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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
Nicolae Ceaușescu, 

postului de radiodifuziune „Radio 
Suisse Romande" din Elvefia

ADUNĂRI BERNA 17 (Agerpres). — După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un Interviu 
ziaristului Alex Decotte, de la postul de radio elvețian „Suisse Romande".

Miercuri seara acest post de radio a difuzat interviul, care a fost precedat de o prezentare a vieții 
și activității secretarului general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, precum și a liniilor generale ale 
politicii externe promovate de Republica Socialistă România.

Au început, la 17 martie, lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a actualei legislaturi a Marii Adunări Naționale. în dezbaterea deputaților sînt aduse documente de mare importanță pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a activității economice și sociale a României. Expresie a profundului democratism ce caracterizează întreaga activitate politică, economică și socială a țării, proiectele principalelor legi' supuse discuției au fost publicate în prealabil în presă, au fost discutate de mase largi de cetățeni, devenind astfel rezultatul unor ample consultări cu oamenii muncii, cu specialiști din diverse domenii de activitate.Alături de deputați, la lucrările sesiunii iau parte numeroși invitați, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști.

COMUNA DIN PARIS
— vestitoarea

„PARISUL MUNCITORILOR CU COMUNA LUI VA FI ÎN 
VECI CINSTIT CA VESTITORUL GLORIOS AL UNEI SOCIE
TĂȚI NOI. NUMELE MARTIRILOR LUI RĂMÎN PE VECI SĂ
PATE ÎN MAREA INIMĂ A CLASEI MUNCITOARE".

KARL MARX

împlinirea în aceste zile a unui secol de la proclamarea Comunei din Paris este un prilej de a evoca o strălucită pagină din istoria proletariatului francez și internațional. Clasa muncitoare din România, încă din ultimele decenii ale secolului trecut, 
a văzut în Comună prima experiență istorică de traducere în viață a principiilor socialismului științific, un exemplu de eroism și abnegație in lupta pentru cauza proletariatului.Comuna din Paris s-a născut din lupta clasei muncitoare, din contradicțiile sociale proprii societății franceze în a doua jumătate a secolului trecut, contradicții care au cunoscut o puternică exacerbare ca urmare a războiului franco-prusac din 1870, a înfrîngerii suferite de Franța în acest război.Evenimentele premergătoare Comunei, cînd masele muncitoare, însuflețite de sentimentul patriotismului fierbinte, cereau să lupte pentru apărarea patriei și izgonirea invadatorilor de pe teritoriul național, au arătat, încă în urmă cu un veac, că proletariatul se afirma în lupta pentru 
o orînduire socială nouă, mai dreaptă, cu inima înflăcărată de patriotism, unea organic aspirațiile de progres social cu dragostea de țară, cu lupta pentru libertatea patriei. Proletariatul dorea să lupte pentru apărarea țării într-un război care devenise drept, și în această luptă el se găsea pe aceeași poziție cu masele cele mai largi ale poporului, în opoziție cu aspirațiile maselor muncitoare și cu interesele țării, guvernul burghez instalat la 4 septembrie 1870. după prăbușirea imperiului lui Napoleon al III-lea. a personificat lipsa de patriotism. înclinația spre compromis și trădare, teama ca nu cumva un război popular, cum tindea să devină războiul contra invadato

în sala Marii Adunări Naționale erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Deputății și invitații au întîmpi- nat cu puternice și îndelungi aplauze pe conducătorii partidului și statului, tovarășii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghc Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgjl Trofin, 
Iile Verdeț, Maxim Bcrghianu, 
Florian Dănălache, Constantin Dra
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vile».Erau prezenți membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Marea Adunare Națională a adop

rilor, să submineze dominația de clasă a burgheziei.între 4 septembrie 1870 și 18 martie 1871 s-a desfășurat o aprigă înfruntare între burghezie, al cărei exponent era guvernul de „apărare națională", și forțele proletariatului parizian, conduse de socialiști, de blan- quiști, de iacobini.Din dorința maselor muncitoare de a-și apăra patria împotriva cotropitorilor s-a născut garda națională, care i-a încorporat treptat pe toți patrioții parizieni, devenind o adevărată armată populară. Acest caracter a fost și mai mult accentuat de faptul că organizarea gărzii naționale a trecut treptat în seama populației înseși care, prin contribuția sa benevolă, a echipat și înarmat peste două sute de mii de oameni. în aceste condiții, batalioanele gărzii naționale, care erau constituite pe străzi, cartiere și arondismente. au evoluat spre alegerea unui Comitet central pe baze democratice, fapt realizat la începutul lunii martie 1871Alături de garda națională au acționat, încă din septembrie 1870, co
mitetele de vigilență, organizate în fiecare arondisment, conduse de asemenea de un comitet central al celor 20 de arondismente. Toate aceste organizații erau rezultate ale avîn- tului de luptă al maselor, care doreau să participe cu toată ființa lor la e- fortul general pentru izgonirea invadatorilor și înnoirea socială.în fruntea maselor se aflau elementele cele mai înaintate ale societății, membrii secțiilor franceze ale Internaționalei, comuniștii din 
acele timpuri, muncitori, meseriași, reprezentanți ai diferitelor profe-

Dr. Nicolae COPOIU
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tat în unanimitate următoarea ordine de zi :
1. — Verificarea legalității alegerii 

de deputați în Circumscripția elec
torală nr. 1 — Rîmnicu-Vîlcea, din 
județul Vîlcea, și în Circumscripția 
electorală nr. 5 — Timișoara Nord- 
Vest, din județul Timiș.

2. — Proiect de Jege cu privire la 
activitatea de comerț exterior, de 
cooperare economică și tehnico-știhi- 
țifică a Republici! Socialiste Ro
mânia.

3. — Proiect de lege privind per

REZULTATELE ÎNTRECERII

în 1970, ultimul an ai cincinalului 1966-1970, pe baza îndeplinirii și depă
șirii planului de stat, țara noastră a înregistrat noi și importante realizări în toate 
domeniile activității economice, sociale și culturale ; a continuat procesul de dez
voltare și modernizare a economiei naționale pe baza înfăptuirii unui amplu pro
gram de investiții și construcții, a sporit venitul național, a crescut nivelul de 
trai al oamenilor muncii.

La îndeplinirea în bune condițiuni a planului de dezvoltare economică și 
socială a țării un rol important l-a avut larga întrecere socialistă desfășurată între 
organizațiile județene de partid, consiliile populare și unitățile de cercetare știin
țifică.

Chemarea la întrecere lansată la începutul anului 1970 de organizațiile ju
dețene de partid Brașov și Timiș, Consiliul popular al județului Constanța, institu
tele de cercetări chimice și de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini din 
București și Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea din ju
dețul Ilfov, a găsit un puternic ecou în întreaga țară ; întrecerea pentru îndeplinirea 
și depășirea pianului pe anul 1970 a cuprins practic pe toți oamenii muncii din între
prinderile industriale, de pe șantierele de construcții, din transporturi, din unitățile 
agricole socialiste și din institutele de cercetare științifică.

Desfășurarea și rezultatele întrecerii au evidențiat încă o dată uriașa forță și 
energia creatoare a clasei noastre muncitoare, țărănimii, intelectualității, a întregu
lui popor care sub conducerea Partidului Comunist Român înfăptuiește în mod nea
bătut programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.

Din datele cu privire la îndeplinirea planului de stat și a angajamentelor 
luate rezultă că în anul 1970, pe ansamblul economiei, s-au obținut însemnate de
pășiri la producția-marfă industrială și livrările către fondul pieței, creșterea pro
ductivității muncii în industrie, sporirea beneficiilor, precum și economii peste 
plan la consumul de metal, lemn, combustibili.

IN INDUSTRIE planul producției globale a fost înde
plinit și depășit, ritmul de creștere fată de anul precedent 
fiind de 12 la sută ; s-au obținut suplimentar o serie de 
produse de bază necesare economiei naționale.

Productivitatea muncii în industria republicană a spo
rit în 1970 cu 8.8 Ia sută fată de anul 1969.

ÎN SECTORUL INVESTIȚI1-CONSTRUCȚII planul pe 
1970 a fost îndeplinit și depășit ; la 100 de capacități de 
producție industriale și agrozootehnice au fost reduse ter
menele de punere în funcțiune planificate.

ÎN AGRICULTURA oamenii muncii au depus eforturi 
deosebite pentru a diminua urmările calamităților natu
rale. pentru a îndeplini în cit mai mare măsură planul de 
producție vegetală și animală, asigurînd aprovizionarea 
industriei cu materii prime și a populației cu produse 
agroalimentare.

IN INDUSTRIA LOCALA, GOSPODĂRIA COMUNALA 
și LOCATIV A, s-a realizat un volum de producție și pres-
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fecționarea pregătirii profesionale a 
lucrătorilor din unitățile socialiste.

4. — Proiect de lege privind înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
Comisiei naționale de demografie.

5. — Proiect de lege privind extră
darea.

6. — Proiect de lege cu privire la 
actele de identitate ale cetățenilor 
români, precum și Ia procedura 
schimbării domiciliului și a reședin
ței.

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați, domnule președinte, evo
luția raporturilor României cu 
celelalte țări socialiste ? Care 
sînt coordonatele de bază ale 
colaborării Republicii Socia
liste România cu țările siste
mului socialist ?RĂSPUNS : Ca țară socialistă România pune la baza politicii sale externe extinderea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste. în acest spirit se dezvoltă continuu legăturile țării noastre de colaborare și cooperare economică, teh- nico-științifică, culturală, politică și în alte domenii cu celelalte state socialiste. Evoluția pozitivă a acestor relații reiese și din faptul că din volumul total al schimburilor economice ale României, circa 54 la sută se realizează cu țările socialiste.De asemenea, în ultimii ani s-au intensificat contactele și schimbul de delegații dintre țara noastră și celelalte state socialiste.întemeindu-mă pe aceste realități, pot afirma că raporturile României cu celelalte țări socialiste cunosc o evoluție ascendentă, co- respunzînd atît intereselor popoarelor din țările noastre, cit și cauzei destinderii internaționale și păcii în lume.La baza relațiilor sale cu toate statele socialiste, România așează în mod constant principiile deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc. Noi pornim de la faptul că dezvoltarea colaborării și cooperării cu țările socialiste trebuie să ducă la progresul rapid al fiecărui popor pe calea făuririi u- nei. .economii puternice, la întărirea independenței și suveranității fiecărui stat socialist. De altfel, tocmai întărirea și dezvoltarea re

lațiilor dintre țările socialiste pe baza aplicării acestor principii constituie una din trăsăturile caracteristice fundamentale ale epocii contemporane. Asemenea relații presupun o justă .îmbinare a intereselor naționale cu cele ale întăririi solidarității dintre țările socialiste — acestea constituind de altfel un tot unitar inseparabil.Iată de ce apreciez că există toate condițiile obiective pentru depășirea unor neînțelegeri dintre țările socialiste și dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre ele.în ce o privește, Republica Socialistă România va face tot ce depinde de ea pentru intensificarea colaborării și cooperării cu toate statele socialiste.ÎNTREBARE : Care sînt 
principiile pe baza cărora Ro
mânia își întemeiază raportu
rile sale cu țările nesocialiste 
— cu statele occidentale și cu 
cele în curs de dezvoltare ?RĂSPUNS : în activitatea sa internațională, România pornește de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. Totodată, avînd în vedere că în lumea de azi există state cu orînduiri sociale și politice deosebite, considerăm că este necesar ca între aceste țări să se stabilească relații de colaborare în toate domeniile de activitate.România își întemeiază raporturile cu statele care au altă orînduire socială pe principiile depline,i egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Consider că o condiție fundamentală a promovării unor relații normale între state este respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege singur calea dezvoltării economico-sociale. De asemenea, apreciez că, în situația internațională actuală, soluționarea problemelor grave care preocupă omenirea nu se poate realiza decît cu participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărimea lor.în acest spirit și pornind de la asemenea considerente, România întreține și dezvoltă relații economice, tehnico-științifice, culturale, diplomatice cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire social- politică.Pe aceste principii se întemeiază și relațiile Republicii Socialiste România cu țările occidentale — relații pe care intenționăm să le dezvoltăm și în viitor. în această ordine de idei, aș dori să menționez în mod deosebit relațiile dintre România și Elveția ; întemeia

