne revine sar
cina de a sprijini concret comi
tetele de direcție din unități și con
siliile de .......................
natelor și 
mai bine 
neri și să 
în așa fel 
avansare, 
prevăzut, 
tezelor de înaintare cu 15 pînă la 
40 la sută atît la extracția cărbune
lui. cît și la minereurile neferoase. 
Aceste viteze sporite de înaintare 
vor putea fi atinse numai printr-o 
organizare superioară a producției 
și a muncii, prin folosirea completă 
a capacității utilajelor și mecanis
melor. a timpului de lucru

Asigurarea cu materii prime a 
ramurilor economiei impune o 
muncă plină de inițiativă din par
tea cadrelor noastre de muncitori, 
ingineri și tehnicieni pentru valo
rificarea superioară a resurselor 
de minereuri. Este o sarcină de 
mare răspundere pentru lucrătorii 
din industria noastră, și, pentru tra
ducerea ei în viață, atît în uzinele 
de preparare, cît și în unitățile 
noastre de cercetări, vor fi inten
sificate eforturile pentru îmbunătă
țirea calității concentratelor și 
creșterea gradului de recuperare a

I

administrație ale combi- 
centralelor să organizeze 
munca brigăzilor de mi
le doteze corespunzător, 

ca să crească vitezele de 
In planul pe 1970 s-a 
de altfel, creșterea vi

/

ce ne-a
încă 102 mașini 
angajate la noile locuri de producție 
au fost repartizate în așa fel, îneît de 
calificarea lor să se ocupe cei mai 
experimentați muncitori.

Măsuri operative și cu eficiență 
imediată ! Aceasta este deviza de lu
cru a muncitorilor și tehnicienilor de 
la fabrica craioveană. In urma înlo
cuirii operației de executat cu
sături la dosul gulerelor prin pre
sare (termolipire cu folii de poli
etilenă), de pildă, timpul de lucru a 

.fost redus-cu. 5O.Ja sută. O altă open .. , teuca • demarajul .producției între-, ;
prinderii în 1970 să nu fie cu nimic 
prejudiciat.

rație ce a fost mecanizată este croi- 
rda dosurilor de gulere, care se exe-

INDUSTRIEI MINIERE
plumbului, cuprului și zincului din 
minereurile neferoase. Un studiu 
comparativ detaliat va fi elaborat 
pentru stabilirea tehnologiei de 
prelucrare metalurgică a concentra
telor de minereu de tipul celor de 
la Leșul Ursului, ținînd seamă de 
cercetările efectuate în acest dome
niu în țară și străinătate. Apreciem 
că noul cadru organizatoric creat 
prin unificarea sectoarelor de ex
tracție și preparare cu cele de pre
lucrare din ramura metalurgiei ne
feroase oferă mari posibilități pen
tru obținerea unei valorificări su
perioare a minereurilor extrase.

Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie a.c. ne-a trasat, ca o sar
cină de bază, să acționăm cu toată 
hotărirea pentru promovarea pe 
scară largă â progresului tehnic șl 
creșterea gradului de mecanizare a 
proceselor de muncă. Măsurile pe 
care le vom lua în această direcție 
sînt de importanță vitală pentru 
creșterea producției de cărbune și 
minereuri, pentru sporirea mai ac
centuată a productivității muncii în 
industria minieră. în acest sens, 
este semnificativ de arătat că pro
ductivitatea muncii va trebui să 
crească în 1970, în ramura noastră, 
cu peste 9 Ia sută față de prevede
rile cincinalului, cea mai mare par
te a sporului de producție fiind pre
văzut Să fie realizat pe această 
cale.

înțelegem însemnătatea acestei 
sarcini și, ca atare, în vederea ridi
cării gradului de dotare tehnică a 
exploatărilor și întreprinderilor mi
niere, vor fi elaborate în prima par
te a anului viitor studii tehnico-eco- 
nomice de raționalizare și moderni
zare a unităților, ținînd seama atît 
de condițiile specifice ale zăcămin
telor noastre, cît și de realizările 
pe plan mondial. Vor fi dezvoltate, 
totodată, capacitățile de producție 
șl de concepție din unitățile proprii 
de construcții de utilaj minier, ceea 
ce va spori posibilitățile de asimi
lare și fabricare de mecanisme și 
utilaje.

Din examinarea situației de pînă 
acum rezultă că, pentru succesul 
acțiunii de modernizare și dotare a 
minelor noastre — pe această cale 
urmînd să se acopere cit mai mult 
din lipsa de forță de muncă exis
tentă azi în bazinele miniere — 
este nevoie să se elimine de
ficiențele care lungesc exagerat 
de mult timp asimilarea noilor ti
puri de mașini și utilaje. în această 
privință, se simte necesitatea unui 
sprijin mai substanțial din partea 
uzinelor constructoare de mașini, a 
unei colaborări permanente cu în
treprinderile beneficiare, astfel ca 
noile tipuri de mecanisme să se si
tueze la nivelul tehnicii actuale, ca 
utilajele din fabricația curentă să 
fie perfecționate constructiv.

Pe bună dreptate, la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. s-a subliniat 
că mersul înainte al economiei, 
noastre socialiste impune astăzi, a- 
lături de asigurarea în continuare a 
unui ritm înalt de dezvoltare, o 
preocupare susținută pentru folosi
rea eficientă, cu randament maxim, 
a materiilor prime și materialelor, - 
a capacităților de producție și for
ței de muncă. Este o sarcină care 
vizează, deopotrivă, și industria 
minieră, iar traducerea ei în viață

implică intervenții permanente pe 
planuri multiple. Concomitent cu 
măsurile pentru creșterea producti
vității muncii, pentru folosirea ra- ’ 
țională a utilajelor și a timpului 
de lucru, cadrele din întreprinderi, 
combinate și centrale vor acționa 
cu energie pentru reducerea norme
lor de consum, cu deosebire la lem
nul de mină. Față de anul 1969, 
consumul de lemn de mină trebuie 
să’ scadă cu 1,5 mc la 1 000 tone de 
cărbune și cil 1,2 mc la 1 000 tone 
de minereuri neferoase. Ca urma
re, consumul total de lemn, prevă
zut pentru 1970 în industria minie
ră este cu 110 000 mc mai mic față 
de prevederile inițiale ale planului 
cincinal, cantitate ce va putea fi 
valorificată superior în alte ramuri 
de activitate. Cadrele din unități, 
cu sprijinul specialiștilor din cer
cetare, au îndatorirea să extindă 
pe scară mai largă folosirea înlo
cuitorilor, susținerea metalică, pro
cedeul de torcretare și alte metode 
care necesită un consum redus de 
lemn. Normele de consum vor tre
bui urmărite exigent în fiecare ex
ploatare și întreprindere și luate 
măsuri pentru evitarea oricăror 
forme de risipă.

Sarcini importante revin minis
terului nostru în anul 1970 și în 
domeniuldomeniul investițiilor. _ atît pentru 
a asigura realizarea nivelurilor de 
producție și a celorlalți indicatori 
de plan, cît și pentru pregătirea 
condițiilor necesare trecerii la cin
cinalul viitor. Astfel, vor fi. puse 
în funcțiune în cursul anului vii
tor 39 obiective industriale, între 
care deschiderea minei Suplacul de 
Barcău, punerea în exploatate a 
zăcămîntului Gura Băii și a zăcă- 
mîntului Boița-Hațeg, instalația de 
preparare de la Băișoara și altele.

în scopul realizării la termenele 
prevăzute și chiar mai devreme a 
obiectivelor de investiții, au fost 
luate măsuri pentru asigurarea ■’ din 
timp a documentației tehnice și de 
execuție și au fost începute incă 
din acest an,, majoritatea lucrărilor 
noi, cu volume mari de execuție 
în anul viitor. Colegiul ministeru
lui a luat, totodată, măsura de a 
concentra lucrările mari de inves
tiții pe constructori specializați, 
majoritatea lucrărilor mici și cu un 
grad de dispersie ridicat fiind pre
luate spre executare în regia pro
prie a centralelor și a^ unităților 
subordonate. Este o măsură care 
corespunde indicațiilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. și .apli
carea ei va permite scurtarea du
ratei de execuție a lucrărilor. ’S-a 
asigurat, de asemenea, o bună co
relare a tuturor punerilor în func
țiune cu termenele de livrare a 
utilajelor din țară și import.

Sarcinile, pe 1970. judicios dimen
sionate. au fost cunoscute cu a- 
proape 6 luni mai devreme, ceea 
ce a permis colectivelor din in
dustria minieră să ia din timp nu
meroase măsuri pregătitoare, să so
luționeze favorabil un șir de pro
bleme. Considerăm că noul an ne 
va găsi astfel bine pregătiți, că 
harnicii mineri ai patriei vor reuși 
să-și ducă la îndeplinire în bunC 
condiții sarcinile mari și complexe 
ce le revin, adueîndu-și o contri
buție sporită la realizarea cu succes 
a ultimului plan anual din actualul 
cincinal.

Printr-o telegramă trimisă 
mitetului Central al partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul de partid al secto
rului 4 din municipiul București 
a anunțat că în ziua de 18 de
cembrie, în unitățile economice 
de pe cuprinsul său au fost rea
lizate integral planul producției 
industriale și planul de livrări 
Ia export pe anul 1999. Ca ur
mare, pînă Ia sfîrșitul acestui 
an, industria sectorului va rea
liza o producție suplimentară de 
aproape 140 milioane lei și va 
obține aproximativ 40 milioane 
lei beneficii peste plan.

„Vă asigurăm, tovarășe Nicolac 
Ceaușescu, că avem toate posi
bilitățile de a traduce în viață 
prețioasele indicații date la re
centa plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și vom mobiliza toți co
muniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul nostru pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor 
ce ne stau în față în anul viitor, 
ultimul an al cincinalului" — 
se spune in încheierea telegra
mei. ,

’ ’ \

Unități economice din 
industria ușoară

Fabrica de tricotaje și confec
ții „1 Iunie", una din cele mai 
mari unități de producție din 
cadrul Combinatului textil nr. 2 
— Timișoara, și-a îndeplinit cu 
15 zile înainte de termen planul 
anual la producția globală și 
marfă. Pînă Ia sfîrșitul anului, 
fabrica „1 Iunie" va livra su
plimentar o producție de tri
cotaje și confecții pentru copii 
în valoare de peste 5 milioane 
Iei.

îndeplinind încă de la jumăta
tea lunii decembrie sarcinile de 
plan pe întregul an, colectivul 
fabricii de confecții din piele 
și articole de marochinărie „Că
prioara" din Sebeș scontează ca 
în bilanțul pe care îl va încheia 
la 31 decembrie să înscrie o pro
ducție sunlimcntară în valoare 
de 5 800 000 lei.

în județele 
Sibiu și Tulcea

Un număr de 15 colective in
dustriale din județul Sibiu au 
raportat pînă acum îndeplinirea 
planului anual. Cele mai recente 
vesti în această privință s-au 
primit din partea uzinelor „Car- 
bosin" din Copșa Mică și Fabricii 
de bere din Sibiu, care au anun
țat îndeplinirea planului, anual 
la toți indicatorii.

Șapte unități economice din 
județul Tulcea și-au încheiat îna
inte de termen sarcinile planu
lui anual de producție. Printre 
acestea se află unitatea de con
strucții și reparații de nave, care 
va realiza pînă la sfîrșitul anu
lui un volum suplimentar la pro
ducția globală evaluat la peste 
3 800 000 Iei și trustul de amena
jări și valorificare a stufului 
care va recolta, peste plan, o 
cantitate de cel puțin 10 000 tone 
stuf.

Combinate din 
industria lemnului

Hotărîrea colectivului Combi
natului de exploatare și indus
trializare a lemnului din Sucea
va de a da viață propriilor an
gajamente a făcut posibil ca a- 
ceastă mare unitate economică 
să-și îndeplinească sarcinile de 
plan aferente anului 1969 cu 14 
zile mai devreme. S-au creat 
astfel premisele ca pînă la sfîrși
tul anului să se realizeze o pro
ducție globală suplimentară în 
valoare de 52 milioane Ici.

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la Combi
natul de celuloză și hîrtie Brăila, 
ta data de 16 decembrie 1969 și-a 
realizat planul la producția in
dustrială pe anul 1969. Pînă la 
finele anului 1969 volumul pro
ducției industriale va fi depășit 
cu 29 milioane lei, dîndu-sc peste 
plan 800 tone celuloză, 810 tone 
hîrtie, 200 tone carton. 700 tone 
sodă caustică. Concomitent, se 
vor consemna depășiri substan
țiale și la planul de export.
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FAPTUL!
divers!

I- - - - - - - - - - - -
I Imprudență | 
| fatală |

în urma măsurilor operative I 
întreprinse de maiorul Vasile I 
Gontariu de la serviciul judi- . 
ciar al miliției Capitalei a fost I 
dezlegat misterul cadavrului I 
găsit, cu trei zile în urmă, în- 1 
tr-un container-vagon trimis de I 
la Constanța la fabrica „Stela", I 
pentru a fi încărcat cu marfă. I 
Este vorba de cetățeanul Gheof- . 
ghe Nicolae Titus, născut la 27 I 
mai 1927 (fiul Măriei și al lui | 
Nicolae), cu ultimul domiciliu în

I comuna Stăncuța (Brăila), de I 
profesie tehnician. Examenul I 
medico-legal a confirmat ipo- I 

(teza lucrătorilor de miliție, po- > 
trivit căreia decesul s-ar dato- I 
ra unei insuficiențe cardio-res- | 
piratorii : vrînd să călătorească

I spre București incognito, res- I 
I pectivul cetățean s-a ascuns în I 
• containerul închis aproape er- I 
Imetic... Așadar, nimic sus- i 

pect. Familia să se adreseze I 
serviciului medico-legal al Ca- | 
pitalei.

Telegramă | 
fulger I[Stăm de trei zile fără lu- . 

■ mină. Stop. Sintem comunele ra- I 
I cordate la una dintre rețelele I 
• de înaltă tensiune Sihlea și alte ' 
I comune megieșe. Întreprinderea I 

de reparații electrice și genera- I 
toare Rm. Sărat n-are stop — I 

I scuzați, strop — de inițiativă și ,
mobilitate. Intr-un an situația j 
se repetă de zeci de ori. Tova- I 
rășii din conducerea întreprin- ' 

iderli respective nu se gindesc I 
sâ spună stop ? Stop — punct. I 
Trimite de aceea telegrama ful- | 
ger pentru că fulger egal lu- . 
mină.

| Victime ale | 
| neglijenței

INu de puține ori, ignorarea i 
normelor de protecție a mun- | 
cii a generat pierderi ireme-

| diabile. Deunăzi, în' comuria Cui- I 
ciu Mare (Satu Mare) s-a în- I 
timplat un tragic accident de I 

I muncă. La sectorul zootehnic al ■ 
• cooperativei agricole de produc- I 
Iție, doi cetățeni — Teodor Se- | 

mer Mihai și Iosif Vida — fo
rau o fintînă. în acest timp, I 

[Teodor Semer, nefiind asigurat I 
conform prevederilor protecției ' 
muncii (centură, mască de gaze | 
etc), și-a pierdut cunoștința, că- I 

Izind in fintînă. încercind să-și I 
ajute tovarășul de muncă, și-a , 
pierdut viața și Iosif Vida, în I

I aceleași împrejurări. Ajutorul I 
primit din partea grupei de ’ 
pompieri s-a dovedit tardiv. Cei I 
doi au fost scoși de la adinei- I 

Imea de 11 metri — victime ale | 
unei nepermise neglijențe în . 
securitatea muncii. Cine poartă I

I răspunderea (și vina) unei a- I 
semenea lucrări insuficient or- 1 
gamzate și protejate ?

I Practica | 
I „invitațiilor" | 
| Se pare că în unele întreprin- I 

deri și instituții s-a creat un a- I

Idevărat obicei. Ne referim la a- I 
cele manifestații sportive sau > 
culturale, organizate pe bază de I

I invitații... 'facultativ-obligatorii > 
pentru toată lumea. Cel mai re- I 
cent, cazul echipei de fotbal |

IF. C. Argeș din Pitești. In în
cheierea sezonului sportiv, con- | 
ducerea clubului a organizat o I 
partidă cu Rapid București •

Ițmeci care, de altfel, va avea ■ 
loc la., primăvară). S-au tipării I 
invitații (de ce nu bilete ? Este, |

I cumva, o formă de evazionism 
fiscal ?), — aproape 20 000 — I

care au fost distribuite, vrînd- I 
nevrind, salariaților din mai ’

I multe instituții și întreprinderi I 
din Pitești. Pe bună dreptate ci- I 
titorii se întreabă : oare clubul |

Iargeșean are nevoie de presti- , 
giu și spectatori — sau numai I 
de bani ? Și ce are de spus ar- I 
bitrul — respectiv Federația de "

I fotbal ? |

| Afacerile
| lui moș
I Laurentiu»

Moș Laurențiu Zeida, octoge- ■ 
nar (Șoseaua Vitan 261, Bucu- I 
rești), se ocupa cu operațiuni J 
ilicite. In ultima vreme, in be
ciul casei avea butoaie cu vin I 
pe care il comercializa. Sub a- I 
cest paravan se ocupa însă de • 
alte speculații : cumpăra și vin- 1 
dea aur și valută străină. Pose- I 
da o trusă completă de prelu- | 
crare și încercare a aurului. în 
pereții beciului își amenajase | 
ascunzători secrete. Lucrătorii I 
miliției economice au găsit 103 ’ 
monede de aur. 400 grame aur I 
în lingouri și sume însemnate I 
de valută străină. în conformi- j 
tate cu prevederile legale, au- , 
rul și valuta i-au fost confis- | 
cate. O fi bătrînețea de aur — |
da’ nici chiar așa !

Rubrică redactată de I
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe QAVID 

eu sprijinul corespondenților I 
„Scînleii"

Vizitele delegației municipale 
a orașului Ankara

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a delegației municipale a orașu
lui Ankara, condusă de primarul 
Ekrem C. Barias, ambasadorul Tur
ciei Ia București, Kâmtiran Guriin. a 
oferit vineri seara în saloanele am
basadei un cocteil.

Au participat Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte. și alți 
membri ai Comitetului executiv al

Consiliului popular al municipiului 
București, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
deputați ai consiliului popular mu
nicipal, ziariști, precum și membrii 
delegației municipale a orașului An
kara.

★
în cursul aceleiași zile, membrii 

delegației au vizitat Combinatul de 
confecții ți tricotaje și Palatul Pio
nierilor din Capitală. (Agerpres)

ÎNTOARCEREA DIN CUBA A DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI AI P.C.R.

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tov. Richard Winter, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R., care, la .invitația C.C. 
al P.C. din Cuba, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în această 
țară.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
tov. Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

Erau de față reprezentanți ai Am
basadei Republicii Cuba la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica
PLECAREA DEFINITIVĂ 

A AMBASADORULUI 
REPUBLICII ISLAMICE 

PAKISTAN
Vineri după-amiază a părăsit de

finitiv țara noastră Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Islamice 
Pakistan la București.

★
La invitația Agenției Române de 

Presă — Agerpres, vineri scara a so
sit in Capitală. într-o vizită de schimb 
de experiență, o delegație de ziariști 
de la Agenția Vietnameză de Presă — 
V.N.A., condusă de Tran Thanh Xuân, 
director general adjunct al agenției.