0 puternică expresie 
a solidarității frățești cu Iu

Țara noastră, poporul român au avut ca oaspeți. în aceste zile, o delegație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, d-na Nguyen Thi Binh, care, la invitația guvernului Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială de. prietenie. De la sosirea pe pămîntul patriei noastre și pînă în clipa de rămas bun. solii poporului eroic din Vietnamul de sud au fost înconjurați de simpatia caldă, de cele mai sincere manifestări de prietenie frățească — toate acestea dînd noi expresii sentimentelor de admirație si solidaritate internaționalistă, pe care le nutrește poporul român față de lupta dreaptă a poporului vietnamez, închinată eliberării și independentei sale naționale.în timpul vizitei, oaspeții sud- vietnamezi au fost primiți de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Consiliului de Stat, și de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului de Miniștri și alți conducători de partid și de stat. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire deosebit de cordială, prietenească. Referindu-se la aceste convorbiri, doamna Nguyen Thi Binh 
a spus : „Președintele Nicolae 
Ceaușescu, ca și întregul popor ro
mân, dorește fierbinte ca lupta po
porului nostru să se încheie cu o vic
torie definitivă. Sintem bucuroși că 

te. pe stimă și respect reciproc, aceste relații au cunoscut în anii din urmă o puternică dezvoltare, îmi exprim speranța că și în viitor colaborarea și cooperarea dintre cele două țări vor înregistra noi progrese în interesul ambelor popoare, al destinderii și păcii în Europa și în lume.în ce privește relațiile cu statele în curs de dezvoltare, România le acordă o mare însemnătate — nu numai economică, dar și politică. Intensificînd colaborarea cu țările care au pornit pe calea dezvoltării independente, noi sprijinim eforturile popoarelor respective pentru consolidarea suveranității lor naționale, pentru valorificarea în interes propriu a bogățiilor lor naturale.Noi concepem colaborarea cu țările în curs de dezvoltare în contextul luptei pentru evoluția independentă, de sine stătătoare a fiecărui stat, al luptei împotriva politicii imperialiste și neocolonia- liste, pentru prietenie și colaborare între popoare.ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, 
despre obiectivele principale 
ale politicii desfășurate pe 
plan intern. Cum apreciați re
zultatele acestei politici 1RĂSPUNS : Țelul fundamental al dezvoltării României este făurirea societății socialiste și comuniste, a orînduirii în care să se asigure deplina egalitate socială între oameni, posibilități identice de afirmare a personalității umane în toate domeniile de activitate.Urmărind realizarea acestor țeluri fundamentale, obiectivele principale ale politicii noastre economico-sociale desfășurate pe plan intern au în vedere crearea unei puternice baze tehnico-materiale, care să permită lichidarea, într-o perioadă istorică scurtă, a înapoierii economice moștenite din trecut și apropierea României de țările dezvoltate din punct de vedere economic și tehnic.Pe această bază economică ne propunem să asigurăm ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — care constituie de altfel scopul suprem al întregii politici a partidului nostru comunist.în condițiile României, care — așa cum am spus — a avut în trecut o economie slab dezvoltată, punem un mare accent pe realizarea unui progres rapid și susținut, atît în industrie cit și în agricultură.în înfăptuirea acestor obiective poporul român a obținut realizări remarcabile. Recent, am încheiat 
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domnul Ceaușescu și-a exprimat a- 
ceste sentimente fată de noi, că gu
vernul și poporul român și-au reafir
mat sprijinul multilateral acordat 
luptei patriotice a poporului nostru. 
Noi considerăm aceasta ca un ajutor 
foarte prețios pentru poporul nostru, 
in special în situația actuală".Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a avut, de asemenea, convorbiri cu o delegație a guvernului român, condusă de tovarășul Ilie Ver- deț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și a vizitat o serie de instituții de stat, obiective industriale, instituții social-culturale.întreaga desfășurare a vizitei a prilejuit o reafirmare pregnantă a solidarității active a poporului român cu lupta eroică a poporului din sudul și din nordul Vietnamului împotriva agresiunii americane, pentru libertatea și neatîrnarea patriei sale. Cu toate că mari distanțe geografice separă România și Vietnamul, popoarele noastre se simt frățește apropiate ; sintem alături de poporul Republicii Democrate Vietnam, de care ne leagă comunitatea de orînduire, de ideologie și a țelurilor construirii socialismului și comunismului și sintem alături de lupta poporului din Vietnamul de sud de care ne leagă țelurile comune ale luptei pen-

Dumifru ȚINU
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SCINTElA-joi 18 martie 1971
<S8BSSSS3SSSS^S3^g2SZ^3ESEE^SSSS3SS3^SS!Sa

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
S3

EXPUNEREA IA PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE 
EA ACTIVITATEA DE COMERȚ EXTERIOR, DE COOPERARE 

ECONOMICĂ SI TEHNICO-STIINTIFICĂ 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA 

prezentată de tovarășul Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exteriorVă rog să-mi permiteți să prezint din însărcinarea Consiliului de Miniștri, spre examinare și adoptare, proiectul legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România.Din indicația conducerii partidului, proiectul de lege a fost amplu discutat de Consiliul de Miniștri, precum și la recenta consfătuire privind activitatea de comerț exterior.Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 10- 11 februarie a.c. a analizat proiectul legii cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică, hotărînd ca acesta, în spiritul democratismului socialist propriu orînduirii noastre, să fie publicat și supus dezbaterii publice, iar după aceea să fie prezentat spre adoptare Marii Adunări Naționale.Pe baza propunerilor rezultate din dezbaterea publică, proiectul pe care îl prezentăm acum a fost îmbunătățit și avizat de comisiile Marii Adunări Naționale.Consider că este de datoria mea să subliniez, în fața înaltului for legislativ al țării, că în elaborarea a- cestei legi ne-am bucurat de îndrumarea directă a secretarului general al partidului nostru, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care acordă un prețios sprijin și o atenție permanentă dezvoltării comerțului nostru exterior, creșterii eficienței sale economice, participării intense a României la schimburile economice cu toate țările socialiste, cu celelalte state ale lumii, pe baza principiilor de politică externă promovate de partidul și statul nostru.Edificarea construcției socialiste în țara noastră, creșterea potențialului industrial au creat premise materiale trainice pentru extinderea schimburilor comerciale externe, de- terminînd, totodată, mutații calita- tive.în structura exportului și impor-, tuluta^Volumul total al. comerțului exterior a fost în anul 1970 de 6,4 ori mai mare decît în anul 1950, sporind într-un ritm mediu anual de peste 11 la sută, ritm mult superior creșterii comerțului mondial. Exportul reprezintă în prezent aproximativ 18 la sută din totalul producției noastre industriale, iar prin import se asigură o parte însemnată din cererea sporită de materii prime și de instalații de înalt nivel tehnologic. S-a intensificat participarea României la diviziunea internațională a muncii, aceasta reieșind și din faptul că astăzi întreținem relații comerciale cu 110 țări.Noul plan cincinal 1971—1975, pe care am început să-l înfăptuim, prevede o creștere substanțială a schimburilor noastre economice cu alte state. Volumul total al comerțului exterior va spori pînă în anul 1975 cu 55 Ia sută față de anul 1970. Ne propunem ca la export să crească substanțial ponderea produselor finite, în special a mașinilor și utilajelor, care vor deține în 1975 circa 28 la sută din volumul total al exportului țării.Comerțul nostru exterior este angajat într-un proces de optimizare, de trecere la un comerț exterior modern, bazat pe eficiență, ceea ce ridică noi exigențe în privința orientării și organizării producției destinate exportului, nivelului tehnic și calitativ al produselor și activității de comercializare pe piețele externe.Conferința Națională a Partidului Comunist Român din anul 1967, pe baza unei analize aprofundate a stadiului atins de ecqnomia țării, a stabilit — în cadrul ansamblului de acțiuni pe linia perfecționării conducerii și planificării economiei naționale — măsurile de îmbunătățire a întregii activități de comerț exterior. Cerința de la care s-a pornit a fost de a se pune capăt legăturii insuficiente dintre producătorul intern și piețele externe, care a cauzat multe din neajunsurile existente in comerțul nostru exterior. Conferința Națională a orientat organizarea activității de comerț exterior în direcția eliminării centralizării excesive și stabilirii unei legături cît mai directe între producătorul intern și clientul sau furnizorul de peste hotare.Pentru transpunerea în practică a acestei orientări, în conformitate cu hotărîrile adoptate la Congresul al X-lea al P.C.R., au fost aduse îmbunătățiri formelor de organizare și conținutului activității de comerț exterior, metodologiei de planificare a activității în acest domeniu și au fost puse în aplicare noi pîrghii eco- nomico-financiare.In acest context, caracterizat prin integrarea activității de comerț exterior în activitatea de producție, proiectul de lege are menirea de a asigura o reglementare de ansamblu a activității de comerț exterior. Proiectul consacră normele generale care guvernează activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a țării noastre, stabilește metodologia planificării, organizarea în țară și în străinătate a acestei activități, precizează principalele competențe și responsabilități ale ministerelor, altor organe de stat și cooperatiste, centralelor industriale, unităților producătoare, întreprinderilor de comerț exterior, ale tuturor factorilor care contribuie la realizarea comerțului exterior.Vorbitorul a prezentat apoi cî- teva din caracteristicile acestei legi — primul act normativ de acest gen în țara noastră.întreaga- structură a proiectului are la bază concepția partidului nostru, potrivit căreia rolul hotărîtor în realizarea unei politici de perspectivă în domeniul relațiilor economice ex

terne îl are sfera producției materiale. în acest sens, legea conferă producătorilor — centrale industriale, unități cu statut de centrală și alte unități producătoare, prestatoare de servicii sau care execută lucrări — dreptul de a efectua, direct operațiuni de comerț exterior. Fiecare întreprindere producătoare se ocupă nemijlocit și răspunde de activitatea de comerț exterior, chiar dacă își realizează această activitate prin intermediul centralei sau al unei întreprinderi specializate de comerț exterior.De o deosebită însemnătate pentru întreaga noastră activitate economică este consacrarea în această lege a faptului că ciclul de producție se încheie odată cu valorificarea producției și încasarea efectivă a contravalorii mărfii. Aceasta incumbă unităților producătoare responsabilități sporite atît pe linia organizării producției, cît și în privința comercializării. Astfel, unitățile producătoare pot introduce în fabricație numai mărfuri pentru care este asigurată desfacerea, trecînd pe prim plan preocuparea de a-și asigura un portofoliu de comenzi, de a prospecta sistematic piețele externe și de a a- dapta operativ producția la cerințele acestor piețe, cu alte cuvinte ele trebuie să-și organizeze activitatea de export și import pe baza marketingului.în vederea asigurării unei eficiențe cît mai ridicate a activității de comerț exterior, unitățile producătoare sînt obligate prin lege să pună în fabricație pentru export acele produse prin care se realizează o valorificare superioară a materiilor prime la un nivel tehnic calitativ ridicat și sînt competitive pe piețele externe. Cunoscînd că în condițiile progresului tehnico-științific contemporan, competitivitatea depinde în mod hotărîtor de ritmul de înnoire a mărfurilor, în lege Se prevede ca unitățile productive să modernizeze și să reînnoiască continuu produsele destinate exportului, pe baza rezultatelor cercetării proprii, cît și a licențelor pe care le importăm. Legea prevede ca centralele industriale, unitățile cu statut de centrală și întreprinderile de comerț exterior să acționeze pe piețele externe pentru obținerea unor prețuri cît mai avantajoase la export, la prestațiile de servicii, cît și la import. Legea stimulează unitățile producătoare să realizeze venituri sporite din activitatea de comerț exterior, printr-o bună organizare • a producției, prin oferirea la export de mărfuri de calitate, solicitate pe piețele externe și pentru care se obțin prețuri superioare ; prin eliminarea intermediarilor și apropierea de consumatorul final, creîndu-se o rețea adecvată de comercializare. Sumele în lei obținute din valorificarea produselor la export și din alte activități de comerț exterior, cît și cele necesare pentru plata importurilor, se vor cuprinde direct în gestiunea unităților economice Cu cît se va realiza un preț mai bun în valută și costuri de producție și cheltuieli de comercializare mai scăzute, cu atît decontarea în lei va fi mai avantajoasă, cu consecințe favorabile asupra rezultatelor economico-fi- nanciare ale unităților.La recenta consfătuire privind activitatea de comerț exterior, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că una din lipsurile cele mai importante în activitatea de comerț exterior în ultimii ani a constat în faptul că importurile au fost mai mari decît exporturile, ceea ce a creat greutăți în balanța de plăți externe. Pentru a ajunge la o balanță comercială excedentară — sarcină esențială a comerțului nostru exterior în actualul cincinal — se prevede ca unitățile producătoare să organizeze cu
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prezentatComisia economico-financiară, împreună cu Comisia pentru industrie, transporturi și construcții, Comisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au analizat și dezbătut Proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior și de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România, care, în prealabil, a fost supus discuției publice, bucurîndu-se de aprecieri favorabile.Prevederile Proiectului de lege supus spre adoptare Marii Adunări Naționale au în vedere sporirea schimburilor și a acțiunilor de cooperare cu străinătatea, înscriindu-se în ansamblul de măsuri luate pînă in prezent în legătură cu îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării economiei naționale, menite să contribuie la înfăptuirea mărețelor obiective ale României socialiste.Pentru o mai bună desfășurare a schimburilor noastre cu străinătatea, în Proiectul de lege se prevăd reglementări unitare pentru întreaga activitate de comerț exterior și cooperare internațională, indiferent de subordonarea unităților care le înfăptuiesc.Reglementările înscrise în Proiectul de lege țin seama de necesitatea dezvoltării legăturilor comerciale cu alte state, așa după cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., și la consfătuirea cu cadrele din activitatea de comerț exterior din anul acesta. 

prioritate producția destinată exportului, să tindă nu numai spre a-și crea în întregime — din activități proprii — mijloacele valutare necesare asigurării importului, ci să realizeze plusuri de valută, în folosul economiei naționale ; în activitatea de aprovizionare tehnico-materială să se aibă în vedere utilizarea, în primul rîn'd, a posibilităților interne, inclusiv utilizarea de înlocuitori ai unor materii prime și materiale.In cadrul principiilor de ordin general enunțate succint, legea acordă o largă autonomie unităților economice in realizarea exporturilor și importurilor. în acest sens, merită scos în evidență faptul că unitățile producătoare își elaborează planurile de comerț exterior, care — în afara exportului și importului — vor cuprinde, în viitor, și acțiunile de cooperare economică și tehnică internațională. Aceste planuri vor sta la baza pla- nului de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională pe ansamblul economiei. De asemenea, pentru realizarea operațiunilor de export, import și de cooperare, centralele și celelalte organizații economice autorizate să efectueze activități de comerț exterior au autonomie în prospectarea pieței, alegerea partenerilor externi, negocierea și încheierea contractelor, organizarea reprezentării și rețelei de desfacere in străinătate.Trecerea activității de comerț exterior în competența unităților economice nu diminuează, ci, dimpotrivă, sporește răspunderea ministerelor, celorlalte organe centrale de stat și cooperatiste pentru realizarea activității de comerț exterior. Potrivit legii, aceste organe răspund direct, fiecare în sectorul său, de orientarea producției destinate exportului, de eficiența investițiilor realizate cu instalații complexe din import, de realizarea planului de comerț exterior în mod ritmic, asigurînd* cu prioritate mărfurile contractate la export. Un rol deosebit de important în activitatea de comerț exterior revine băncilor care — în afara atribuțiilor pe linia încasării valutei din exporturi și cedării valutei pentru importuri —. sînt autorizate să acorde, pe principii economice, credite în valută unităților cu activitate de comerț exterior și să constituie depozite în valută pentru aceste unități, din încasările realizate peste prevederile din planul anual.în condițiile mecanismului perfecționat de comerț exterior, crește și mai mult rolul Ministerului Comerțului Exterior, care este chemat să asigure realizarea politicii partidului și statului în domeniul relațiilor e- conomice externe ale țării noastre. Ministerul Comerțului Exterior întocmește, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, planul comerțului exterior și de cooperare, exercită controlul și îndrumarea generală a exportului și importului, răspunde direct de felul cum se realizează planul de comerț exterior, duce tratative și încheie acorduri economice și de cooperare, urmărește și răspunde de realizarea acestora.Doresc să menționez, de asemenea, atribuția Ministerului Comerțului Exterior de a elibera autorizațiile de export și import, care au drept scop urmărirea realizării unor schimburi echilibrate și eficiente, în concordanță cu interesele economiei naționale, cu prevederile din acorduri și convenții internaționale și cu alte obligații externe, deci de a asigura o disciplină a schimburilor, prin îmbinarea armonioasă a intereselor u- nităților producătoare cu interesele generale ale economiei. Acest instrument, folosit, de altfel, de toate țările lumii, în țara noastră nu are menirea de a limita schimburile ci, dimpotrivă, contribuie la dezvoltarea și orientarea lor în direcția folosirii eficiente a posibilităților existente