★
Vineri seara, la Casa municipală 

de cultură din Cluj, a avut loc o 
manifestare comemorativă, consacra
tă împlinirii a 100 de ani de la moarr 
tea marelui savant și luptător ceh pen
tru idealurile omului, Jan E. Pur
kinje, organizată de către Comitetul 
județean de luptă pentru pace în 
cadrul manifestărilor recomandate 
de Consiliul Mondial al Păcii.

★
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii „George Enescu" a prezentat în 
concertul său de vineri seara, la A- 
teneul Român, un program de muzi
că franceză sub bagheta unui repu
tat oaspete, Jean Pierre Jaquillat

din Franța. Lucrările cuprinse în 
programul serii — Uvertura „Carna
valul roman" de Berlioz, patru frag
mente simfonice din Oratoriul „Mar
tiriul Sf. Sebastian" de Debussy și 
Simfonia a Il-a de Dutilleux — au 
ilustrat diverse etape din evoluția 
muzicii franceze. La concert au asis
tat Ion Brad, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, precum 
și Pierre Pelen, ambasadorul Franței 
la București.

★
Vineri după-amiază s-au încheiat 

lucrările colocviului cu tema „Etno
logia in știința contemporană". Nu
meroși specialiști în etnologie și an
tropologie precum și sociologi, geo
grafi. medici, demografi, istorici ai 
artei și muzicologi au dezbătut, pe 
marginea a 34 de comunicări, ilus
trate cu filme documentare, stadiul 
actual și noile metode de cercetare 
în etnologie, aplicațiile practice ale 
etnologiei, interferențele acestei dis
cipline cu științele anexe. Acad. Ște
fan Milcu, vicepreședinte al Acade
miei, și prof. Romulus Vulcănescu, 
secretarul științific al Comisiei de 
antropologie și etnologie, au relevat 
valoarea comunicărilor prezentate in 
cadrul acestui prim colocviu, contri
buția activă a tinerilor cercetători 
la reușita reuniunii.

(Agerpres)

Agenda „Festivalului național de teatru 1969“
Ziua de ieri a prile

juit o nouă serie de 
dezbateri profesionale, 
care au avut loc in 
cursul dimineții, la se
diul Asociației oame
nilor de artă din insti
tuțiile teatrale și muî 
zicale.

Teatrul „C. I. Not- 
tara" a prezentat a- 
poi „Anonimul" de 
Ion Omescu, in regia 
lui Dan Nasta. Sceno
grafia : Mircea Maro- 
sin Ilustrația muzica
lă : Ion Hetea. Distri
buția : Dorin Varga, 
Ion Popa, Ștefan Ra- 
dof. Emil Hossu, Ioa
na Manolescu. Eugenia

r
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Adunare consacrată împlinirii 
a 9 ani de la constituirea

Frontului National de Eliberare1
din Vietnamul de sud

La clubul uzinelor „Grivița Ro
șie" din Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, o adunare organizată 
de Comitetul național de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez, 
cu prilejul împlinirii a 9 ani de la 
constituirea Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud.

La adunare au luat parte munci
tori, tehnicieni și ingineri din ma
rea întreprindere bucureșteană, func
ționari din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au participat, de asemenea, Ngu
yen Duc Van, ambasadorul Repu
blicii Vietnamului de sud la Bucu
rești, Ho Tu Truc, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Republicii De
mocrate Vietnam, și membri ai ce
lor două ambasade.

După cuvîntul de salut rostit de 
Gheorghe Borș, membru al Comite
tului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, Rovin 
Bustan, director general-adjunct al 
uzinei de utilaj chimic „Grivița Ro
șie", a relevat însemnătatea creării 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, ca exponent al 
aspirațiilor celor mai înalte ale popu
lației, organizator și conducător al 
luptei împotriva agresiunii imperia
liste.

Crearea guvernului revoluționar 
provizoriu și proclamarea Republicii 
Vietnamului de sud în luna iunie 
1969, a spus in continuare vorbito
rul, constituie un act istoric în via
ța populației sud-vietnameze și o e- 
tapă importantă în dezvoltarea luptei 
sale pentru libertate și independență 
națională. Țara noastră a acordat și 
acordă un sprijin multilateral- po-

porului vietnamez, susținînd neabă
tut dreptul său inalienabil de a-și 
hotărî în mod suveran propriul des
tin fără nici un amestec din afară, 
conform vo’nței și aspirațiilor sale 
naționale.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
poporul român își manifestă încre
derea in capacitatea și forța de luptă 
a poporului vietnamez, in victoria 
inevitabilă a cauzei sale drepte.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Nguyen Duc Van, care a subliniat 
succesele obținute de poporul viet
namez în lupta împotriva agresiunii 
americane în cei 9 ani care au tre
cut de la înființarea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud, și a exprimat, în numele popu
lației sud-vietnameze și al întregu
lui popor vietnamez, mulțumiri sin
cere și recunoștință profundă po
porului român pentru ajutorul mul
tilateral acordat Simpatia și ajuto; 
rul acordate de România Frontului 
Național de Eliberare, guvernului 
revoluționar provizoriu și populației 
sud-vietnameze, a arătat vorbitorul, 
constituie un mare aport la victo
riile tot mai mari ale luptei poporu
lui vietnamez.

în ajunul noului an, a încheiat 
vorbitorul, populația sud-vietnameză, 
sigură de propria sa forță și de 
sprijinul întregii omeniri progresis
te. inclusiv al ponorului american, 
va depune toate eforturile pentru a 
realiza independența și libertatea ță
rii. adueîndu-și astfel contribuția sa 
la lupta popoarelor pentru pace, in
dependență, democrație și progres 
social.

(Agerpres)

Aniversarea unor evenimente 
memorabile în istoria 
poporului vietnamez

T e I e g
Cu prilejul celei de-a IX-a aniver

sări a creării Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, Co
mitetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez și Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa au adresat o tele
gramă de felicitare Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

rame
Cu aceeași ocazie au fost trimise 

telegrame de felicitare, din partea 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Uniunii Tineretului Comunist, Uniu
nii Asociațiilor Studențești, Comite
tului Național pentru Apărarea Păcii, 
Consiliului Național al Femeilor, or
ganizațiilor similare din Republica 
Vietnamului de. sud.

Marian, Mihai Hero- 
veanu. Elena Nica- 
Dumitrescu, Val Săn- 
dulescu, George Buz
nea, Al. Repan. Vale
ria Arnăutu, Lucian 
Dinu, Dan Nicolae.

Seara, pe scena fes
tivalului a urcat co
lectivul Teatrului dra
matic din Baia Mare 
care . a prezentat un 
spectacol după cunos
cuta piesă a lui B. P. 
Hașdeu, „Răzvan și 
Vidra" Regia acestei 
noi montări, rod al u- 
nei strădanii de valo
rificare a dramatur
giei clasice, aparține 
lui Dan Alecsandres-

cu. Scenografia : Se
ver Frențiu. Distribu
ția spectacolului a 
fost următoarea ; Va
sile Constantine seu si 
Tzenka Velceva Bin
der — in rolurile prin
cipale — Virgil Fătu 
Vasile Grădinaru, Teo- 
fil Turturică, Ion Uță, 
Cornel Mititelu, Mir
cea Graur. Radu Du- 
mitriu, Dumitru Dră- 
gan Ion Săsăran. Con
stantin Tănase. Gheor
ghe Lazarovici, Ha- 
riclea Narly, Ecateri- 
na Sandu, Apriliana 
Nedeianu Dumitriu, 
Silvia Uță, Larisa Sta- 
se Mureșan și. alții.

Premieră teatrală în Capitală
La 27 decembrie a.c. TEA

TRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" din Capitală 
prezintă în sala STUDIO din 
str. Alexandru Sahia 76 A 
(Grădina Icoanei) premiera 
piesei „VIRAJ PERICULOS", 
de John B. Priestley, în tradu
cerea lui Ion Cantacuzino. 
Spectacolul, pus în scenă de

Petre Popescu, are ca inter
pret pe Gina Petrini, Mimi 
Enăceanu, Anca Verești, Că
tălina Pintilie, George Oancea, 
Mircea Basta și Emmerich 
Schaffer.

Decorurile sînt semnate de 
Nae Nicolescu, iar costumele 
de Doris Jurcea.

teatre

FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
TEATRU 1969.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Ia sediul teatrului) : Contra- 
puncte — 16.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (la sediul teatrului — sala 
Studio) : Al patrulea anotimp 
— 20.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Jean 
Pierre Jacquillat (Franța).