de deputatul Aurel VijoliTotodată, au în vedere creșterea, continuă, a eficienței economice a întregii activități de comerț exterior, sarcină a cărei însemnătate a fost subliniată, în mod deosebit, atît în lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R., cit și în celelalte documente de partid și de stat.Proiectul de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale reglementează cadrul organizatoric și funcțional în care urmează să se desfășoare planificarea și realizarea schimburilor comerciale cu străinătatea, precum și atribuțiile și răspunderile ce revin tuturor unităților socialiste producătoare sau cu sarcini de comerț exterior, centralelor industriale, ministerelor și celorlalte instituții centrale, precum și a acelora care își desfășoară activitatea în a- fara granițelor țării și cărora le revin sarcini privind comerțul exterior. De asemenea, se prevăd atribuții și sarcini sporite Ministerului Comerțului Exterior, organ care înfăptuiește politica partidului și statului în acest domeniu de activitate.în contextul măsurilor pentru descentralizarea activității de comerț exterior, proiectul de lege, prin prevederile ce le conține, leagă pe producătorul mărfurilor de desfacerea lor pe piața externă, eliminînd astfel centralismul excesiv existent în acest domeniu al economiei. în felul acesta unitățile economice vor fi determinate să se preocupe mai mult pentru a fabrica și oferi la export produse competitive și cerute pe piața 

pe piețele externe. Prevederea din lege referitoare la posibilitatea introducerii de restricții sau de a se interzice importul sau exportul unor mărfuri vizează situații deosebite, cum sînt ocrotirea sănătății publice, apărarea națională și a securității statului sau un dezechilibru grav în balanța plăților externe.In numeroase documente ale partidului nostru și cuvintări ale secretarului general al partidului s-a subliniat permanent că transpunerea cu succes în viață a programului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, apropierea României de nivelul țărilor industrializate nu sînt posibile fără o largă cooperare economică și tehnico-științifică internațională.Congresul al X-lea al partidului — pornind de la necesitatea diversificării și îmbunătățirii formelor de cooperare economică și tehnico-științifică — a stabilit ca în cadrul acțiunilor de cooperare economică să se acorde atenție construirii în comun cu alte țări a unor obiective economice în industrie, agricultură și alte ramuri, să fie luate în considerare realizarea unor investiții comune și înființarea de întreprinderi mixte cu caracter productiv sau de comercializare a produselor.în aplicarea acestor indicații de mare însemnătate pentru economia noastră națională, proiectul legii prevede un capitol distinct care reglementează principial cooperarea eoo- nomică și tehnico-științifică a organizațiilor economice române cu organizații similare din alte țări.Tara noastră militează cu fermitate pentru intensificarea cooperării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste și cu celelalte țări ale lumii. Obiectivele pe care le - urmărim prin extinderea cooperării economice și tehnico- științifice internaționale sînt realizarea în condiții optime a planurilor de stat, accelerarea introducerii în producție a celor mai noi și eficiente cuceriri ale științei și tehnicii pe plan mondial, îmbunătățirea și diversificarea structurii exportului și asigurarea pe baze stabile a importului de materii prime.Pornind de la propria noastră experiență, ținând totodată seama de diversificarea și de perfecționarea formelor de cooperare pe plan mondial, legea creează premisele necesare ca unitățile economice românești să poată coopera cu întreprinderi și firme străine în forme variate — inclusiv forma societăților mixte — în funcție de interesele economiei naționale, de obiectul cooperării și de destinația produselor rezultate.Oricare ar fi formele de cooperare, ele au la bază principiile generale ale politicii externe a României, respectarea suveranității și independenței naționale, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc, neamestecul în treburile interne.în noile condiții de organizare și de funcționare a activității de comerț exterior, în spiritul indicațiilor conducerii partidului, legea conferă un rol deosebit dp important misiunilor diplomatice din străiiiătate. Șeful misiunii diplomatice, în calitate de reprezentant al statului român, poartă răspunderea pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice, pentru lărgirea continuă și realizarea schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și țara în care este acreditat. El asigură conducerea și îndrumarea unitară a întregii activități economice desfășurate de organizațiile economice românești în țara respectivă.Legea prevede, de asemenea, forme variate de organizare a reprezentării în străinătate a activității de comerț exterior prin secții economice ale misiunilor diplomatice, agenții comerciale, birouri comerciale și alte forme, în funcție de necesitățile schimburilor economice, de specificul țării de reședință și înțelegerile cu țara respectivă.Secțiile economice sau agențiile comerciale sînt răspunzătoare de realizarea sarcinilor de export în țara sau zona geografică în care își desfășoară activitatea, de coordonarea activității tuturor reprezentanților permanenți sau temporari ai centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor de comerț exterior.Prin adoptarea proiectului de lege se va crea cadrul necesar pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor deosebit de importante ale comerțului exterior, pentru afirmarea României în circuitul economic mondial, pentru fructificarea avantajelor oferite de intensificarea participării la diviziunea internațidnală a muncii.Permit.eți-mi să-mi exprim convingerea că Marea Adunare Națională va aproba proiectul, dînd astfel expresie legislativă concepției partidului și guvernului nostru asupra activității de comerț exterior.

externă, să se informeze și să folosească mai bine momentele conjunc- turale optime pentru negocierea cu partenerii străini la prețuri avantajoase, asigurîndu-se, în felul acesta, sporirea eficienței schimburilor noastre cu străinătatea.în cadrul principiilor generale ale politicii externe a statului, Proiectul de lege ține seama de necesitatea intensificării participării țării noastre la diviziunea internațională a muncii prin dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice internaționale în forme variate, în funcție de interesele economiei naționale. în felul acesta, se va îmbunătăți și diversifica continuu structura schimburilor noastre externe, se va accelera introducerea în fabricație a unor produse noi, va crește competitivitatea mărfurilor noastre pe piețele internaționale.în cadrul discuțiilor care au avut loc în comisiile Marii Adunări Naționale s-au făcut unele propuneri, care, însușite de inițiator, au fost introduse în proiectul de lege supus dezbaterii.Considerînd că prevederile proiectului de lege vor asigura o mai bună desfășurare a întregii activități de comerț exterior și de cooperare economică și tehnico-științifică, externă, ca și sporirea continuă a eficien- • ței acestui important sector de activitate, comisiile propun Marii Adunări Naționale adoDtarea lui în forma în care este prezentat.

Din cuvintările participanților 
la dezbateriIn cuvîntul său, deputatul CON

STANTIN DĂSCĂLESCU a spus : Ritmurile înalte de dezvoltare a economiei românești, mutațiile calitative care au avut loc în structura ei au creat posibilități reale de creștere a participării țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la circuitul economic mondial.Noua lege este o confirmare a politicii consecvente a României socialiste de a-și lărgi și diversifica relațiile economice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, cu celelalte state ale lumii, pe baza principiilor care capătă astăzi o tot mai mare adeziune pe arena mondială — respectarea independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.După ce a scos în evidență faptul că centralele industriale și întreprinderile sînt determinate, în spiritul noii legi, să-și schimbe radical optica și să treacă pe prim plan preocuparea de a avea asigurat un portofoliu de comenzi externe pentru mărfurile prevăzute la export și contracte de lungă durată care să le permită asimilarea unor produse cu parametri tehnico-calitativi superiori, deputatul Constantin Dăscălescu a arătat că în județul Galați, care, datorită politicii înțelepte a partidului, a cunoscut în cincinalul trecut un ritm înalt de dezvoltare industrială, au avut loc mutații structurale deosebite, ceea ce a făcut ca aproape 38 la sută din producția industrială să fie destinată exportului, produsele realizate în această parte a țării fiind livrate în 41 de state. Deținem în prezent, a arătat vorbitorul, circa 60 la sută din totalul exportului de nave, 40,3 la sută din exportul de produse metalurgice al țării. în anul 1970, circa 60 la sută din producția Combinatului siderurgic a fost livrată beneficiarilor externi, iar în acest an ponderea sa în exportul de laminate se ridică la 53,5 la sută, aceste produse livrîndu-se în 13 state ale lumii. Sîntem conștienți că această participare într-o proporție tot mai sporită la activitatea.de export, în condițiile de aplicare a noii legi, incumbă întreprinderilor din județul Galați răspunderi deosebit de mari în prospectarea pieței externe, onorarea la termen a contractelor, diversificarea și ridicarea calității produselor în scopul creșterii eficienței e- conomice. Sistemul de lucru practicat pînă în prezent, reglementările în vigoare, evident depășite, după care numai întreprinderile de comerț exterior puteau prospecta piața și perfecta contracte, a creat mari neajunsuri în livrarea producției de export Iată un exemplu numai. întreprinderea de comerț exterior „Metalim- port“ a încheiat contracte pentru mai puțin de jumătate din producția a- nuală destinată exportului la Combinatul siderurgic Galați. Pentru a se înlătura asemenea neajunsuri, propun ca în lege să se stipuleze obligativitatea expresă de a se definitiva contractele la producția de export cu 6 luni înainte de începerea perioadei de plan. în felul acesta s-ar face corelația cu legea contractelor economice, precum și cu art. 10 din proiectul de lege ce-1 dezbatem, care condiționează fabricația de asigurarea prealabilă a desfacerii.în continuare, vorbitorul a făcut o serie de propuneri pe marginea proiectului de lege — cu privire la stimularea interesului pentru calitatea produselor și valorificarea superioară la export a mărfurilor românești și referitor la unele precizări privind metodologia de planificare a importului și exportului în întreprinderi și centralele industriale. Este necesar — a arătat în încheiere deputatul Constantin Dăscălescu — să stăruim pentru perfecționarea activității centralelor industriale și întreprinderilor, astfel ca în foarte scurt timp acestea să adopte un stil de muncă mai dinamic, să soluționeze cu mare operativitate și multă competență toate problemele atit de complexe ale relațiilor cu partenerii externi.Luînd cuvîntul, deputatul IOSIF 
R0TH a spus :îmbunătățirea organizării și conținutului activității de comerț exterior — a arătat deputatul timișorean — va asigura participarea tot mai' activă a României la circuitul economic mondial, pe baza principiilor politicii externe a statului nos- stru, utilizarea unor forme de colaborare elastice și variate, corespunzătoare intereselor economiei naționale. în continuare, referindu-se la unele aspecte din experiența județului Timiș in ce privește exportul produselor unităților economice ale consiliilor populare, vorbitorul a prezentat realizările industriei județene, măsurile luate pentru diversificarea, ridicarea calității și îmbunătățirea continuă a caracteristicilor • tehnico- economice ale produselor, precum și unele inițiative locale, preocupările pentru ridicarea eficienței exporturilor. în anul 1975 volumul exportului de produse ale industriei județene se va dubla față de anul 1970.Vorbitorul a subliniat importanța prevederii explicite în lege a participării nemijlocite a reprezentanților întreprinderilor producătoare la prospectarea pieței externe. De a- semenea, întrucît întreprinderile industriei locale vor efectua exportul și pe viitor printr-o întreprindere specializată de comerț exterior, a subliniat necesitatea ca legea să prevadă obligații mai precise ale acestei întreprinderi în ceea ce privește asigurarea furnizorilor cu portofoliul de comenzi la nivelul sarcinilor de plan, inclusiv răspunderea pentru îndeplinirea planului la export nu numai pe total, ci și pe fiecare furnizor în parte. întrucît din modul cum este redactat Capitolul I, art. 8, riscul neindeplinirii planului de export' revine aproape exclusiv unității producătoare și nu în aceeași măsură întreprinderii de comerț exterior, deputatul a propus să se completeze acest articol cu următoarea formulare : „planul întreprinderilor de comerț exterior se consideră îndeplinit în raport de asigurarea fiecărei unități producătoare cu portofoliul de comenzi necesar". De asemenea, el a subliniat importanța participării furnizorilor Ia negocierea și încheierea contractelor externe, ceea ce le va permite să vină mai direct și operativ 