Opera Română : Decebal — 
19,30.
• Teatrul de Comedie ; Un Hamlet 
de provincie — 20.
• Teatru] „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) . Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Transplan
tarea inimii necunoscute — 16; 
Puricele în ureche — 20,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil — 
19,30; (sala Studio) : Dialog despre 
dragoste — 20; (la Sala Palatului) : 
Vijelie în crengile de sassafras — 
19,30.
• Teatru] Mic : Tango — 15; Car- 
lota — 20.
• Teatru] Giulești : Comedie cu
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Umbra 
doctorului Nagvan — 18,30.
• Teatru] evreiesc de stat : Mazel-
tov : - 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) PanuCiada — 17; 
Nocturn I — 21,30 (sala din str. 
Academiei) Căluțul cocoșat — 17.
• Teatru] satiric muzica] ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30: (sala din 
Calea Victorie) nr. 174) Nicuță 
la Tănase — 19,30.
e Teatrul de revistă si comedie

1
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„Ion Vasilescu" ; De la Bach la 
Tom Jones -- 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm ’70 
— 19.
0 Circul de stat ; Rapsodia suede
ză — 16; 19,30.

cinema

• Valea păpușilor : PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21, FESTIVAL - 8,30 ; 
11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, FAVORIT
- 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
O Băieții în haine de piele : RE
PUBLICA - 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
0 Winnetou în Valea Morțil : 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.
0 My fair lady : CAPITOL — 
9,15, 12,30; 16.
e Liniște și strigăt : CAPITOL — 
19,15; 21.
0 Baladă pentru Măriuca : VIC
TORIA - 9; 11,15; 13,30; 16, 18,30; 
20,45.
0 Zorba grecul : LUMINA — 
9,30—17 în continuare ; 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
- 9, 10.
0 Să trăim pînă luni : DOINA -
11.30, 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Mondo Cane : TIMPURI NOJ
- 9,15—15 in continuare ; Program 
de filme documentare — 15; 15—21 
în continuare
• Războiul domnițelor : CEN
TRAL - 9. 11; 13; 15; 17; 19; 21. 
FEROVIAR - 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- 10.15; 20.30.
• Popa prostu’ : CINEMATECA 
(sala Union) 10. 12. 14.
• V» Rr-hms ’ • EXCEL
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Cele mai recente creații1
de încălțăminte la

magazinele de prezentare

Pentru atributele lor esenți
ale, cîteva magazine din Ca
pitală și din alte localități 
ale țării sînt considerate ca 
unități de prezentare și des
facere ale Ministerului Indus
triei Ușoare, cartea de vizită 
a producției sale de încălță
minte. Aici veți găsi cele mai 
reușite modele, cele mai re
cente creații de încălțămin
te modernă, elegantă, durabi
lă și comodă. Unde anume ?

In Capitală, la magazinele 
„DÎMBOVIȚA" " “ "
Victoriei 20, 
pe șoseaua Ștefan cel Mare 5 
(bloc „Dinamo"); la „CLU
JEANA" din Cluj (Piața 1 Mai 
4-5); „BANATUL" din Hune
doara (Bd. „Dacia" l, bloc 
G. 3); „OLIMPIA" din Oradea 
(Calea Republicii 5); „VIDRA" 
din Orăștie (str. Alex. Petoffi 
1); „FABRICA DE MÂNUȘI" 
din Tg. Mureș (str. Poștei 1) 
și „BANATUL" din Timișoara 
(Bd. Tinereții 28).

din Calea 
și „ANTILOPA’,

•î
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IN EDITURA POLITICA 
AU APĂRUT:

JOACHIM C. FEST: 
Stâpînii celui cle-al 
Ill-lea Reich.

JEAN ROUSSELET : A- 
dolescentul, acest ne
cunoscut.

Poporul vietnamez din nordul și 
din sudul țării aniversează în aces
te zile două evenimente memorabile 
din mult frămîntata sa istorie : în
ființarea în urmă cu un sfert de veac, 
la 22 decembiie, a Armatei populare 
și crearea, la 20 decembrie 1960, a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Două puncte de 
reper hotăritoare ale unei perioade 
de luptă eroică, neînfricată pentru 
independență, pentru apărarea fiin
ței sale naționale. Formarea Armatei 
populare vietnameze în acele zile de 
sfîrșit de decembrie ale anului 1944 
avea să dea un nou impuls mișcă
rii de eliberare care cuprindea în vîl- 
vâtăile sale oraș după oraș și sat 
după sat. Luptele victorioase din au
gust 1945 și proclamarea la 2 septem
brie a Republicii Democrate Viet
nam au marcat încununarea cu suc
ces a insurecției armate înfăptuite de 
masele populare sub conducerea 
partidului comuniștilor.

Pacea a fost însă de scurtă du
rată. Regrupîndu-și forțele, colonia
liștii au pornit la atac pentru a re
cuceri pozițiile pierdute. Armata 
populară de eliberare, întregul poj 
por vietnamez au înscris pagini de 
eroism pilduitor în apărarea tinerei 
republici. Istorica bătălie de la Dien 
Bien Fu a consemnat înfringerea de
finitivă a forțelor colonialiste. A ur
mat conferința de la Geneva din 1954 
și recunoașterea, sub forma unor a- 
corduri solemne, a dreptului poporu
lui vietnamez la independență și su
veranitate, consemnîndu-se, totodată, 
angajamentul statelor semnatare de 
a. garanta respectarea prevederilor a- 
cestor documente. După cum se știe, 
însă, aceste acorduri nu au fost res
pectate datorită poziției regimului 
înscăunat la Saigon și sprijinitorilor 
săi americani. Menținerea in Vietna
mul de sud a unui regim antipopular, 
aservit intereselor S U.A., a determi
nat ridicarea la luptă a populației 
sud-vietnameze.

Crearea Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud a des
chis o nouă etapă a acestei lupte. 
Sînt bine cunoscute marile succese 
obținute de forțele patriotice sud- 
vietnameze sub conducerea F.N.E., 
împotriva intervenționiștilor. Expo
nent al aspirațiilor fundamentale ale 
populației sud-vietnameze, F.N.E. 
polarizează în jurul său 40 de or
ganizații politice și de masă și con
trolează în prezent cea mai mare 
parte a teritoriului țării — pștru 
cincimi din suprafața Vietnamului de 
sud, cu o populație de 11 milioane 
de locuitori.

Poporul vietnamez nu poate fi în
genuncheat. Este un adevăr care se 
impune de la sine cu fiecare zi pe 
fronturile de luptă din Vietnam, cu 
fiecare nouă operațiune americană 
eșuată, cu fiecare formulă experi
mentată de oficialitățile de la Wa
shington. Căile pentru soluționarea 
pașnică a problemei vietnameze au 
fost schițate cu deosebită claritate în 
documentul în 10 puncte al Guver

nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud susținut 
fără rezerve de R. D. Vietnam, care 
prevede. în principal, retragerea ne
condiționată și totală a trupelor 
S.U.A. și ale celorlalte state parti
cipante la agresiune și constituirea 
unui guvern de coaliție, cu partici
parea tuturor forțelor care se pro
nunță pentru pace și independență. 
Aceste propuneri au găsit un larg 
ecou in rîndul opiniei publice mon
diale, care le apreciază ca fiind rea
liste și judicioase, izvorîte din do
rința de a găsi o soluționare poli
tică a conflictului.

Din păcate, unele acțiuni între
prinse în ultima vreme de S.U.A., 
cum ar fi propunerea de „vietna- 
mizare" a războiului, care de fapt 
echivalează cu o prelungire a osti
lităților, precum și reducerea nive
lului de reprezentare a delegației a- 
mericane la conferința de la Paris 
nu sînt de natură să favorizeze re
zolvarea problemei vietnameze ci, 
dimpotrivă, sînt contrare așteptări
lor opiniei publice mondiale, cerin
țelor păcii și securității. Continua
rea războiului reprezintă o serioasă 
barieră în calea destinderii, a nor
malizării situației internaționale.

Poporul vietnamez este hotărit să 
desfășoare în continuare lupta pe 
planuri multiple — militar, politic și 
diplomatic — pînă la realizarea as
pirațiilor sale fundamentale. „Atîta 
timp cit Statele Unite vor continua 
politica de agresiune . în Vietnam — 
declara recent, în acest sens, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, Fam Van Dong, — 
întregul nostru popor, ca un singur 
om, va continua și intensifica lupta 
împotriva agresiunii americane, pînă 
la victoria finală — eliberarea Su
dului, apărarea Nordului și crearea 
de condiții pentru reunificarea paș
nică a Vietnamului".

Profund atașată cauzei libertății și 
independenței popoarelor, țara noas
tră sprijină poziția justă, construc
tivă, a R. D. Vietnam și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, își ex
primă solidaritatea frățească, inter- 
naționalistă, cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez. Poporul român, 
ca și întreaga opinie publică mon
dială, se pronunță cu hotărire pen
tru stingerea focarului de război din 
Vietnam și își exprimă speranța că 
pentru soluționarea problemei viet
nameze se va acționa în direcția in
dicată de interesele supreme ale o- 
menirii — nu prin acte care să 
ducă la prelungirea operațiunilor 
militare, la agravarea încordării in
ternaționale, ci prin adoptarea unor 
măsuri concrete pentru încetarea a- 
gresiunii și retragerea tuturor tru
pelor americane, creîndu-se astfel 
condiții ca poporul vietnamez să 
poată hotărî singur, în libertate, asu
pra viitorului său.

Dumitru ȚINU

vremea
Timpul probabil pentru 21, 

22 și 23 decembrie. In țară: 
vreme umedă, cu ceru! mai 
nult acoperit. Vor cădea preci- 
: i a’.ii lilai ales sun lormă de 
ninsoare, în nordul țării, și sub 
formă de ploaie și lapovițâ, în 
rest. Vini potrivit, cu intensifi
cări din sectorul estic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade 
izolat mai coborîte, iar maxi
mele intre minus 3 și plus 7 
grade. In București: vreme în 
gene-al umedă cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații temporare. Vînt potrivit 
Temperatura ușor variabilă.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 19 decembrie 1969 :
EXTRAGEREA I : 23 19 86 24 69 16 

46 53 20 70 35 10. Fond de premii : 
517 446 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 75 2 83 54. 
Fond de premii : 283 547 lei.