în întîmpinarea dorințelor clientului, să cunoască detaliat clauzele contractuale etc.Ținînd seama de volumul mare al producției industriei locale din județul Timiș care se va apropia la sfirșitul cincinalului de 2 miliarde lei — vorbitorul a propus să se a- corde statut de centrală unor direcții județene ale industrie) locale.în legătură cu dezvoltarea turismului în județ, deputatul a sugerat să se facă unele investiții pentru modernizarea băilor Buziaș, pentru punerea în valoare a surselor de ape termale ce se găsesc chiar în centrul orașului Timișoara. El a propus Ministerului Turismului să cuprindă rezolvarea acestor probleme într-un program de urgentă.în cuvîntul său, deputatul MIHAIL 
FLORESCU a subliniat faptul că pentru prima dată se reglementează pi intr-un singur act legislativ problemele de comerț exterior cu acelea ale cooperării economice și tehnico- științifice, două domenii complementare, cu toate că primul, comerțul, este cunoscut și codificat de milenii, iar cel de-al doilea, cooperarea, deși nu are decît o vîrstă de ordinul unor decenii, dobîndește an de an o extindere tot mai mare, generată de revoluția tehnico-științifică, de necesitatea din ce în ce mai stringentă a diviziunii internaționale a muncii.In continuare, vorbitorul a prezentat cîteva probleme de comerț exterior din domeniul industriei chimice, arătînd că industria chimică a participat în 1970 cu 8 la sută la totalul exporturilor românești. Participarea României în comerțul mondial, în 1970, a fost de 16,6 la sută la sodă calcinată, 14 la sută la carbid, 8 la sută la negru de fum și fenol, aproape 6 la sută la metanol, în jur de 4 la sută la acetonă și sodă caustică și 3 la sută la îngrășăminte chimice. în perioada 1960—1970 exportul de chimicale românești a crescut de circa 8,8 ori, iar în anii 1965—1970 de circa 2,4 ori. Totodată, exportul nostru s-a diversificat foarte mult.Analizînd eficiența economică a exportului nostru de chimicale atrage atenția însă ponderea mare a produselor de masă, cu un preț specific mai scăzut. Pe lingă deficiențele generate de considerații legate de calitatea producției, mai există și altele, care au la origine condițiile nesatisfăcătoare de manipulare, de transport și de ambalare. în cincinalul care a început, producția industriei chimice se va dezvolta în continuare într-un ritm foarte intens. Pe această bază, exporturile de chimicale se vor multiplica : la sodă caustică de 4 ori, la sodă calcinată de 2 ori, Ja carbid de 3 ori, la fibre sintetice de 3,5 ori, la p.v.c. praf de 6 ori. în aceste condiții apare cu claritate importanța adoptării de la începutul cincinalului a legii comerțului exterior, instrument normativ complet și atotcuprinzător în acest domeniu.De la 1 februarie 1971, problemele de comerț exterior au intrat în competența nemijlocită a centralelor 'și grupurilor industriale care vor livra direct la export sub denumiri proprii : Azoexport, Danubiana, Fibrex, Imeco, Color. Alurom. Operații de comerț exterior se vor realiza, de asemenea, prin întreprinderile Chimimport și Romchim.Mă voi opri pe scurt asupra problemei cooperării economice și tehnico-științifice cu țările socialiste și firmele de specialitate din alte țâri, a spus în continuare vorbitorul.Cooperarea reprezintă pentru industria noastră chimică una din cele mai importante căi de creare a unor schimburi stabile de produse chimice, de acces la tehnica și tehnologia înaintată. Cooperarea ne dă posibilitatea intensificării exportului din domeniile de concepție ale cercetării și proiectării de tehnologii chimice, inclusiv utilajele care se vor fabrica în țară pentru aceste instalații.Ministerul Industriei Chimice a depus și depune în continuare eforturi susținute in vederea stabilirii și promovării unui vast program de cooperare economică și tehnico-științifică cu toate țările socialiste. Avem deja perfectate propuneri de cooperare din domeniile fabricării firelor și fibrelor chimice, a cauciucurilor sintetice, a materialelor plastice și alte produse petrochimice. De asemenea, s-au stabilit lucrări comune în cercetarea tehnico-științifică și în elaborarea proiectelor unor noi tehnologii de fabricație și de construcție a unor instalații chimice.Aderarea României la organizația de ramură C.A.E.R. pentru cooperarea în domeniul produselor de mic tonaj Interchim deschide noi căi de extindere a colaborării cu țările socialiste membre ale acestei organizații.Discuțiile purtate recent cu reprezentanții unor firme și organizații din țări capitaliste au arătat existența unor posibilități de cooperare. Noi vom depune eforturi pentru concretizarea lor în spiritul prezentei legi care deschide noi posibilități în domeniul cooperării în producție.România se afirmă deja ca exportatoare de instalații chimice proiectate de institutele noastre și utilate cu utilaj construit în uzinele românești. Astfel, la Shiraz în Iran se construiește o uzină de sodă calcinată cu o capacitate de 60 mii tone pe an, care va fi pusă în funcțiune în cursul anului 1972. în Turcia s-a terminat construcția unei uzine de superfosfat granulat, cu o capacitate de 120 mii tone pe an și este în stadiu final de montaj o instalație de acid sulfuric cu o capacitate de 215 mii tone pe an, pe baza licenței unei mari firme din R.F.G. Actualmente sînt în curs de montare la Alexandria în Republica Arabă Unită instalațiile și utilajele unei uzine de produse sodice cu o capacitate de 100 mii tone pe an. Un număr mare de oferte noi, din multe țări, sînt în elaborare sau discuții, unele urmînd să fie definitivate în lunile următoare.Proiectul de lege supus spre aprobare Marii Adunări Naționale — a spus în încheiere vorbitorul — se încadrează în ansamblul măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale și este menit să creeze condițiile favorabile dezvoltării comerțului nostru exterior.Luînd cuvîntul, deputatul FLO- 
RICA T0MA a spus : Proiectul de lege cu privire la activitatea de 

comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România a fost primit cu un deosebit interes de către colectivele de muncă din unitățile Combinatului textil lași. Dezbaterile ce au avut loc au prilejuit o analiză profundă cu privire la realizarea sarcinilor de export ce ne revin, au scos în evidență neajunsurile existente în activitatea de export, ne-au permis să concretizăm mai bine măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii calității produselor și creșterii eficienței economice.Rezultatele bune obținute în domeniul comerțului exterior în anul trecut, a menționat deputata, au permis promovarea pe scară și mai largă a exportului la unitățile combinatului. în anul 1971 se prevede creșterea cu 59,4 la sută a producției de export, iar în ultimul an al cincinalului se va dubla valoarea a- cesteia, comparativ cu realizările anului 1970.Pentru a face față cu succes acestor obligații, în întreprinderile combinatului s-a organizat executarea producției pe principiul specializării, am inițiat și aplicat măsuri speciale în vederea îmbunătățirii calității produselor pentru export prin deschiderea unor cursuri de calificare și specializare, se instruiesc și se verifică săptămînal cunoștințele controlorilor de calitate.Pentru sporirea gradului de competitivitate a produselor pe piața externă, colectivul combinatului se preocupă de pregătirea din timp a producției de export, de realizarea de produse cu caracteristici superioare, cu aspect, grad de purtabilitate și tușeu îmbunătățite.Ceea ce ne preocupă în mod deosebit în acest an este lărgirea nomenclatorului de produse, asigurarea unei game diversificate de sortimente și palete de culori, adaptabilitatea Ia unele sortimente specifice anumitor piețe, sortimente de o mare varietate cu care să putem pătrunde pe noi piețe de desfacere.Această orientare ne-a condus la adoptarea unui bogat program de creație pentru acest an, în care vom realiza 29 de sortimente noi de țesături în 112 desene și 486 poziții co- loristice, 12 articole și 20 modele de tricotaje și 450 modele noi la confecții textile.Măsurile aplicate cu privire la organizarea producției și a muncii, specializarea unităților pentru produse de export, pregătirea cadrelor, introducerea unor noi tehnologii de fabricație, diversificarea produselor prin asimilare și creație, creșterea gradului de adaptabilitate dau garanția realizării în bune condiții a sarcinilor de export ce revin combinatului nostru.în cuvîntul său, deputatul
CEA SIM0VICI a arătat că proiectul de lege, prin noutățile, și conținutul lui, determină creșterea răspunderii întreprinderilor producătoare pentru întreaga activitate de ” .comerț exterior, indiferent dacă aceste obligații se realizează prin relații directe cu piața externă, prin intermediul centralei sau al unităților specializate de import-export.în acest fel, întreprinderea producătoare are dreptul și obligația de a-și urmări produsele pînă la vînza-' re, ceea ce îi asigură posibilitatea de a se informa permanent asupra conjuncturii pieței, de a cunoaște nemijlocit aprecierile beneficiarului privind nivelul calitativ al produselor sale. Consider că sînt date suficiente pentru optimizarea deciziilor vizînd oportunitatea fabricării produselor. volumul și varietatea acestora.Vorbitorul s-a referit, apoi, la obligațiile și răspunderile ce revin producției de rulmenți, în lumina prevederilor proiectului de lege. Arătînd că ridicarea continuă a calității produselor este o sarcină căreia trebuie să i se acorde o atenție prioritară, el a spus : Pentru colectivul Fabricii de rulmenți din Birlad, importanța acestei sarcini este amplificată de prestigiul internațional cîș- tigat în cei 14 ani de activitate de export, produsele noastre fiind cunoscute în aproape 50 de țări de pe toate continentele. De aceea, colectivul întreprinderii noastre manifestă un interes major față de proiectul de lege, interes motivat și de faptul că, în perioada cincinalului 1966—1970, 38 la sută din numărul total de rulmenți fabricați au fost livrați peste hotare, bucurîndu-se de aprecierea clienților externi., Vreau să menționez că anul trecut am obținut un spor de valută, peste prevederile planului, de 18 milioane lei valută, în condițiile realizării planului fizic în proporție de 100 la sută prin valorificarea sortimentelor a căror conjunctură a fost mai favorabilă.Ca reprezentant al unei întreprinderi producătoare și exportatoare, Fabrica de rulmenți din Bîrlad — a spus vorbitorul — consider că problemele de prospectare a pieței externe, cunoașterea oscilațiilor prețurilor pe piața mondială, cerințele noi în privința calității și diversificării sortimentelor, modul lor de prezentare etc., sînt yitale pentru organizarea optimă a producției și desfacerii și propun ca sistemul informațional^ în această privință, de la centrală sau _ întreprindere de comerț exterior către întreprinderea producătoare să fie riguros perfecționat. Propun, de asemenea, înființarea unor unități specializate pentru producția de ambalaje, în măsură să rezolve, în general, toate problemele legate^ de prezentarea estetică a produselor.Vă mărturisesc că am avut neplăcuta ocazie să constatăm că rulmenții noștri au de regulă pe piața mondială prețuri mai reduse, în comparație cu ale firmelor consacrate, ca urmare a reclamei comerciale și a ambalajelor pe care noi le practicăm, inferioare celor străine.în actualul cincinal, Fabrica de rulmenți din Bîrlad își dezvoltă și își diversifică apreciabil producția. Ca atare, vom spori și exportul. De altfel. în anul 1975, comparativ cu 1970, volumul producției de export va fi de circa 8 ori mai mare. în acest sens, colectivul fabricii noastre va acționa și mai ferm în direcția organizării superioare a producției, in primul rînd a celei pentru export.

(Continuare în pag. a IV-a)
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LEGEA
cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică 

și tehnico-științifică a Republicii Socialiste Româniaîn scopul folosirii avantajelor participării la diviziunea internațională a muncii în condițiile creșterii continue a potențialului economic, tehnic ' și științific al Republicii Socialiste România,pentru lărgirea participării Republicii Socialiste România la schimburile economice cu alte state,avînd în vedere principiile constituționale ale politicii Republicii Socialiste România în domeniul relațiilor economice externe.Marea Adunare Națională adoptă următoarea lege :
CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — Comerțul exterior al Republicii Socialiste România se înfăptuiește în conformitate cu politica partidului și statului privind dezvoltarea relațiilor economice externe cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de orînduirea lor social-politică, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.Art. 2. — In Republica Socialistă România comerțul exterior este monopol de stat și se exercită în condițiile prezentei legi.Art. 3. — Prin activitatea de comerț exterior, în sensul prezentei legi, se înțeleg operațiunile comerciale sau de cooperare economică și tehnico-științifică în raporturile cu străinătatea, privind : vînzarea, cumpărarea sau schimburile de mărfuri, prestările de servicii, transportul și expedițiile internaționale, proiectarea și executarea de lucrări, asistența sau colaborarea tehnică, vînzarea sau cumpărarea de licențe pentru folosirea brevetelor de invenții «au a procedeelor tehnologice, consignația sau depozitul, reprezentarea și comisionul, operațiunile financiar-valutare, asigurările, turismul și, in generat, orice acte sau fapte de comerț, precum și prospectările, ofertele, demersurile, tratativele și înțelegerile privind asemenea operațiuni.Introducerea sau scoaterea din țară, definitivă sau temporară, prin colete sau de către călători, de bunuri destinate uzului sau consumului personal sau familial, conform dispozițiilor legale, nu constituie activitate de comerț exterior.Art. 4. — Conducerea generală a relațiilor economice externe ale Republicii Socialiste România se exercită de Consiliul de Miniștri.Art. 5. — Ministerul Comerțului Exterior asigură înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul comerțului exterior și cooperării economice și tehnice internaționale.Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu ministerele economice și cu celelalte organe centrale elaborează planul de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională ; răspund de realizarea Iui.Art. 6. — Ministerele și alte organe de stat și cooperatiste, titulare de plan, răspund direct, fiecare in sectorul său, de aplicarea în practică a politicii partidului și statului în domeniul relațiilor economice externe, de îndeplinirea planului de comerț exterior și de organizarea activității de comerț, exterior.Art. 7. — Operațiunile de comerț exterior se realizează direct de către centrale industriale, unități cu statut de centrală și alte unități producătoare, prestatoare de servicii sau care execută lucrări — autorizate în acest scop — și de către întreprinderi specializate de comerț exterior.Fiecare întreprindere producătoare se ocupă nemijlocit și răspunde de ^țjvitatea de comerț exterior, chiar ’-acă nu intră direct în relații cu piața străină, ci își realizează această activitate prin intermediul centralei sau al unei întreprinderi specializate de comerț exterior.Conducătorul unități! economice autorizate să desfășoare activități de comerț exterior poartă răspunderea realizării planului de export și import și semnează contractele externe, puțind da împuterniciri și altor membri ai conducerii unității să semneze contracte externe.Principalele contracte de import și export — în mod deosebit exportul și importul de utilaje complexe și acțiunile de cooperare în- producție — sînt semnate de directorul general al centralei industriale sau al unității cu statut de centrală, chiar dacă centrala sau unitatea respectivă acționează pe piețele externe prin intermediul altei unități de comerț exterior.Art. 8. — Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare — centrale industriale, unități cu statut de centrală, fabrici, uzine — sînt obligate să asigure a- provizionarea ritmică, să organizeze producția la nivel tehnic ridicat și să ia măsuri de desfacere integrală a produselor.Ciclul de producție se consideră încheiat o dată cu valorificarea producției și încasarea efectivă a contravalorii acesteia.Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare trebuie să organizeze cu prioritate producția destinată exportului.In cazul nerealizării exportului pe ministere sau alte organe — titulare de plan — sau pe unități producătoare, din cauza nelivrării producției la export, chiar dacă producția globală a fost îndeplinită, se consideră că planul nu a fost îndeplinit cu valoarea producției nelivrate. Pentru unitatea producătoare livrarea produsului destinat exportului se consideră realizată atunci cînd produsul a fost recepționat conform reglementărilor legale. în același mod este considerată realizarea planului și pentru unitățile producătoare care participă la fabricarea produsului finit destinat exportului cu anumite subansamble, piese, materii prime și materiale.