SPORT
După cele două partide de handbal de la Ostrava

„Echipa României
este într-o formă excelentă”

SIOR -- 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.
• Femeia îndărătnică : GRIVIȚA
- 9—13,30 în continuare ; 15,45;
18,15; 20,30.
0 Angelica și sultanul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE ~ 15,15; 
17,45; 20.
0 Mîna cu briliante : BUZEȘTI
- 15,^0; 18; 20,30, VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
0 Noaptea generalilor : DACIA — 
8,15—20 în continuare.
0 în împărăția leului de argint : 
BUCEGI - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; .
20.30, TOMIS - 9—15.45 în conti
nuare ; 18; 20,15.
> Baltagul : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
0 La Nord prin Nord-Vest : LIRA
- 15,30; 19.
0 Cînd se aud clopotele : DRU- 1 
MUL SĂRII - 15; 17,30; 20.
0 Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : GIULEȘTI - 15,30: 18; 20,30, 
MOȘILOR - 15,30; 18; 20,30.
e Păpușa : COTROCENT - 15.30; 
19.
e Testamentul doctorului Mabu
se : CRÎNGAȘI - 15,30; 18; 20.30. 
e Berii și comisarul San Anto
nio : VOLGA - 9,30—16 în conti
nuare 18,15: 20,30.
e Frații Karamazov î POPULAR
- 15,15; 19.
« Vlridiana : VIITORUL - 15.30; 
18; 20,30.

y 0 Blow-up : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Lupii albi : MUNCA - 16; 
18; 20
q Căldura : FLACARA — 15,30; 18;
20.30.
O Sezon mort : ARTA — 10—16 
în continuare ; 19,30.
0 Morții rămîn tineri : RAHOVA
- 15,30; 18: 20.15.
0 Corabia rtebunilor : PROGRE
SUL - 15,30; 19.
0 A trăi pentru a trăi : FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,30.
0 Război și pace : (seriile III și 
IV) PACEA - 15.30; 19.

Omul care valora miliarde :
COSMOS - 15.30: 18: 20.15

PROGRAMUL I

17,00 — Emisiune de limba ger
mană.

18,05 — Bună seară, fete, bună 
seara, băieți ’

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,20 — Desene animate.
19.30 — Reflector.
19.45 — Tele-enciclopedia.
20.35 — Microavanpremiera.
20.45 — O oră cu Alfred Hitch

cock : Schimbări de a- 
drese.

21.35 — „Spărgătorul de nuci" —
balet de P. I. Ceaikovski. 
Interpretează : Melissa
Hayden, Edward Willella 
și Patricia McBride.

22.35 — Telejurnalul de noapte —
Telesport.

23,00 — „încă una și mal stăm" —
1 Cîntece de petrecere.

23.30 — Aspecte înregistrate de la
concursul internațional de 
patinaj artistic de la Mos
cova — figuri libere, băr
bați.

24,00 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II

19.45 — Mozaic cinematografic. în
cuprins : „La drum" ; Por
tretul cîntărețului bulgar 
Nicola Ghiuzelev ; „Po
veste despre dragoste" ; 
„Daphnis și Chloe".

20.45 — Seara melomanului „Mici
nimicuri" — suită de 
Mozart. Balet cu Ansam
blul Operei din Berlin.

21,15 — Viorile toamnei - spec
tacol de poezie (partea I).

21.45 — Film serial „Noile aven
turi ale căpitanului Kloss".

22,40 — Actualități literare.
22,50 —• închiderea emisiunii pro

gramului Tl

PRAGA 19 (prin telex). Așa cum 
arătam într-o corespondență anteri
oară, handbaliștii români au lăsat o 
impresie deosebită in cele două par
tide susținute, săptămina aceasta, la 
Ostrava.

în cronicile de specialitate, întreaga 
presă cehoslovacă de vineri remarcă 
faptul că și cea de-a doua intîlnire 
de la Ostrava a demonstrat forma 
excelentă în care se află echipa Ro
mâniei, subliniindu-se nivelul ridicat 
al jocului de joi seara. Remiza ob
ținută de gazde „in ceasul al 12-lea“, 
după cum se exprimă ziarul „Prace", 
este considerată de toți cronicarii de 
handbal cehoslovaci „un succes in 
fața rapidei și experimentatei echipe 
românești („Rude Pravo").

După ce arată că și de data a- 
ceasta inițiativa în joc a aparținut 
tot sportivilor români, ziarele se o- 
presc asupra ultimului minut, al în- 
tîlnirii, care a decis rezultatul final. 
„Rude Pravo" notează : „Cel mai 
dramatic moment al meciului au fost 
ultimele două minute. Cu 60 de se
cunde înainte de fluierul final, ro
mânii conduceau cu 15—14 și erau in 
posesia mingii. Un șut imprecis al 
lui Gațu și cehoslovacii au egalat 
apoi cu numai zece secunde înainte 
de sfîrșit". Ziarele relevă, de ase
menea, faptul că la stabilirea rezul
tatului final a contribuit și elimi
narea de pe teren, cu două minute 
înainte de sfîrșit, a lui Gruia (ver
dictul arbitrilor danezi fiind consi
derat just).

Discutînd jocul echipei românești, 
ziarul „Prace" scrie : „Echipa Româ-

niei a arătat că este intr-adevăr in
tr-o formă excelentă, iar randamen
tul ei u fost aproape identic in 
ambele partide susținute la Ostrava : 
siguranță și promptitudine în apăra
re, fente eficace in atac, iar, in al 
doilea meci, noi variante de joc, ca 
urmare a faptului că Gruia a fost 
păzit cu strictețe. Marți, el a avut 
cimp liber și a înscris nouă goluri, 
ieri — șase. Gruia și-a îndeplinit 
deci sarcina, și aceasta datorită fap
tului că reușește să se desprindă de 
adversar la momentul oportun". De 
altfel, felul cum a jucat Gruia, in 
aceste partide, a entuziasmat pur șl 
simplu, atît pe spectatorii prezenți, 
cit și pe gazetarii cehoslovaci, care 
i-au dedicat rînduri elogioase în cro
nici. Ziarele „Mlada Fronta" și „Svo- 
bodne Slovo" au publicat ample in
terviuri cu Gruia. „Omul nr. 1 a fost 
și in meciul dg joi tot Gruia, cu 
toate că echipa noasfră l-a marcat 
cu strictețe. Acest lucru arată cel 
mai bine că nu este nici o diferen- 
ță_ intre a l lăsa liber și a-i pune 
păzitor", constată „Lidova Demo- 
kracie".

împărtășindu-și impresiile lăsate 
de jocul cu handbaliștii noștri în 
cele două întîlniri, antrenorul gazde
lor, KONIG, declara joi seara pre
sei : „După părerea mea, românii 
sînt primii favoriți ai campionatului 
mondial. Ei sînt, în ansamblu, o e- 
chipă mare, iar Gruia este, fără în
doială, cel mai mare handbalist al 
tuturor timpurilor".

Eugen IONESCU

FOTBAL

Cine vor fi capii de serie 
la C.M. ?

în cercurile sportive din Ciudad de 
Mexico se discută alegerea capilor 
de serie la turneul final al campio
natului mondial de fotbal Cores
pondenții agențiilor de presă au și 
transmis știri în care se arată că, în 
urma unei înțelegeri tacite între Co
mitetul de organizare și Federația 
internațională de fotbal, echipele 
Angliei. Mexicului. Braziliei și R F 
a Germaniei vor fi în mod aproape 
cert cei patru capi de serie. Potrivit 
regulamentului de organizare. Mexi
cul va juca în capitala țării, echipa 
Braziliei în grupa a 2-a la Toluca și 
Puebla. Anglia va fi cap de grupă la 
Quadalajara și R. F a Germaniei în 
grupa a 4-a la Leon

Pe de altă parte, se știe că federația 
italiană face presiuni pentru ea echipa 
Italiei să fie desemnată cap de serie, 
iar formațiile sud-americane Peru 
și Uruguay pretind să nu fie re
partizate în aceeași grupă ci) Brazi
lia. După cum se știe, tragerea la 
sorți oficială va ‘ivea lor la 10 ia
nuarie la hotelul .Maria Isabel” din 
C.iuclad de Mexico.

A
In cîteva rînduri

ASEARA PE PATINOARUL AR
TIFICIAL DE LA POIANA BRA
ȘOV s-a disputat a doua intîlnire 
internațională de hochei pe gheață 
dintre selecționatele României și 
R.D Germane. Hocheiștii oaspeți au 
obținut victoria cu scorul de 7—2.

IN RUNDA A 2-A A TURNEULUI 
DE ȘAH „MEMORIALUL GO- 
GLIDZE", care se desfășoară în pre
zent la Tbilisi, fostul campion mon
dial Mihail Tal l-a învins în 29 de 
mutări pe Haag (Ungaria), iar Djind- 
jihașviii (U.R.S.S.) a cîștigat la 
Kostro (Poloniei). Maestru] interna
țional român VICTOR ClOCÎLTEA 
a remizat ou Gurghenidze (U.R.S.S.), 
rezultat consemnat și în partida 
Fuchs (R. D. Germană)-Bronstein 
(U.R.S.S.).

DE LA COMITETUL INTERNA
TIONAL OLIMPIC se anunță primi
rea oficială a candidaturii orașului 
Moscova la organizarea jocurilor 
olimpice de vară din anul 1976. Tot
odată, a fost înscrisă candidatura o- 
rașultii Sion (Elveția) pentru organi
zarea olimpiadei de iarnă din anul 
1976.
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Astăzi se deschide
la Rabat

CONFERINȚA 
ARABĂ 

LA NIVEL ÎNALT
RABAT 19 — Trimisul special 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
Sîmbătă urmează să se deschidă 
la Rabat cea de-a 5-a conferință 
arabă la nivel înalt. Precedată de 
o intensă activitate diplomatică, 
această reuniune este așteptată cu 
un viu interes în lumea arabă. 
Și-au anunțat participarea șefii a 
10 state : Republica Arabă Unită, 
Algeria, Iordania, Libia, Liban, 
Kuweit, Sudan, Republica Arabă 
Yemen, Arabia Saudită, Maroc, 
precum și reprezentanți la nivel 
ministerial ai Tunisiei, Siriei, Ira
kului și Republicii Populare a Ye
menului de sud. Va fi prezentă, de 
asemenea, o delegație a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei.