In cazul valorificării superioare a 

mărfurilor pe piețele externe sau a depășirii exporturilor și obținerii de valută suplimentară prin depășirea planului de încasări valutare, unitățile producătoare și organizațiile de comerț exterior vor beneficia de stimulente suplimentare, în condiții ce vor fi stabilite de Consiliul de Miniștri.Art. 9. — In vederea asigurării unei eficiente cit mai ridicate a activității de comerț exterior, ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București și unitățile producătoare sînt obligate să pună în fabricație pentru export acele produse prin care se asigură o valorificare superioară a materiilor prime la un nivel tehnic calitativ ridicat și sînt competitive pe piețele externe.In vederea creșterii competitivității pe piețele externe, ministerele, centralele industriale și unitățile cu statut de centrală, unitățile producătoare, institutele de cercetări și proiectări sînt obligate să ia măsuri pentru modernizarea și reînnoirea continuă a produselor destinate exportului, pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea și introducerea în fabricație de produse care să aibă calități tehnice de nivel mondial și să se realizeze la costuri de producție scăzute.Art. 10. — Unitățile producătoare pot introduce în fabricație numai a- cele mărfuri' pentru care este asigurată desfacerea pe piața internă și pe piețele externe. Pentru a-și asigura necesarul de comenzi externe, pe perioade cit mai lungi, unitățile producătoare trebuie să prospecteze sistematic piețele externe, să intre în raporturi de cooperare cu întreprinderi și firme din alte țări, să adapteze producția cererilor de pe piețele străine.Art. 11. — Centralele industriale, unitățile cu statut de centrală și întreprinderile de comerț exterior trebuie să acționeze pe piețele externe pentru obținerea unor prețuri avantajoase la export, la import, la executare de lucrări si la prestațiile de servicii.Art. 12. — Unitățile care produc pentru export și cele care beneficiază de importuri trebuie să aibă în vedere. încă de la elaborarea planurilor. asigurarea unei valorificări cit mai bune a produselor exportate și o utilizare cit mai rațională a mijloacelor financiare necesare importurilor.In activitatea de aprovizionare teh- nico-materială trebuie să se aibă în vedere utilizarea în primul rînd a posibilităților interne, inclusiv utilizarea de înlocuitori ai unor materii prime și materiale/Art. 13. — Fiecare unitate producătoare trebuie să tindă nu numai spre a-și crea în întregime — din activități proprii — mijloacele valutare necesare pentru asigurarea importurilor. ci și să realizeze plusuri de valută necesare economiei naționale.Pentru fiecare titular de plan — prin planurile valutare — se va stabili volumul încasărilor și plăților in valută, dețerminindu-se încasările excedentare pentru titularii de plan care sint prevăzuți să aibă exporturi mai mari decît importurile, sau necesarul suplimentar de valută pentru titularii de plan care sint prevăzuți cu exporturi mai mici decit importurile.Ministerele, alte organe centrale, centralele industriale și unitățile cu statut de centrală, întreprinderile producătoare care au sarcina de a vărsa statului o parte din încasările valutare vor putea să angajeze importuri numai în măsura in care au efectuat trimestrial vărsămintele de valută stabilite.Art. 14. — Valuta rezultată din export, executare de lucrări, prestări de servicii și din alte activități de comerț exterior se cedează statului prin Banca Română de Comerț Exterior.Valuta necesară pentru plata importurilor. serviciilor și pentru alte activități de comerț exterior se obține de la stat prin Banca Română de Comerț Exterior.Valuta cedată sau obținută se decontează in lei. potrivit normelor legale.< Sumele în lei obținute din valorificarea produselor la exuort și din alte activități de comerț exterior, cit și cele necesare pentru plata importurilor se cuprind direct în gestiunea proprie a unităților economice, conform reglementărilor legale.Art. 15. — Raporturile dintre unități cu sarcini de comerț exterior și bănci se întemeiază pe principii economice.In acest scop :a) băncile sint autorizate să acorde credite în valută unităților economice cu activitate de comerț exterior și să constituie depozite în valută pentru aceste unități din încasările realizate peste prevederile din planul anual ;b) unitățile cu activitate de comerț exterior pot obține, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan de import și export, credite în valută pentru nevoi temporare, dacă fac dovada că au posibilități reale pentru restituirea la timp a valutei împrumutate ;c) pentru creditele acordate și depozitele constituite, băncile percep și plătesc dobindă în valută ;d) băncile percep comisioane pentru serviciile pe care le prestează unităților economice,
CAPITOLUL II
Planificarea activității 
de comerț exterior 

și cooperare economică 
și tehnică internaționalăArt. 16. — Schimburile economice externe ale Republicii Socialiste România se realizează pe baza planului de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională și a balanței de plăți externe, care constituie părți componente ale planului de stat privind dezvoltarea e- conomiei naționale.

Art. 17. — Unitățile producătoare, cu sprijinul, după caz, al centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, ministerelor, altor organe centrale și al comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, își elaborează planul de. export, import și cooperare economică și tehnică internațională pe baza prospectării piețelor externe, a studiilor proprii și a contractelor externe.Planul de export, import și cooperare economică și tehnică internațională al unităților producătoare 'stă la baza elaborării planului de comerț exterior și cooperare economică și tehnică internațională al centralelor industriale și unităților cu statut de centrală, al ministerelor, organelor centrale, al consiliilor populare județene și al municipiului București.Pe baza propunerilor ministerelor și ale celorlalte organe centrale, Ministerul Comerțului Exterior și Comitetul de Stat al Planificării întocmesc planul de comerț exterior și de cooperare economică și tehnică internațională pe ansamblul e- conomiei și, împreună cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România șl Banca Română de Comerț Exterior, elaborează balanța de plăți externe, co- relindu-le cu celelalte, secțiuni ale planului de dezvoltare a economiei naționale, finind seama de directivele de dezvoltare a economiei naționale, de asigurarea eficienței și echilibrului schimburilor, precum și de angajamentele externe.Art. 18. — Pe baza legii planului de stat. Consiliul de Miniștri stabilește sarcinile de plan privind comerțul exterior și cooperarea economică și tehnică internațională pe ministere, celelalte organe centrale și comitete executive ale consiliilor populare județene si al municipiului București.Art. 19. — Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București repartizează sarcinile de export, import și cooperare economică și tehnică internațională pe centrale, unități cu statut de centrală și alte unități economice subordonate, precum si De întreprinderile de comerț exterior.In același mod se orocedează-și în ceea ce privește renartizarea planului de încasări si plăti în valută.Art. 20. — Centralele, unitățile cu statut, de centrală reDarțizează sarcinile de export, import și cooDerare economică și tehnică internațională pe unitățile, productive, care execută lucrări sau prestează servicii, precum și ne unitățile de comerț exterior subordonate lor.
CAPITOLUL III 
Organizarea activității 
de comerț exterior; 
atribuții, răspunderiArt. 21. — Activitatea, de comerț exterior se organizează în raport cu cerințele dezvoltării economice și sociale ale Republicii Socialiste România.Consiliul de Miniștri stabilește formele concrete de organizare a a- cestei activități precum și unitățile economice care au dreptul să efectueze direct operațiuni de comerț exterior.Art. 22. — Unitățile economice cu activități de comerț, exterior au, potrivit obiectului lor de activitate, următoarele atribuții principale :a) elaborarea planului de export și import pe baza studiilor proprii, a prospectării piețelor externe și a contractelor încheiate cu partenerii străini ;b) realizarea integrală a sarcinilor de export și import și a planului de încasări și plăți. în valută, încheierea nemijlocită de contracte externe sau participarea la încheierea contractelor externe de către unitățile autorizate să desfășoare activități de comerț exterior ;c) organizarea producției destinate exportului și asimilarea de noi produse și sortimente cu caracteristici tehnice și economice superioare, cerute pe piețele externe ;d) valorificarea superioară a mărfurilor pe piețele externe și creșterea eficienței exportului, asigurînd competitivitatea mărfurilor, calitatea, condițiile de prezentare, de ambalaj și de livrare sau a altor condiții care pot influența nivelul prețurilor externe ;e) executarea de proiecte, lucrări de construcții-montaj și prestarea de servicii în străinătate, în condiții competitive de calitate, preț, termen și eficiență economică.f) respectarea obligațiilor și asigurarea valorificării drepturilor ce le revin din' contractele încheiate cu partenerii externi, luînd măsuri de îndeplinire a acestora ;g) îndeplinirea obligațiilor ce le revin pentru realizarea parametrilor tehnico-economici ai utilajelor și instalațiilor importate ;h) buna gospodărire a materiilor prime, materialelor și altor bunuri provenite din import ;i) participarea la tîrguri și expoziții în străinătate, realizarea în termen a exponatelor și prezentarea a- cestora. organizarea reclamei comerciale, asigurarea materialelor de propagandă comercială, cataloage, prospecte și alte materiale pentru produsele din nomenclatorul lor ;j) organizarea de depozite și magazine proprii de prezentare și vin- zare a produselor în străinătate ;k) trimiterea în străinătate de delegați permanenți sau temporari și stabilirea altor forme de reprezentare în exterior ;l) asigurarea — în cadrul planului de import — a aprovizionării u- nităților subordonate cu produsele din import ;m) organizarea, potrivit reglementărilor în vigoare, a cooperării în producție cu firme și organizații din străinătate, atît pentru nevoile interne, cit și pentru export și încheierea de convenții, în limita compe ■ tențelor ce le revin ;n) selecționarea și pregătirea personalului necesar activității de comerț exterior.

Art. 23. — Unitățile economiceproducătoare de mărfuri pentru export sau beneficiare de mărfuri din import, precum și cele prestatoare de servicii sau care execută lucrări pentru străinătate și care nu sînt autorizate să încheie direct contracte cu partenerii externi, efectuează activitățile de comerț exterior prin intermediul unităților autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, pe bază contractuală.Aceste unități pot participa, împreună cu organizațiile de comerț exterior, la prospectarea piețelor externe, la negocierea și contractarea produselor proprii.Art. 24. — întreprinderile specializate de comerț exterior au, potrivit obiectului lor de activitate, următoarele atribuții principale :a) îndeplinirea planului de export și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă ;b) îndeplinirea planului de import în condițiile de calitate și la termenele necesare unităților beneficiare de importuri ;c) negocierea și întheierea de contracte externe la prețurile cele mai avantajoase, în condiții de plată și de derulare care să fie în concordanță cu interesele și posibilitățile financiare și de producție ale unităților economice producătoare sau beneficiare ;d) prospectarea permanentă și sistematică a pieței externe și informarea unităților producătoare asupra nivelului prețurilor și tendințelor pieței externe la produsele care fac obiectul lor de activitate ;e) sprijinirea unităților producătoare'în orientarea și adaptarea producției la cerințele pieței externe, pentru a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și de forță de muncă.De asemenea, îndeplinesc atribuțiile prevăzute la articolul 22 lit. a. i, j, k și n.Pentru executarea sarcinilor de plan ce te revin. întreprinderile de comerț exterior încheie cu organizațiile economice române contracte economice de comerț exterior pe bază de comision sau rabat comercial.întreprinderile de ’ comerț exterior pot efectua și cumpărări de mărfuri, pentru a te vinde pe contul lor la export.Art. 25. — Pentru realizarea operațiunilor ' de comerț exterior, centralele. unitățile cu statut de centrală și celelalte organizații econo-- mice autorizate să efectueze activități de comerț exterior au autonomie in prospectarea pieței, alegerea partenerilor externi, negocierea și încheierea contractelor. cu respectarea dispozițiilor legate. . ?Art. 26. — Organizațiile economice autorizate să desfășoare activitate de comerț exterior pot face și operațiuni de cumpărări-revînzări pe alte piețe.Art. 27. — Organizațiile economice de interes republican care desfășoară activitate de comerț exterior se înregistrează la Ministerul Finanțelor, iar cete de interes local se înregistrează la administrația financiară îrf a cărei rază de activitate își au sediul.Art. 28. — Raporturile contractuale cu partenerii externi, precum și modificarea acestor raporturi se constată în formă scrisă, cu respectarea condițiilor pentru validitatea convențiilor, luîndu-se toate garanțiile necesare pentru apărarea intereselor economiei naționale.Art. 29. — Orice import sau export se realizează numai pe bază de autorizație eliberată de Ministerul Comerțului Exterior, pentru fiecare produs sau grupă de produse.Pe baza aprobării Consiliului de Miniștri, pot fi supuse regimului autorizațiilor de export și import și alte operațiuni de comerț exterior.Unitățile cu activitate de comerț exterior solicită Ministerului Comerțului Exterior autorizații de export sau de import.Art. 30. — Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul unor mărfuri în scopul echilibrării balanței plăților externe.De asemenea, la propunerea organelor centrale interesate, Ministerul Comerțului Exterior poate introduce restricții sau interzice importul sau exportul unor mărfuri în scopul ocrotirii sănătății publice, al apărării naționale și securității statului.Art. 31. — Ministerele și celelalte organe centrate și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile - centrale cooperatiste și obștești exercită, în domeniul activității de comerț exterior, următoarele atribuții principale :a) îndrumă, coordonează și controlează organizațiile economice și întreprinderile din subordinea lor, care desfășoară activitate de comerț exterior și cooperare economică și tehnică ;b) elaborează propuneri privind planul de import și export, proporțiile, structura și orientarea schimburilor comerciale în perspectivă ; urmăresc și răspund de realizarea planului de comerț exterior din sectorul lor de activitate, în mod ritmic, asigurînd cu prioritate mărfurile contractate la export ;c) organizează și orientează producția destinată exportului pe baza studierii și prospectării cererii și tendințelor pieței externe ;d) sprijină unitățile producătoare subordonate pentru a asigura calitatea, competitivitatea și valorificarea superioară a mărfurilor pe piața externă, îndrumă și controlează u- nitățile cu activitate de comerț exterior subordonate in ce privește realizarea prețurilor interne și externe ;e) asigură, în condițiile legii, eficiența investițiilor realizate cu instalații complexe din import ;f) negociază și încheie, în condițiile legii, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, sau direct, atunci cînd sini împuternicite, acorduri, convenții și protocoale de cooperare economică și tehnică cu alte state, precum și înțelegeri cu firme străine ;g) asigură, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, îndeplinirea obligațiilor ce le revin din înțelegerile încheiate cu alte state în domeniul relațiilor economice externe ;h) coordonează, sprijină și răs