Ordinea de zi a conferinței arabe 
la nivel înalt, ce se va desfășura 
cu ușile închise, urmează să fie 
stabilită în cursul primei ședințe. 
După părerea observatorilor poli
tici, atenția participanților la con
ferința de la Rabat va fi concen
trată asupra evoluției crizei din 
Orientul Apropiat. Posibilitățile de 
intensificare a relațiilor dintre ță
rile arabe în diverse domenii se 
vor afla, de asemenea, în centrul 
dezbaterilor — relevă observatorii.

*
NEW YORK 19 (Agerpres). — Re

prezentanții permanenți la O.N.U. ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și 
Franței s-au întîlnit joi pentru a exa
mina situația din Orientul Apropiat. 
Aceasta a fost cea de-a 20-a ședință 
cvadripartită consacrată examinării 
problemelor Orientului Apropiat, de 
la 3 aprilie a.c., data inițierii aces
tor convorbiri. Următoarea reuniune 
a. fost fixată pentru săptămîna vii
toare.

sudan: Un interviu
al președintelui Consiliului

KHARTUM 19 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției U.P.I. 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, gene
ralul Gaafar El Numeiry, a arătat, 
printre altele, că, după preluarea pu
terii, autoritățile „au dejucat zece 
comploturi îndreptate împotriva gu
vernului", ultimul dintre ele fiind 
inspirat de serviciile americane de 
spionaj care au furnizat persoanelor 
implicate în această acțiune arma
ment și o stație de radio-emisie.

Pe de altă parte, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze a lăsat să se înțelea
gă că țara sa este interesată într-o 
eventuală uniune politică cu R.A.U. 
șj Libia, arătînd că, la sfîrșitul aces
tei luni, el se va întîlni cu conducă
torii statelor respective.

IDEILE PĂCII, DESTINDERII 
Șl COLABORĂRII INTERNA ȚIONALE

(Urmare din pag. I)

suveranității altora, a amestecului în 
treburile interne, organizația nu-și 
va putea îndeplini scopurile sale. 
Zeci de delegați s-au referit în le
gătură cu aceasta, la războiul de a- 
gresiune desfășurat de S.U.A. contra 
poporului vietnamez. Pacea va putea 
fi instaurată în Vietnam — au ară
tat mulți vorbitori- — numai în con
dițiile respectării de către Statele 
Unite a dreptului inalienabil al po
porului vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta,- condiție ce poate fi rea
lizată prin retragerea tuturor trupe
lor străine din această țară.

O altă problemă frecvent evocată 
în discursurile delegaților a fost con
flictul din Orientul Apropiat, care, 
după cum s-au exprimat reprezen
tanții majorității covîrșitoare a sta
telor membre, trebuie rezolvat prin 
prisma aplicării principiilor Cartei 
O.N.U., a rezoluției Consiliului ae 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
prevăzînd, după cum se știe, retra
gerea trupelor Israelului de pe te
ritoriile ocupate și asigurarea drep
tului la existență tuturor statelor 
din această zonă geografică.

In timpul sesiunii s-a impus atenției 
observatorilor de la O.N.U. activita
tea susținută desfășurată de țările so
cialiste în slujba ideilor de pace și 
progres, activitate reflectată în nu
mărul mare de rezoluții inițiate de 
ele, In participarea activă la dezbate
rea marilor probleme care preocupă 
azi popoarele lumii. Este un fenomen 
semnificativ, caracteristic proceselor 
profunde din viața politică interna
țională, faptul că eforturile țărilor 
socialiste au întrunit adeziunea a nu
meroase state nesocialiste, țâri.recent 
eliberate — acționînd adeseori îm
preună, în mod convergent.

In condițiile în care situația inter
națională, este grav afectată de di
verse focare de război și tensiune, 
propunerea Uniunii Sovietice privind 
..întărirea securității internaționale" 
capătă o deosebită semnificație. Ea a 
fost salutată și apreciată pozitiv de 
reprezentanții a numeroase state, do-

„DORIM 0 PACE VERITABILĂ 
CARE SA ASIGURE INDEPENDENTA

POPORULUI
Apelul C. C. al F. N. E.

SAIGON 19 (Agerpres). — Comite
tul Central al Frontului Național de 
Eilberare din Vietnamul de sud a 
dat publicității un apel cu prilejul 
celei de-a noua aniversări a creării 
F.N.E. „Noi dorim sfîrșitul războiu
lui și încheierea rapidă a păcii, însă 
o pace veritabilă, care să asigure li
bertatea poporului vietnamez", se 
spune în apel.

Apelul, difuzat de agenția V.N.A., 
reamintește lupta victorioasă dusă 
de populația sud-vietnameză împo
triva agresorilor, reafirmînd totoda
tă hotărîrea poporului vietnamez de 
a lupta pînă la victoria finală asu
pra forțelor intervenționiste și a 
marionetelor lor.

Comitetul Central al F.N.E. se a- 
dresează totodată militarilor saigo- 
nezi, cerîndu-le să se opună așa- 
zisei „vietnamizări" a războiului, al

Mitingul de la Hanoi
HANOI 19 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 9-a aniversări a constitui
rii Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud, informează 
agenția V.N.A. Au participat repre
zentanți ai Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, ai unor organiza
ții de masă, ai Armatei Populare 
Vietnameze, oameni ai muncii din 
Hanoi. La miting au rostit cuvîntări 
Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, Hoang 
Quoc Viet. membru al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
membru al Prezidiului C.C. al Fron-

Ambasadorul României 
în Kuweit 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

KUWEIT 19 (Agerpres). — Am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Kuweit, Ștefan Cleja. 
a prezentat scrisorile de acredita
re Alteței Sale șeicul Sabah As 
Salem As Sabah, emirul Kuweitu
lui.

Au fost prezenți : șeicul Sabah 
Al Ahmed Al Jaber, ministrul afa
cerilor externe, și înalți funcțio
nari ai palatului. De asemenea, au 
luat parte membrii ambasadei ro
mâne.

După ceremonia oficială, între 
emirul Kuweitului și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire cor
dială.

vedindu-se astfel actualitatea aces
tei probleme. Numeroși delegați 
au subliniat interdependența strin
gs dintre întărirea securității 
internaționale și respectarea princi
piilor independenței și suveranită
ții, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, abținerea 
de la folosirea sau amenințarea cu 
forța, dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta. De fapt proble
ma întăririi securității internaționa
le a stat la baza dezbaterii tuturor 
problemelor din sferele dezarmării, 
decolonizării și dezvoltării, întrucit 
nu se poate concepe instaurarea unui 
climat de pace și securitate în lume 
în condițiile escaladării cursei înar
mărilor nucleare, a dominației de 
tip. colonialist sau neocolonialist, a 
menținerii inegalității social-econo- 
mice. Nu întîmplător, printre rezo
luțiile adoptate la această sesiune în 
problemele dezarmării se include 
documentul privind întocmirea unui 
program în vederea unui viitor 
„deceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezarmare", care să se desfășoare 
paralel cu „cel de-al doilea deceniu 
al O.N.U. pentru dezvoltare".

Este semnificativ pentru influența 
deosebită a opiniei publice faptul că, 
spre deosebire de alte sesiuni, un nu
măr foarte mare de delegați s-au 
pronunțat în favoarea dezarmării, 
chiar și dintre aceia care în practică 
se opun adoptării' unor măsuri con
crete de dezarmare. Desigur, dacă 
declarațiile verbale făcute de la tri
buna O.N.U. de reprezentanții țărilor 
N.A.T.O și ai altor țări ar fi trans
puse în practică, comunitatea inter
națională a națiunilor ar cunoaște 
mari progrese pe linia înfăptuirii a- 
cestui deziderat major al zilelor 
noastre.

Din cele 107 puncte ale agendei se
siunii, peste 30 s-au referit la pro
bleme coloniale sau din domeniu] 
decolonizării economice, iar rezolu
țiile adoptate exprimă hotărîrea co
munității internaționale de a elimina 
definitiv cancerul colonialismului din 
țările în care se mai menține. Obli
gația morală a puterilor imperia

din Vietnamul de sud
cărei singur scop este prelungirea 
acțiunilor militare. In același timp, 
apelul se adresează militarilor ame
ricani, asigurîndu-i că, în spiritul 
politicii de clemență și umanitate, 
F.N.E. și Guvernul revoluționar pro
vizoriu sînt gata „să creeze toate 
condițiile care să le permită o retra
gere rapidă și în cele mai bune con
diții de securitate de pe teritoriul 
Vietnamului de sud".

In încheierea apelului său, Comi
tetul Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
felicită torțele patriotice sud-viet- 
nameze pentru succesele înregistrate 
împotriva, trupelor agresoare, salută 
poporul american care a protestat, în 
acțiuni de masă, împotriva acestui 
război, și totodată exprimă mulțu
mirea sa pentru ajutorul primit din 
partea țărilor socialiste și a forțelor 
progresiste din întreaga lume.

tulul Patriei din Vietnam, Truong 
Cong Dong, șeful ad-interim al re
prezentanței speciale a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud și alte per
sonalități.

★
SAIGON 19 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar american a 
declarat că forțele Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au efectuat în 
zorii zilei de vineri un puternic atac 
asupra marelui aeroport' militar al 
S.U.A. de la Tan Son Nhut, din 
apropierea Saigonului. El a precizat 
că mai multe rachete au lovit insta
lațiile aceste! baze.

FRANȚA

0 DECLARAȚIE COMĂ
>

i i'tfiiiiifiiii: miiiusi și siiiniiST
PARIS 19 — Corespondentul A

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite i 
O delegație a P.C. Francez, conduși 
de Georges Marchais, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F. și se
cretar al C.C., s-a întîlnit în mai 
multe rînduri în cursul lunilor no
iembrie și decembrie a.c., cu o de
legație a Partidului socialist francez, 
condusă de Claude Fuzier. secretar 
al partidului in vederea pregătirii 
dialogului de fond între cele două 
partide. Intr-o declarație comună 
dată. publicității se precizează că 
cele două partide au constatat in 
cursul convorbirilor avute pînă acum 
că numai unitatea stîngii poate 
oferi opinîei publice franceze pers
pectiva unui guvern reprezentativ 
al aspirațiilor populare și care 
să parcurgă etapa necesară, spre 
construirea unei societăți socialiste.

liste, a colonialiștilor care au jefuit șl 
exploatat secole de-a rîndul statele 
recent eliberate de a le ajuta în pro
gresul lor economic, lichidarea prac
ticilor presiunilor economice, a acor
durilor inegale, respectarea principiu
lui avantajului reciproc — sînt prin
cipalele coordonate ale rezoluțiilor a- 
doptate în problemele dezvoltării 
economice.

Apropierea sărbătoririi unui sfert de 
veac de activitate a Națiunilor Unite, 
eveniment ce va fi marcat anul vii
tor printr-o sesiune jubiliară, și-a pus 
amprenta pe întreaga desfășurare a 
lucrărilor sesiunii, care a scrutat 
multilateral rolul și locul O.N.U. în 
viața internațională, capacitatea sa 
de a-și îndeplini mandatul încredin
țat de popoarele lumii, de a veghea 
asupra menținerii păcii și securității 
în lume

Observatorii politici și diplomatici 
de la O.N.U. evidențiază ca trăsătura 
fundamentală a acestei sesiuni hotă
rîrea marii majorități a statelor de a 
determina transpunerea în practica 
relațiilor internaționale a principiilor 
dreptului și eticii in relațiile dintre 
state, de a determina soluționarea pe 
calea tratativelor, a conflictelor acu
te care confruntă astăzi comunitatea 
internațională. Este adevărat că și de 
această dată s-au înregistrat încercări 
de a reînvia spiritul războiului rece, 
de a se reedita practici anacronice 
în relațiile internaționale. Aceasta 
dovedește că cercurile imperialiste, 
reacționare nu renunță la politica lor, 
că atîta timp cit există imperialis
mul se menține pericolul de război, 
se mențin focarele de tensiune și 
încordare. Ceea ce s-a desprins însă 
ca o dominantă a sesiunii este curen
tul tot mai puternic spre destindere, 
în favoarea îmbunătățirii climatului 
politic pe plan mondial, a extinderii 
și intensificării colaborării dintre 
state

Și la această sesiune România și-a 
adus o contribuție importantă, situîn- 
du-se în mod constant de partea for
țelor păcii și progresului, pronunțîn- 
du-se cu fermitate pentru respecta

Manifestări 
consacrate 
aniversării 

re publicii
MOSCOVA 19. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite ; In 
cadrul schimburilor dintre uniunile 
artiștilor plastici din România și U- 
niunea Sovietică la „Casa artiștilor 
plastici" din Moscova s-a deschis o 
expoziție de artă plastică contempo
rană românească, cu prilejul împli
nirii a 22 de ani de la proclamarea 
republicii. Expoziția cuprinde o gamă 
largă de tablouri aparținind pictori
lor români contemporani.

La vernisaj au rostit scurte cuvîn- 
tări Polikarp Lebedev, om de artă 
emerit al R.S.F.S.R., secretar al U- 
niunii artiștilor plastici din U.R.S.S., 
directorul galeriilor de artă „Tretia- 
kov" din Moscova, pictorul Mihail 
Ladur, artist al poporului al 
R.S.F.S.R., redactorul șef al revistei 
„Dekorativnoe Iskusstvo", Vitali Go- 
reaev, pictor emerit al R.S.F.S.R., 
laureat al premiului de stat, și Salam 
Zade, pictor emerit al R.S.S. Azer- 
baidjene. Vorbitorii au subliniat ca
racterul popular și înalta ținută ar
tistică a picturii românești, precum 
și importanța schimburilor culturale 
pentru mai buna cunoaștere reci
procă a celor două popoare. Ei au 
transmis totodată artiștilor plastici 
și întregului popor român felicitări 
cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei Republicii. Au mulțumit pen
tru cuvintele calde rostite la adresa 
poporului român criticul de artă A- 
melia Pavel și pictorul Traian Bră- 
dean.

* ,TOKIO 19 (Agerpres). — In cinstea 
zilei de 30 Decembrie, la Tokio a avut 
loc o seară dedicată României, orga
nizată de Asociația de prietenie Ja- 
ponia-România. Au fost prezenți Shi- 
ro Suzuki, secretar general al asocia
ției, Asuzo Kubo, vicepreședinte al 
asociației, oameni de artă, de cultură 
și numeroși membri ai asociației. 
Ambasadorul român la Tokio, Iosif 
Gheorghiu, a vorbit participanților 
despre realizările obținute de poporul 
român de la proclamarea republicii 
și pînă în prezent. Participanților 
le-au fost prezentate filme documen
tare despre țara noastră.

Unirea stîngii, se arată în declara
ție, ar putea permite o regrupare a 
majorității populației prin unirea 
păturilor sociale și a forțelor demo
cratice care, fără a adera la princi
piile socialiste, denunță totuși raci
lele cele mai nefaste ale regimului 
capitalist. Un acord Intre partidul 
comunist șl partidul socialist, subli
niază declarația, ar constitui elemen
tul fundamental al unității stîngii 
franceze.

Declarația menționează că cele 
două partide au hotărît să înceapă 
convorbiri asupra condițiilor funda
mentale ale unui acord politic. De
clarația comună apreciază că sînt ne
cesare „acțiuni comune" ale forțelor 
stîngii în vederea apărării libertăți
lor democratice și drepturilor sindi
cale.

rea principiilor dreptului internațio
nal, a Cartei O.N.U., pentru îmbună
tățirea relațiilor între state, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
pentru realizarea destinderii și asigu
rarea păcii în lume.

Activitatea vie desfășurată de țara 
noastră și în cadrul acestui for este 
ilustrată, între altele, de faptul că nu
mele delegației României a figu
rat, în calitate de coautoare, pe 20 
de proiecte de rezoluții și amenda
mente, depuse la o serie de puncte 
importante ale agendei, cum ar fi : 
denuclearizarea teritoriilor subma
rine, interzicerea fabricării, perfec
ționării și stocării armelor chimice 
și bacteriologice în vederea elimină
rii lor din arsenalele statelor, resta
bilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U., codificarea și dez
voltarea piogresivă a principiilor re
lațiilor prietenești și de colaborare 
între state, colaborarea internațională 
în domeniul folosirii pașnice a spa
țiului cosmic, retragerea trupelor 
străine din Coreea de sud și înceta
rea amestecului străin în treburile 
interne ale Coreei etc. Ro
mâniei îi aparține si îdeea pro
clamării unui „deceniu al dezarmă
rii", inițiativă apreciată pozitiv de 
majoritatea covîrșitoare a statelor 
membre și materializată într-o re
zoluție, specială a Adunării Generale. 
In același timp delegația română a 
folosit prilejul oferit de sesiune pen
tru numeroase contacte, întîlniri, în 
scopul căutării unor soluții viabile 
problemelor în dezbatere

întreaga activitate a României la 
sesiunea ce s-a încheiat, sprijinul de 
care s-au bucurat inițiativele sale 
ilustrează încă o dată prețuirea ce se 
acordă contribuției ei la rezolvarea 
problemelor care stau în fața O.N.U., 
prestigiu] ei internațional. Indeplinin- 
du-și mandatul încredințat, delega
ția română a participat activ la 
eforturile întreprinse pentru ca cea 
de-a 24-a sesiune să marcheze noi 
pași în realizarea nobilelor obiective 
pentru care a fost creată Organizația 
Națiunilor Unite
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Vizita delegației P. C. R.
in Italia

ROMA 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
Conținuîndu-și vizita în Italia, la 
invitația Partidului Socialist Ita
lian, delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu Antonio Giolitti, șe
ful grupului parlamentar al depu- 
taților socialiști, cu Giovanni Pie- 
raccini, șeful grupului socialist din 
Senat, precum și cu alți membri ai 
conducerii grupurilor parlamentare 
ale P.S.I. Delegația P.C.R. a avut, 
de asemenea, o convorbire cu Pie
tro Nenni, cunoscut lider al socia

Constituirea 
grupului parlamentar 

italo-român
ROMA 19. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : La 
Roma s-a constituit oficial grupul 
parlamentar italo-român, Ia care 
și-au dat adeziunea circa 40 de se
natori și deputați, reprezentînd a- 
proape toate partidele politice din 
parlamentul italian : comunist, de- 
mocrat-creștin, socialist, socialist 
unitar, republican, socialist al uni
tății proletare, liberal, ca și parla
mentari independenți de stingă. Din 
biroul de conducere a grupului fac 
parte : senatorul Alberto Cippelini 
(P.S.I.) — președinte, senatorul Gino 
Zannini (P.D.C.) și deputatul Otori- 

■ no Monaco (P.L.I.) — vicepreședinți, 
deputatul Stefano Vetrano (P.C.I.) — 
secretar general.

Ambasadorul Republicii Socialis
te România la Roma, dr. Iacob lo- 
nașcu, a oferit o masă în cinstea 
parlamentarilor aparținind grupului 
italo-român. Luînd cuvintul cu acest 
prilej, ambasadorul României și 
președintele Cippelini au subliniat 
importanța constituirii grupului pen
tru dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre Italia și România pentru o cu
noaștere reciprocă mai profundă, 
precum și pentru contribuția pe care 
parlamentarii celor două țări o pot 
aduce la consolidarea păcii și secu
rității în Europa, la crearea unui cli
mat de destindere și colaborare fruc
tuoasă înt.re popoare.