pund de participarea unităților din subordine la tîrgurile și expozițiile internaționale și alte forme de propagandă și reclamă comercială în străinătate ;i) organizează selecționarea și instruirea sistematică a personalului care lucrează în sectoarele de comerț exterior din unitățile subordonate :j) asigură, cu avizul Ministerului Comerțului Exterior, participarea, formele și condițiile de reprezentare permanentă în străinătate, a sectoarelor și activităților de comerț exterior care te revin.Art. 32 — Ministerele și celelalte organe centrate și locale ale administrației de stat, precum și organizațiile centrate cooperatiste și obștești sînt obligate ca, înainte de trimiterea unor delegații economice in străinătate, să examineze împreună cu Ministerul Comerțului Exterior oportunitatea și sarcinile concrete care fac obiectul deplasărilor respective ; de asemenea, după terminarea misiunii în străinătate, delegațiile e- conomice au obligația să informeze Ministerul Comerțului Exterior asupra problemelor economice discutate, rezultatelor obținute, măsurilor stabilite, precum și asupra altor aspecte care interesează relațiile economice externe.Art. 33. — Ministerele, precum și alte organe centrale și locale cu activitate de comerț exterior pot organiza în cadrul lcr compartimente distincte de comerț exterior sub forma unor direcții generate, direcții, oficii, servicii de export-im- port-cooperare, în funcție de volumul și complexitatea sarcinilor de comerț exterior.Art. 34. — Ministerul Comerțului Exterior, în vederea aplicării în practică. a politipii economice externe stabilite de partid și de stat, asigurării echilibrului și eficienței schimburilor economice cu străinătatea. exercită următoarele atribuții principale :a) întocmește planul de comerț și cooperare economică și tehnică internațională, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării ;b) exercită controlul și îndrumarea generală asupra exportului și importului și răspunde direct de modul cum se realizează planul de comerț exterior ;c) participă, impreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Republicii Socialiste România și Banca Română de Comerț Exterior, la elaborarea și realizarea balanței de plăți externe ;d) asigură lărgirea continuă a relațiilor, •«comerciale externe ale- țării și promovarea cooperării, economice și tehnice internaționale ; negociază și încheie acorduri, convenții și protocoale, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, precum și alte înțelegeri comerciale și de cooperare economică și tehnică, urmărește și răspunde de realizarea acestora ;e) elaborează, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale, programe anuale și de perspectivă cu privire la promovarea și dezvoltarea schimburilor economice internaționale ;f) urmărește, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe obținerea de facilități și tratament preferențial din partea altor state :g) asigură contactele și participarea Republicii Socialiste România și unităților cu activitate de comerț exterior Ia organismele economice internaționale ;h) coordonează și controlează nivelul prețurilor externe în valută, practicate de organizațiile economice la produsele de export și import ;i) urmărește creșterea continuă a eficienței comerțului exterior, in care scop ia măsuri de prospectare sistematică a piețelor externe, studiază tendințele imediate și de perspectivă de pe piețele externe și elaborează pe această bază analize și propuneri, informează operativ ministerele și unitățile economice interesate pentru a lua măsurile care se impun ;j) îndrumă și controlează activitatea de comerț exterior a organizațiilor economice care efectuează asemenea activitate, indiferent de subordonarea lor ;k) eliberează autorizații de export și import, urmărind realizarea unor schimburi echilibrate și eficiente, în concordanță cu prevederile planului de stat, balanței de plăți externe și cu obligațiile asumate prin acorduri, convenții și alte obligații externe ;l) organizează, în condițiile prevăzute de lege, reprezentanțele economice permanente. în străinătate, asigură îndrumarea și controlul lor în problemele concrete de comerț exterior și cooperare economică și tehnică internațională ;m) colaborează cu Ministerul In- vățămîntului la îmbunătățirea programelor învățămîntului superior și liceelor de specialitate, care să asigure pregătirea temeinică a cadrelor necesare activității de comerț exterior ; elaborează — în colaborare cu alte ministere — programe de școlarizare periodică a cadrelor care lucrează în domeniul comerțului exterior ;n) editează lucrări și publicații în domeniul comerțului exterior ;o) asigură și controlează aplicarea legilor, decretelor și hotărîrilor Consiliului de Miniștri în domeniul schimburilor economice externe și al activității vamale.Art. 35. — în exercitarea atribuțiilor Ministerului Comerțului Exterior, ministrul comerțului exterior emite instrucțiuni și alte norme cu caracter obligatoriu pentru toate ministerele, organele centrate și organizațiile economice cu activitate de comerț exterior.Art. 36. — în unele centre importante din țară se oot înființa oficii său birouri subordonate Ministerului Comerțului Exterior, pentru sprijinirea și îndrumarea unităților producătoare în promovarea exporturilor și acțiunilor de cooperare și în desfășurarea activității lor de comerț exterior. ■Art. 37. — Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Direcția Centrală de Statistică, elaborează sistemul informational în domeniul comerțului exterior, urmărește și raportează realizarea planului de comerț exterior. în acest scop, ministerele, celelalte organe centrale, uni

tățile cu activități de comerț exterior, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București sînt obligate să a- sig'ure datele și informațiile necesare.Art. 38. — Comitetul de Stat al Planificării întocmește, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, planul de comerț exterior, ca parte integrantă a planului de stat.Comitetul de Stat al Planificării ia măsuri în colaborare cu ministerele și alte organe — titulare de plan — ca la întocmirea planului de dezvoltare a economiei naționale să se prevadă fondul de mărfuri destinate exportului, care să asigure echilibrul balanței de plăți externe, creșterea continuă, a eficienței comerțului exterior prin îmbunătățirea structurii exporturilor și importurilor, stabilitatea schimburilor economice cu străinătatea și respectarea angajamentelor externe.în colaborare cu ministerele și alte organe centrate, duce tratative cu organele centrale de planificare și economice din țările socialiste și din alte țări cu privire la problemele colaborării, specializării și cooperării economice în perspectivă.Art. 39. — Ministerul Finanțelor verifică respectarea prevederilor cu caracter valutar din legi, decrete, precum și din hotărîri ale Consiliului de Miniștri, urmărind apărarea intereselor financiare ale statului, controlează — împreună cu Ministerul Comerțului Exterior — operațiile de comerț exterior, executarea de lucrări și prestații de servicii, precum și orice alte operații din care rezultă drepturi sau obligații valutare, pro- punînd măsuri pentru creșterea eficienței activității economice externe, îndrumă și verifică activitatea celorlalte organe care — potrivit legii — exercită controlul financiar în aceste probleme și sectoare de activitate.Art. 40 — Băncile, prin activitatea de creditare, de decontare, prin regimul dobînzilor, sprijină și exercită un control sistematic asupra realizării producției pentru export, de- terminînd luarea de măsuri care să ducă la dezvoltarea exportului, creșterea eficienței schimburilor economice și cheltuirea cu economicitate a fondurilor valutare.Banca Română de Comerț Exterior dezvoltă permanent relațiile cu băncile din străinătate și încheie aranjamente și convenții cu acestea pentru fructificarea disponibilităților bancare care să contribuie la sprijinirea dezvoltării schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu alte state. în acest scop, Banca Română de. Comerț Exterior urțnăf.eșle eyojuțip. conjuncturii. . îi-;, nanciare și monetare internaționale, dezvoltă contactele eu instituțiile financiare și bancare internaționale și poate organiza reprezentanțe proprii pe principatele piețe monetare.Art. 41. — Ministerul Finanțelor impreună cu Ministerul Comerțului Exterior și băncile au obligația de a urmări creșterea permanentă .a eficienței comerțului exterior, de, a veghea la menținerea unei balanțe . de plăți externe echilibrate și participă la elaborarea • unui plan valutar corespunzător.Art. 42. — Ministerul Afacerilor Externe acționează pentru promovarea relațiilor economice ale României cu celelalte state, răspunde pentru realizarea de acorduri și înțelegeri care să faciliteze lărgirea schimburilor economice, cooperarea economică și tehnico-științifică ale Republicii Socialiste România eu alte state.Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, acordă ajutor permanent și operativ tuturor ministerelor și organizațiilor economice române în relațiile pe care acestea le au cu organisme și firme din alte state.Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior, cu alte ministere și organe centrale, potrivit competenței lor, asigură participarea Republicii Socialiste România la organismele e- conomice internaționale.Art. _ 43. — Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Comerțului Exterior, asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la expediția și transporturile internaționale, controlează îndeplinirea de către unitățile din subordine a obligațiilor ce decurg din acestea și răspunde de îndeplinirea planului de transporturi internaționale.Ministerul Transporturilor răspunde de folosirea eficientă a mijloacelor de transport românești în traficul internațional.Art. 44. — Ministerul Turismului elaborează, în colaborare cu celelalte organe centrale și locale interesate, planul de încasări și plăți în valută pentru activitatea de turism și răspunde de realizarea lui.Art. 45. — Organizațiile centrate cooperatiste pot efectua operațiuni de export, import, executare de lucrări, prestații de servicii și alte operațiuni de comerț exterior în condițiile legii, prin unitățile lor autorizate.Art. 46 — Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor înfăptuiește, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale. politica partidului și statului în domeniul calității și al controlului tehnic de calitate al produselor, lucrărilor și serviciilor care fac obiectul activității de comerț exterior.Art. 47, — Camera de Comerț a Republicii Socialiste România este o organizație obștească din care fac parte de drept organele și organizațiile care desfășoară activitate do comerț exterior. Pot fi membri ai Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România și alte organizații socialiste, precum și oameni de știință sau specialiști în probleme de comerț exterior.Camera de Comerț a Republicii Socialiste România contribuie la dezvoltarea și întărirea legăturilor economice ale Republicii Socialiste România prin dezvoltarea de relații cu organizații internaționale similare, firme, organizații economice și asociații profesionale din străinătate, prin organizarea de tîrguri și expoziții în tară sau în străinătate, prin acțiuni de propagandă economică și comercială, precum și prin alte mijloace prevăzute de lege.Camera de Comerț a Republicii 

Socialiste România, prin organele sale, asigură : protejarea drepturilor de proprietate industrială ; controlul calitativ și cantitativ al mărfurilor din mandatul clienților săi ; editarea de publicații periodice, cataloage, prospecte.Pe lingă Camera de Comerț a Republicii Socialiste România funcționează Comisia de arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comerț exterior.
CAPITOLUL IV 

Organizarea 
în străinătate 

a activității de comerț 
exteriorArt. 48. — Șeful misiunii diplomatice, în calitate de reprezentant al statului român, poartă răspunderea pentru dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice, pentru lărgirea continuă și realizarea schimburilor comerciale dintre Republica Socialistă România și țara în care este acreditat.Șeful misiunii diplomatice trebuie să cunoască temeinic posibilitățile României și ale țării în care este a- creditat, de cooperare economică și tehnico-științifică, de lărgire a comerțului exterior și să acționeze pentru folosirea acestor posibilități în vederea dezvoltării continue a schimburilor economice dintre România și țara respectivă.Secția sau agenția economică, precum și alte reprezentanțe economice permanente sau temporare în țara respectivă sînt subordonate și răspund de activitatea lor și în fața șefului misiunii diplomatice ; de asemenea, orice delegație economică care se deplasează într-o țară străină este obligată să informeze și să se consulte cu șeful misiunii diplomatice asupra problemelor care fac obiectul deplasării sate.Șeful misiunii diplomatice acordă sprijinul necesar secției sau agenției economice, tuturor reprezentanțelor economice, permanente sau temporare, precum și delegațiilor economice pentru ca acestea să-și poată realiza în bune condiții sarcinile ce le revin.Art. 49. — Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu Ministerul A- facerilor Externe, organizează reprezentarea economică permanentă în străinătate prin secții economice ale misiunilor diplomatice, agenții comerciale, birouri comerciale și alte forme de reprezentare, în funcție de necesitățile schimburilor economice și specificul țării respective, purtînd denumiri și funcționînd in condițiile convenite cu autoritățile din țara de reședință.Secțiile economice, agențiile comerciale, birourile comerciale și celelalte forme de reprezentare funcționează conform normelor și orientărilor generale date în comun de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, iar în problemele specifice de comerț exterior, după instrucțiunile Ministerului Comerțului Exterior ; ele sînt subordonate Ministerului Comerțului Exterior, în fata căruia poartă răspunderea pentru activitatea depusă.Art. 50. — Secțiile economice ale misiunilor diplomatice, agențiile comerciale și celelalte forme de reprezentare răspund de dezvoltarea continuă a schimburilor economice ale Republicii Socialiste România cu țara în care își desfășoară activitatea, în care scop le revin următoarele atribuții și sarcini principale :a) să cunoască economia țărilor de reședință, realizările în domeniul economic și tehnic, tendințele de dezvoltare și conjuncturale ale acestora ;b) să facă cunoscute realizările in domeniul economic și tehnico-știin- țific ale Republicii Socialiste România, produsele românești și posibilitățile de schimburi comerciale și de cooperare ale organizațiilor economice române ;c) să prospecteze permanent piața, să urmărească continuu conjunctura pieței și să informeze operativ Ministerul Comerțului Exterior și ministerele sau unitățile economice interesate, făcind propuneri de folosire a piețelor sau conjuncturii favorabile ;d) să ia toate măsurile care se impun pentru realizarea sarcinilor de export și import în țara sau zona geografică în care își desfășoară activitatea ;e) să stabilească și să mențină legături permanente pe linie economică cu autoritățile din țara de reședință pentru crearea condițiilor necesare realizării sarcinilor de comerț exterior ;f) să facă propuneri privind lărgirea schimburilor comerciale și dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice cu țara de reședință ;g) să urmărească și să sprijine îndeplinirea prevederilor acordurilor comerciale și altor înțelegeri bilaterale de cooperare economică și tehnico-științifică, precum și a protocoalelor sesiunilor comisiilor mixte, de cooperare economică și tehnică internațională ;h) să coordoneze și să sprijine activitatea de reclamă comercială, să prezinte propuneri de participare la expoziții, tîrguri internaționale și alte manifestări cu caracter economic și comercial în țara de reședință ;i) să elaboreze studii conjuncturale privind țara unde activează ; să e- laboreze propuneri privind organizarea și adaptarea în perspectivă a producției de export la cerințele pieței respective ; să informeze operativ despre situația prețurilor pe piața respectivă ;j) să facă propuneri privind formele de organizare a desfacerii produselor în țările respective, ținînd seama de specificul mărfurilor și al piețelor, urmărind o apropiere cit mai mare a producătorilor români de consumatorii externi ai mărfurilor respective.

(Continuare în pag. a IV-a)'
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SCÎNTEIA —joi 18 martie 1971

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

7. — Eliberarea din funcția de 
membru al Consiliului de Stat a to
varășului Ion Cosma, care a fost nu
mit ministru, și completarea' locului 
devenit astfel vacant.La primul punct al ordinii de zi, deputatul Tudor Drăganu, președintele comisiei de validare, a prezentat raportul comisiei pentru validarea mandatului de deputat al tovarășei Lucia Lazanu, în Circumscripția e- lectorală nr. 1 — Rîmnicu-Vîlcea,din. județul Vîlcea, și al tovarășului 
Ioniță Bagiu, în Circumscripția electorală nr. 5 — Timișoara Nord-Vest, din județul Timiș, în locurile care au fost vacante.Trecîndu-se la vot, Marea Adunare Națională a validat în unanimitate mandatele noilor deputați.în continuarea ordinii de zl, tovarășul Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, a prezentat, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, expunerea la Proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste RomâniaDeputatul Aurel Vijoli, președintele comisiei economico-financiare, a prezentat apoi raportul acestei comisii și al altor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale la acest proiect de lege.La dezbaterea acestui proiect de lege au luat cuvintul deputății Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.. președintele Consiliului popular județean, Iosif Roth, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Timiș, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Florica Toma, tehnician la fabrica „Țesătura" din Iași, Mirceâ Simovici, director al Fabricii de rulmenți din Bîrlad, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Dumitru Joița, prim-vicepre • ședințe al Consiliului popular al municipiului București, Gheorghe Neculau, directorul general al Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila, precum și ministrul industriei ușoare, Ion Crăciun.Proiectul de lege a fost discutat apoi pe articole, adoptîndu-se cu a- cest prilej unele amendamente, în spiritul propunerilor făcute de deputați, în cadrul dezbaterii generale.Cu amendamentele propuse Marea Adunare Națională a adoptat apoi prin vot secret Legea cu privire la 
activitatea de comerț exterior, de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică a Republicii Socialiste Ro
mânia.La amiază, ședința Marii Adunări Naționale a luat sfîrșit pentru a da posibilitatea comisiilor permanente să-și continue lucrările în legătură cu proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi a sesiunii.

★După încheierea ședinței plenare, comisiile pentru învățămînt, știință și cultură, pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, și juridică s-au întrunit în ședințe de lucru.Lucrările în plen ale actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale vor 
fi reluate joi la ora 9,00. (Agerpres)

(Urmare din pag. a Il-a)Deputatul ANGELO MICU
LESCU a spus în cuvintul său : Proiectul de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România, supus aprobării a- cestei sesiuni, are o deosebită importanță și pentru lucrătorii din agricultură și industria alimentară, legea fiind menită să asigure în aceste sectoare de activitate, ca și în celelalte ramuri ale economiei, îmbunătățirea continuă a producției și economicității acesteia, în vederea satisfacerii nevoilor interne de consum și creării unor disponibilități pentru export.După ce a relevat eforturile mari făcute de stat, în cincinalul încheiat, pentru dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale și modernizarea producției în cele două ramuri economice, realizările obținute în aprovizionarea populației cu produse agroalimentare și sporirea disponibilităților pentru export, vorbitorul a spus : Noul plan cincinal — etapă importantă în dezvoltarea economiei naționale — prevede ritmuri înalte de creștere ale producției agricole și alimentare, care vor crea premisele unui important salt calitativ și cantitativ al acestui sector de bază al producției țării noastre.Reglementarea prin Droiectul de lege a sarcinilor ce revin ministerelor, centralelor și unităților producătoare in organizarea producției destinate exportului, precum și realizarea unor produse calitativ superioare, competitive pe piețele externe, va conduce la îmbunătățirea activității de export, concretizată în producerea unor mărfuri cerute pe piețele externe, cu înalt nivel de prelucrare și valorificare a resurselor de materii prime, care să contribuie la obținerea unui aport valutar ridicat, cu un curs de revenire favorabil.Aceste prevederi impun pentru a- grîcultură și industria alimentară luarea unor măsuri de îmbunătățire a organizării procesului de producție, întreprinderea unor acțiuni speciale pentru pregătirea producției de export prin : adîncirea specializării la nivel de întreprinderi, ferme și secții de industrializare, a căror producție să fie nu numai destinată exportului, ci și adaptată cerințelor specifice diferitelor piețe externe. Va trebui mărită, totodată, ponderea produselor agroalimentare cu nivel mai ridicat de prelucrare, concomitent cu reducerea treptată a exporturilor de materii prime agricole, și asigurată o mai bună cunoaștere a tendințelor de dezvoltare și cerințelor diferitelor piețe de desfacere.In unitățile industriei alimentare va fi adîncită diversificarea producției, urmărind, totodată, îmbunătățirea condițiilor de ambalare și prezentare.Proiectul de lege, a spus în continuare vorbitorul, dezvoltă și dă o nouă orientare cooperării economice și tehnice internaționale, în vederea participării tot mai active și în forme cit mai variate a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, prin colaborarea și cooperarea economică cu țările membre ale Consiliului ' de Ajutor Economic Reciproc, cu toate celelalte țări socialiste, precum și cu țări cu alte orinduiri social-politice.

in agricultură, industria alimenta

LEGEA
cu privire la activitatea de comerț exterior, de cooperare economică 

și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. IlI-a)Art. 51. — Secțiile economice ale misiunilor diplomatice, agențiile și birourile comerciale din străinătate coordonează activitatea tuturor reprezentanților permanenți sau temporari ai unităților industriale, unităților cu statut de centrală, întreprinderilor de comerț exterior, ai misiunilor economice, acționînd în strînsă unitate și sub îndrumarea și controlul șefului misiunii diplomatice.Art. 52. — în vederea realizării sarcinilor de export sau import, unitățile cu activitate de comerț ’exterior pot fi reprezentate în străinătate prin delegați permanenți sau temporari, birouri tehnice și comerciale, societăți proprii sau cu participare străină, reprezentanți locali, precum și alte forme proprii, în funcție de specificul piețelor și condițiile concrete din fiecare țară.Trimiterea de delegați permanenți în străinătate se face cu a- cordul Ministerului Comerțului Exterior.Art. 53. — Atribuțiile principale ale reprezentanților în străinătate ai centralelor industriale, unităților cu statut de centrală, fabricilor, uzinelor și întreprinderilor specializate de comerț exterior sint următoarele :a) să asigure realizarea sarcinilor de comerț exterior ale unităților pe care le reprezintă pentru țara respectivă ;b) să stabilească legături directe cu conducerile firmelor și întreprinderilor străine ;c) să prospecteze piețele externe In vederea creșterii volumului și diversificării exporturilor, sporirii e- ficienței operațiunilor de comerț exterior ;d) să întocmească studii și analize conjuncturale pentru sectoarele și produsele pe care le reprezintă pe piața, respectivă ;e) să asigure o informare largă a- supra realizărilor în domeniul sectorului pe care ii reprezintă și asupra posibilităților de export ale sectorului respectiv ;f) să urmărească executarea contractelor de export și import, prestări de servicii și executări de lucrări ;g) să rezolve unele probleme legate de exportul produselor, care sînt : urmărirea comportării în exploatare a mașinilor și utilajelor în perioada de garanție, asigurarea asis

cuvintul participanților la dezbateri
ră, ca și în celelalte ramuri, o orientare fundamentală constantă a dezvoltării comerțului exterior și a cooperării o constituie cooperarea cu toate țările socialiste.Agricultura și silvicultura permit, prin specificul lor, inițierea a numeroase acțiuni de colaborare și cooperare economică și tehnică. Pe a- ceastă linie se înscriu acțiunile de cooperare tehnică, angajate cu țările socialiste vecine, în domeniul semințelor, tehnologiilor și perfecționării pregătirii specialiștilor noștri. Ne propunem, totodată, să dezvoltăm cooperarea în forme variate și cu celelalte . țări socialiste.Prin reglementările pe care le cuprinde, proiectul de lege așează atît relațiile interne de producție, cit și raporturile economice cu alte state pe baze noi, îmbunătățite, corespunzătoare stadiului actual și programului de dezvoltare a economiei noastre naționale — a spus în încheiere vorbitorul.In cuvintul său, deputatul DUMI
TRU JOIȚA a spus : Creșterea și diversificarea considerabilă a legăturilor economice externe-ale tării noastre, a relațiilor de colaborare și cooperare cu țările socialiste, cu celelalte state, participarea ei intensivă la diviziunea internațională a muncii constituie o coordonată fundamentală a politicii externe a partidului și statului nostru. Aceasta reiese atît din creșterea importantă a volumului schimburilor de valori materiale și tehnico-știin- țifice, cit și din faptul că în prezent România întreține relații comerciale cu 110 țări. Aceeași linie ascendentă a urmat și activitatea de comerț exterior a întreprinderilor bucureștene, în general. In ceea ce privește întreprinderile și unitățile din cadrul Consiliului popular al municipiului București, volumul total al comerțului exterior a fost, ;n anul 1970, de peste 4 ori mai mare decît în 1965. exportul crescînd de aproape 7 ori. iar importul de 2,7 ori.înțelegînd că dezvoltarea relațiilor de cooperare reprezintă o cale a- vantajoasă pentru satisfacerea unor nevoi economice importante, consiliul popular al municipiului a inițiat și finalizat o serie de acțiuni de cooperare, prin care au fost realizate noi capacități de producție în industria materialelor de construcție și industria locală, cum sînt : o fabrică de plăci ceramice, o fabrică de cărămizi, o fabrică de tîmplărie metalică, două poligoane de prefabricate, o instalație de făinuri proteice etc. Consiliul popular al municipiului București are în vedere promovarea în continuare a unor asemenea acțiuni pe baza unui program elaborat pe perioada 1971—1975.Proiectul de lege pe care îl dezbatem, consfințind descentralizarea operațiunilor de import-export prin apropierea activității de comerț exterior de producători și beneficiari și acordînd drepturi, dar și responsabilități sporite centralelor și altor organizații economice autorizate, va da cu siguranță un impuls major dezvoltării schimburilor externe ale țării noastre, va stimula creșterea e- ficienței economice a acestor schimburi.Potrivit prevederilor noii legi, unitățile producătoare, centralele industriale. combinatele, unitățile cu statut de centrală, fabricile, uzinele răspund de prospectarea piețelor ex

tenței tehnice necesare, organizarea service-ului ;h) să inițieze și să urmărească realizarea de acțiuni de cooperare economică și tehnică pe bază de contracte de lungă durată în domeniul de activitate al organizațiilor economice pe care le reprezintă ;i) să facă propuneri sau să organizeze rețeaua de comercializare a produselor organizațiilor economice pe care le reprezintă ;j) alte sarcini primite de la organizațiile economice pe care le reprezintă, precum și de la șeful reprezentanței economice din țara respectivă.Art. 54. — Organizațiile de turism, de transporturi sau alte organizații prestatoare de servicii pot fi reprezentate în străinătate prin agenții sau birouri proprii.
CAPITOLUL V
Cooperarea economică 

și tehnico-științifică 
internaționalăArt. 55. — Pe baza principiilor generale ale politicii externe a statului, cooperarea economică și tehnico- științifică a Republicii Socialiste România cu alte țări are drept scop :a) intensificarea participării Republicii Socialiste România la diviziunea internațională a muncii, prin cooperarea economică și tehnico- științifică cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socialiste și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de c- rînduirea lor social-politică. care să asigure dezvoltarea independentă a economiei noastre naționale ;b) realizarea în condiții optime a planurilor de stat privind dezvoltarea economiei naționale ;c) îmbunătățirea și diversificarea continuă a structurii schimburilor comerciale, creșterea eficienței exportului ;d) accelerarea introducerii în producție a celor mai noi și eficiente realizări ale științei și tehnicii pe plan mondial, în vederea ridicării nivelului tehnic calitativ al producției ;e) participarea Republicii Socialiste România în alte țări la realizarea 

terne, de introducerea în fabricație pentru export a acelor produse care asigură o valorificare superioară a materiilor prime și sînt cerute pe piață, de desfacerea acestor produse în străinătate la prețuri cît mai bune.Textul legii statuează cadrul în care urmează să se desfășoare complexa activitate de export-import, de colaborare economică și tehnico- științifică. stabilește în amănunțime atribuțiile ce revin atît administrației centrale și locale de stat, cit și unităților economice. Se impune însă din partea noastră a tuturor să sporim preocupările pentru ridicarea calității mărfurilor, pentru respectarea cu strictețe a termenelor contractuale. diversificarea produselor, pentru asimilarea de noi produse destinate exportului, de calitate superioară și ;n condiții competitive de calitate și preț.în ultimul timp o dezvoltare însemnată a luat-o executarea de lucrări de construcții în străinătate. Această activitate, ca și aceea de proiectare pentru beneficiarii externi, precum și prestarea de alte servicii trebuie să se desfășoare în condiții de asemenea competitive de calitate, preț și ritm de execuție. întrucît proiectul de lege nu cuprinde responsabilități pentru unitățile care execută asemenea lucrări și prestații. propunem ca la art. 22. punctul „d“, să se includă un alineat nou cu următorul cuprins :„Executarea de proiecte. lucrări de construcții-montaj și prestații de servicii în străinătate. în condiții competitive de calitate, preț, termen și eficientă economică".Luând cuvintul, deputatul GHEOR
GHE NECULAU a spus : Pentru colectivul de muncă unde îmi desfășor activitatea — Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila — prevederile proiectului de lege cu privire la activitatea de comerț exterior, de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică a Republicii Socialiste România și, mai ales, concluziile tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea privind activitatea de comerț exterior constituie un îndreptar prețios în activitatea prezentă și viitoare, un imbold de a ne reana- liza responsabilitățile și a le situa la cota exigențelor actuale.Personal, consider de o deosebită importanță prevederile înscrise în proiectul de lege, care restructurează fundamental concepția despre activitatea de export, o redi- mensionează și o transformă într-o activitate de bază, o așează pe un suport de responsabilitate bine precizată. Faptul că producătorul va trebui să participe la prospectarea pieței-, la. cunoașterea cerințelor ei, va da noi valențe preocupărilor pentru îmbunătățirea calității produselor, pentru asimilarea de produse noi cerute pe piața externă.Noi trebuie să producem tot mai mult și cît mai bine, pentru nevoile interne și pentru export. Aceasta nu înseamnă a produce ce ne este mai la îndemînă, ci înseamnă a produce ceea ce cere piața, ce este mai eficient. Iată de ce apreciez ca deosebit de importante prevederile articolelor 8, 9 și 10 din proiectul de lege care stabilesc cu claritate răspunderile ce revin ministerelor, centralelor, întreprinderilor și celorlalte unități economice, atît în desfășurarea producției pentru export, cit și în realizarea acesteia. Reflectarea 