QBeosaeeBBiatBaaiiB

agențiile <fe presă transmit :
La Moscova a fost semnat protocolul privind schim

burile de mărfuri pe anul 1970 între Ministerul Comerțului Interior 
al Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului a] Uniunii Sovietice. 
Protocolul, semnat de Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior al României, 
și Alexandr Struev, ministrul comerțului al Uniunii Sovietice, prevede dez
voltarea pe mai departe a schimbului de mărfuri între cele două ministere.

Președintele Iosip Broz 
Tito a primit vineri pe Mau
rice StanS, ministrul comerțului 
al Statelor Unite, care se află într-o. 
vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej, 
relatează agenția Taniug, a avut loc 
o convorbire prietenească.

Negocierile libiano-ame- 
rîCane P^vind evacuarea bazei mi
litare a S.U.A. de ia Wheelus Field au 
continuat joi, la Tripoli. In cadrul 
acestei noi reuniuni au fost discutate 
posibilitățile de urgentare a evacuării 
trupelor americane și a personalului 
auxiliar al S.U.A. din Libia.

Guvernul chilian a a- 
nunțat arestarea colonelu
lui în retragere Râul Igualt, 
sub învinuirea de a fi condus un 
complot împotriva regimului președin
telui Eduardo Frei. Șase ofițeri activi 
au fost, de asemenea, întemnițați 
pentru participarea la o reuniune con
spirativă prezidată de Igualt.

Stare de asediu în Gua
temala. Pnntr-un decret al preșe
dintelui Guatemalei, Julio Mendez 
Montenegro, a fost instituită joi starea 
de asediu în întreaga țară, pe timp 
de 15 zile, ca urmare a valului de te
rorism care a culminat recent cu asa
sinarea deputatului David Guerra Guz

5 000 de mineri din bazinul Kiruno (Suedia) — unul din cele mai mari 
bazine de minereuri de fier din lume — continuâ să se afle în grevă de 
peste o săptâmînă în sprijinul revendicărilor lor economice și îmbunătă

țirii condițiilor de muncă

liștilor italieni, membru al Direc
țiunii P.S.I., cu care a avut un 
schimb de păreri privind probleme 
ale securității europene și asigură
rii păcii în lume.

La Capitoliu (primăria Romei), 
oaspeții români au fost primiți de 
Alberto di Segni, viceprimarul Ro
mei, care i-a informat despre prin
cipalele probleme ale administra
ției municipale din Roma. Delega
ția P.C.R. a avut o întîlnire și cu 
membri ai Direcțiunii Federației 
Tineretului Socialist Italian.

Vineri după-amiază la sediul 
P.S.I., delegația P.C.R. s-a întîlnit 
cu conducerea Secției externe a 
partidului socialist.

încheierea sesiunii 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — După 

trei zile de dezbateri, Sovietul Su
prem al U.R.S.S. a adoptat joi legile 
cu privire la planul economiei națio
nale și bugetul Uniunii Sovietice pe 
anul 1970.

In conformitate cu planul economi
ei naționale, venitul național al 
U.R.S.S. va crește cu 6 la sută, iar 
producția industrială cu 6,3 la sută. 
Producția bunurilor de larg consum 
urmează să înregistreze un spor de 
6,8 la sută, iar cea a mijloacelor de 
producție de 6,1 la sută. Totodată, 
veniturile reale pe cap de locuitor 
vor fi cu 5,2 la sută mai mari față 
de anul în curs.

Bugetul aprobat pentru anul 1970, 
ultimul an al cincinalului, prevede 
la capitolul venituri suma de 
144 928 030 000 ruble, iar la capitolul 
cheltuieli 144 656 421 000 ruble. Aloca
țiile destinate finanțării economiei 
naționale se ridică la suma de 63,5 
miliarde ruble. Cheltuielile pentru 
dezvoltarea rețelei de învățămînt, 
științei, culturii, ocrotirii sănătății și 
pentru pensii ating suma de 54,8 
miliarde ruble. Alocațiile pentru apă
rarea țării se ridică în 1970 la 
17 854 000 000 ruble. Vineri sesiune» 
Sovietului Suprem » luat sfîrșit.

tș

man, candidat la postul de prefect al 
capitalei și personalitate marcantă a 
Partidului „Mișcarea pentru eliberarea 
națională". Decretul denunță existența 
mior forțe interesate să perturbeze ac
tuala campanie electorală și să pro
voace haos în tară.

Ministrul culturii al 
U.R.S.S., Ekaterina Furțeva. a ple
cat vineri spre Paris, unde va face o 
vizită, la invitația guvernului francez. 
Cu acest prilej, precizează agenția 
TASS, ministrul culturii al U.R.S.S. 
va avea convorbiri cu privire la cola
borarea sovieto-franceză în domeniul 
cultural și va participa la spectaco
lul inaugural al turneului operei Tea
trului Mare din Moscova pe scena 
Operei din Paris.

La Izmir a sosit vineri o 
escadră de cinci nave de 
război ale flotei a șasea a- 
mericane. Potrivit relatărilor pre
sei turce, aceste nave urmează să 
rămînă în portul Izmir timp de trei 
zile. Importante forțe polițienești au 
fost dislocate în port și în apropierea 
lui pentru a face față demonstrațiilor 
de protest ale populației. Demon
stranții au încercat să împiedice de
barcarea militarilor americani și des
fășurarea diverselor ceremonii. Poliția 
a operat arestări.

Ședința Comisiei 
Permanente

C. A. E. R. pentru 
construcțiile 
de mașini

FRAGA 19 (Agerpres) Intre 8 și 17 
decembrie, la Fraga a avut loc a 
47-a ședință a Comisiei Permanen
te C.A.E.R. pentru construcțiile de 
mașini. Au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, România, Ungaria 
și U.R.S.S.

Potrivit acordului existent între 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I., la șe
dința comisiei au participat repre
zentanți ai R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat în baza con
cluziilor rezultate pentru ramura 
construcțiilor de mașini din hotărî- 
rile celei de-a XXIIl-a sesiuni 
(specială) a Consiliului o serie de 
probleme legate de elaborarea di; 
recțiilor principale ale colaborării 
viitoare în această ramură.

Comisia a analizat problemei» 
coordonării pe termen lung a cerce
tărilor științifice și tehnice, stan
dardizării, precum și specializării si 
cooperării în producție și a formu
lat preliminar programul corespunză
tor; au fost concretizate, de aseme
nea, problemele privind cooperarea 
în producție a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pentru unele subansambluri, 
detalii, agregate și piese d' com
pletare. Comisia a analizat propu
nerile de specializare și coopei-are 
în producția de mașini rutiere, de 
autocamioane, autobuze, subansam
bluri și instalații pentru acestea, 
piese anexe și de completare 
pentru mașinile așchietoare, instala
ții de înaltă productivitate pentru 
producția de celuloză și energetică. 
Comisia a aprobat recomandările 
de. coordonare a producției de rul
menți în țările membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F.I. pe anul 1971 și propune
rile pentru livrările reciproce în a- 
nul 1970.

Comisia a adoptat unei» măsuri 
cu privire la perfecționarea în con
tinuare a activității comisiei și or
ganelor ei.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Ministrul de externe al 
Spaniei, Gregorio Lopez Bravo, s-a 
referit, într-un interviu acordat cotidia
nului spaniol „A.B.C.", la principalele 
probleme ale politicii externe a guver
nului său. El a declarat că obiectivul 
principal îl va constitui integrarea to
tală a Spaniei în organismele vest-eu- 
ropene. Oprindu-se asupra relațiilor 
Spaniei cu Marea Britanie, Lopez 
Bravo a precizat că guvernul de la 
Madrid speră într-o soluționare a pro
blemei Gibraltarului — la care Spania 
nu renunță — pe calea „negocierilor și 
a bunei înțelegeri". Ministrul de ex
terne spaniol a declarat, de asemenea, 
că se urmărește înnoirea tratatului cu 
S.U.A. privind existența bazelor mili
tare americane în Spania.

Un raport al Organizației 
Mondiale a Sănătății, dat pu
blicității la Geneva, arată că 
peste 50 la sută din totalul bol
navilor de cancer ar putea fi 
vindecați, dacă aceste cazuri ar 
fi depistate în faza inițială a 
bolii. Este complet eronat să se 
creadă că boala canceroasă nu 
poate fi tratată decît cu palea
tive, iar depistarea precoce a 
cancerului nu ar avea ea rezul
tat decit prelungirea vieții bol
navului cu cîteva luni sau cîți- 
va ani. Cu cit diagnosticul este 
stabilit in primele faze ale bo
lii. cu atit se măresc șansele u- 
nei vindecări definitive a bol
navului — conchide raportul 
O.M.S.

Spre reconstituirea unui 
guvern de centru-stînga în 
Italia. Propunerea făcută de primul 
ministru italian, Mariano Rumor, cu 
prilejul întîlnirii sale cu secretarii ce
lor patru partide ale fostei coaliții de 
centru-stînga, de a se relua „colabo
rarea organică" a democrat-creștinilor 
cu socialiștii, socialiștiî-unitari și repu
blicanii, a fost aprobată de către direc
țiunea Partidului democrat-creștin și a 
Partidului Socialist unitar.

Complot dejucat 
în Indonezia

DJAKARTA 19 (Agerpres). — Ar
mata indoneziana a dejucat un com
plot. al unor ofițeri superiori, care 
doreau să-l readucă pe fostul pre
ședinte Sukarno, au anunțat vineri 
surse ale armatei indoneziene, cita
te de agenția Reuter. Toți partici- 
panții la complotul îndreptat împo
triva actualului regim au fost ares
tați. Generalul Maraden Panggabean, 
președintele Comitetului mixt de stat 
major, însărcinat cu restabilirea or
dinii publice și a securității, a de
clarat ziariștilor că nu poate dezvă
lui numele persoanelor arestate.
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