unor programe de dezvoltare, în domeniul economic, comercial, financiar și în alte domenii de activitate.Art. 56. — Cooperarea economică și tehnico-științifică internațională poate fi realizată în forme variate, în funcție de interesele economiei naționale, de obiectul cooperării, de destinația produselor.Coordonarea pe întreaga economie a acțiunilor de cooperare economică și tehnică internațională se realizează de Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică și de Ministerul Comerțului Exterior. în strînsă legătură cu ministerele și organizațiile centrale cooperatiste și obștești.Coordonarea acțiunilor de cooperare științifică cu alte țări se realizează de Consiliul Național al Cercetării Științifice în colaborare cu Comisia Guvernamentală de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe și celelalte ministere și organe centrale interesate.Art. 57. — Organizațiile economice române pot coopera cu firme sau organizații economice străine la construirea în comun de obiective economice în Republica Socialistă România și în străinătate.Art. 58. — Organizațiile economice române pot constitui, cu aprobarea organelor în drept, societăți mixte în străinătate și în Republica Socialistă România, în domeniul producției industriale și agricole, al activității de construcții, transporturi, comerț, cercetare tehnico-științifică și servicii.Condițiile privind constituirea, organizarea, durata și funcționarea societăților mixte, drepturile și obligațiile părților, modalitățile de formare a patrimoniului, precum și de retragere a cotei de participare, criteriile de repartizare a beneficiului și alte clauze specifice se prevăd în contractul încheiat între părți.Art. 59. — Societățile mixte constituite în România sînt persoane juridice și își desfășoară activitatea in conformitate cu legislația Republicii Socialiste România ; participarea părții române la patrimoniul acestor societăți mixte este de cel puțin 51 la sută.Contractul de constituire, organizare și funcționare a societăților mixte din România se înregistrează la Ministerul Comerțului Exterior și devine valabil după ce este aprobat.în vederea aprobării contractului, Ministerul Comerțului Exterior verifică legalitatea clauzelor acestuia și 

eficienței activității de comerț exterior in rezultatele financiare ale întreprinderii producătoare, a spus vorbitorul, va mări sfera de preocupări a . întregului colectiv de muncă pentru îmbunătățirea, sub toate aspectele, a acestei activități.Deputatul a propus ca, pentru început, normele de decontare a valutei in lei, sau invers, să se stabilească diferențiat pe produse sau grupe de produse, în funcție de interesele actuale sau de perspectivă ale economiei naționale. Aceste norme să fie elaborate de organele centrale și făcute cunoscute întreprinderilor în faza de definitivare a planurilor de aprovizionare tehnico- materială, de producție și de export. Această diferențiere va stimula întreprinderile, atît la diversificarea producției pentru export și asimilarea unor produse care se aduc din import, cît și la utilizarea unor materii prime existente în țară, dar care din cauza unor scăderi calitative în concentrație sau conținut sînt mai puțin folosite. Pentru stimularea exportului și limitarea importului vorbitorul a propus ca această diferențiere să se facă și în funcție de acest gen de activitate.In încheiere deputatul a arătat că, conștient de importanța pe care o are pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale activitatea de comerț exterior, colectivul combinatului brăilean a găsit posibilități de sporire a volumului de mărfuri destinat exportului pe anul 1971 și, totodată, de devansare a lui, astfel ca în primul, semestru să realizeze peste 54 la sută din planul anual de export.în cuvintul său tovarășul ION 
CRĂCIUN, ministrul industriei ușoare, a spus : Nivelul atins de exportul produselor industriei ușoare în anul 1970, față de 1965, reprezintă 
o creștere de 185 la sută.Cadrul organizatoric al vechii legislații, caracterizat printr-un centralism excesiv, stînjenea însă ,din ce în ce mai mult dezvoltarea exportului. întregul flux al exporturilor industriei ușoare se realiza printr-o singură întreprindere de comerț exterior, verigă intermediară care împiedica contactul direct, nemijlocit al producătorilor cu piețele pe care urmau să se desfacă produsele lor.La aceasta se adăuga și o serie de lipsuri și deficiențe subiective ca necunoașterea și neînțelegerea justă a cerințelor comerțului exterior atit de către întreprinderile producătoare, cît și de organele de specialitate din administrația centrală a ministerului.Noul cadru legal stabilește atît posibilitatea unor multiple forme și canale prin care să se realizeze exporturile și importurile, cît — mai ales — reîntregește procesul economic unic al acestor schimburi și responsabilitatea integrală a producătorilor pentru realizarea lor. Producătorilor li se acordă cele mai largi atribuții în studierea și prospectarea directă a piețelor și poate că în nici un alt sector acest contact nu este mai necesar ca în cel al industriei ușoare, care — prin caracteristicile produselor sale — trebuie să fie în contact permanent, nemijlocit cu pie-' țele pe care trebuie să se ofere produsele sale. Se creează, de asemenea, posibilitatea asigurării unui portofoliu de comenzi de export, în măsură să asigure organizarea unei producții liniare și a unei aprovizionări corespunzătoare. 

oportunitatea înființării societății mixte respective.Art. 60. — Statul român asigură și garantează aportul financiar al organizațiilor economice române la societățile mixte din străinătate, precum și funcționarea societăților mixte in România.Statul român, prin instituțiile împuternicite, dă garanții partenerilor străini în legătură cu transferul în străinătate al cotelor de amortisment, al beneficiilor, precum și al altor drepturi ce li se cuvin, după plata impozitelor legale și îndeplinirea altor obligații prevăzute în contract.Ărt. 61. — Firmele comerciale și organizațiile economice străine pot obține autorizarea pentru înființarea de reprezentanțe în Republica Socialistă România în condițiile legii.Art. 62. — Prin lege pot fi create pe teritoriul Republicii Socialiste România porturi sau zone libere de taxe vamale, fiscale și de impozite, pentru exporturile și importurile efectuate prin aceste puncte.
CAPITOLUL VI

Regimul vamalArt. 63. — Ministerul Comerțului Exterior realizează politica vamală a Republicii Socialiste România.Art. 64. — Mărfurile, mijloacele de transport, precum și orice alte bunuri pot intra sau ieși din Republica Socialistă România prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat unde funcționează organe vamale, fiind supuse controlului vamal, potrivit legii.Art. 65. — Mărfurile care se importă sînt supuse regimului taxelor vamale, fiscale sau altor taxe stabilite prin lege.
CAPITOLUL VII

Dispoziții finaleArt. 66. — încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală.Art. 67. — Pe data publicării prezentei legi se abrogă Decretul nr. 317/1949 pentru reglementarea operațiunilor de export, import și tranzit.

în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la măsurile luate de Ministerul Industriei Ușoare, în cadrul noii legislații, pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor sporite de export din actualul cincinal. Astfel, au fost organizate trei întreprinderi de comerț exterior, două din ele prin asocierea combinatelor din sectoarele textile și încălțăminte, iar a treia care se ocupă cu exportul și importul sectoarelor de sticlărie, articole casnice și utilaje. De asemenea, s-au acordat atribuții de export direct unor întreprinderi cu volum important și profil caracteristic.Urmînd prețioasele indicații date ministerelor producătoare de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu la consfătuirea pe țară cu cadrele care se ocupă de comerț exterior, ministerul nostru — a spus vorbitorul — pune în aplicare un cojnplex de măsuri care, coordonînd activitatea tuturor factorilor antrenați în aceste operații, urmărește să asigure condițiile necesare pentru realizarea și depășirea sarcinilor primite.în activitatea de comerț exterior a industriei ușoare, noi acordăm o mare atenție cooperării industriale și tehnico-științifice cu țările socialiste, convinși fiind de avantajele reciproce care rezultă din această cooperare. în acest context există programe comune încheiate care prevăd, pe lîngă lărgirea schimburilor economice, și o serie de acțiuni de cooperare privind folosirea unor capacități de producție în interesul reciproc, specializarea în anumite domenii, colaborarea în proiectare, în cercetare și altele.între acestea — a arătat vorbitorul — se înscrie intensificarea activității de marketing, organizarea pe baze mai concrete a creației industriale și estetice a produselor industriei ușoare, pentru stabilirea liniei modei, valorificarea superioară a materiilor prime și, în special, a fibrelor și firelor textile din producția industriei noastre chimice, ca și asigurarea unei aprovizionări ritmice, continue, a fabricilor prelucrătoare pentru executarea comenzilor primite.Calitatea produselor destinate exportului este în centrul atenției noastre și măsurile preconizate prevăd întărirea controlului, de la recepțio- narea materiilor prime, pe întregul parcurs al procesului tehnologic, pînă la produsul finit. Alte măsuri preconizate urmăresc îmbunătățirea ambalajelor de prezentare și a transportului.O atenție deosebită o acordăm, de asemenea, formării cadrelor, convinși fiind că fără cadre corespunzătoare nu va fi posibil să facem față sarcinilor. Am organizat cursuri de comerț exterior la toate nivelele, inclusiv conducerea ministerului.Superioritatea noului cadru ce se creează pentru schimburile economice internaționale — a spus în încheiere ministrul industriei ușoare — rezultă și din faptul că se antrenează în realizarea lor toate forurile economiei noastre naționale, precizîn- du-se sarcinile și responsabilitățile ce le revin. Organele de sinteză pe economie, reprezentanțele noastre diplomatice, ministerele funcționale și cele producătoare sînt chemate să colaboreze la realizarea acestei importante activități prin care țara noastră participă la diviziunea internațională'a muncii, la lărgirea schimburilor economice externe.

Comuna
(Urmare din pag. I)siuni, intelectuali progresiști, republicani.Conflictul ascuțit între guvernul burghez și' forțele populare s-a declanșat în condițiile acceptării de către guvern a păcii care consfințea înfrângerea Franței, ale adoptării unor măsuri profund antipopulare, culmi- nînd cu încercarea de a dezarma garda națională. Această încercare a fost zădărnicită prin intervenția ho- tărîtă a maselor, care au determinat trupele guvernamentale să refuze executarea ordinelor, să-și dezavueze ofițerii și să-1 aresteze pe generalul Lecomte.Spre amiaza zilei de 18 martie, în timp ce trupele guvernamentale erau, după cum se exprima un istoric, „literalmente digerate de mulțime", Thiers, șeful guvernului burghez, a fost nevoit să fugă din Paris, recu- noscînd în felul acesta incapacitatea guvernului său de a exercita atribuțiile puterii în capitală. Parisul se afla, astfel, începînd din acea zi, sub conducerea Comitetului central al gărzii naționale. întruniți în localul primăriei Parisului (Hotel de Viile) pe care flutura drapelul roșu, membrii Comitetului central au fost de părere că, după fuga lui Thiers, datoria lor era, în primul rînd, de a consulta poporul asupra viitorului său, de a-1 invita să-și aleagă conducătorii.In timp ce Comitetul central pregătea alegerile. Lc journal officiel, trecut sub conducerea lui Longuet — membru al Consiliului federal al secțiilor Internaționalei din Paris — făcea aprecieri semnificative asupra caracterului noii puteri care se instala în capitala Franței : „Proletarii ca
pitalei, în mijlocul slăbiciunilor și al 
trădărilor claselor guvernante, au în
țeles că a sosit ceasul ca ei să sal
veze situația, luînd în miini condu
cerea treburilor publice... Proletaria
tul, în fața amenințării permanente 
a drepturilor sale, a negării absolute 
a tuturor aspirațiilor sale legitime, 
a năruirii patriei și a tuturor speran
țelor sale, a înțeles că are datoria 
imperioasă și dreptul categoric de 
a-și lua in miini destinele și de a le 
asigura triumful PRELUÎND PU
TEREA".Proclamațiile și afișele Comitetului central din ajunul alegerilor sugerau limpede ideea că ceea ce se produsese în Paris la 18 martie constituia o profundă revoluție în întreaga structură a societății. „Prin 
această revoluție, glăsuia unul dintre aceste afișe, fără precedent în is
torie... Parisul a dat dovadă de un 
strălucit efort pentru dreptate... Năs
cut din revendicarea dreptății care a 
dus Ia revoluția din 18 martie, Comi
tetul central a fost instalat Ia Hotel 
de Viile... ca sentinelă a poporului". Identificarea noii puteri cu idealurile populare apărea clar și din sfaturile cuprinse în ultima proclamație dată înainte de alegeri : „Nu pierdeți din 
vedere că oamenii care vă vor sluji 
cel mai bine sînt cei care vor fi 
aleși dintre voi, care duc aceeași viață 
cu voi și au de îndurat aceleași su
ferințe...".Este semnificativ că, deși organizate în condiții excepțional de grele, a- legerile pentru COMUNA — denumirea sub care a intrat în istorie CONSILIUL COMUNEI — au demonstrat popularitatea conducătorilor maselor largi : fruntași ai secțiilor Internaționalei, cunoscuți luptători blan- quiști, republicani democrați, în genere patrioți deosebit de activi în timpul evenimentelor petrecute după 4 septembrie 1870 în capitala Franței (Blanqui, cunoscutul revoluționar care stătuse nu mai puțin de 35 de ani în închisoare, alesul nr. 1 al Comunei, a fost arestat de poliția guvernului cu o zi înainte de 18 martie...). Din cei 84 membri ai Comunei, 25 erau muncitori, printre care Varlin, Malon, Duval, Theisz, Trin- quet, Frankel etc. Comuna s-a bucurat de sprijinul unor publiciști talen- tați, cunoscuți în opinia publică, cum erau Ch. Delescluze, Felix Pyat, Jules Vallăs, Vesinier, P. Grousset, A. Arnould ș.a., care au fost aleși pentru curajul lor în publicistica democratică sub imperiu, pentru contribuția adusă la demascarea guvernului „apărării naționale". Comuna a numărat, de asemenea, în rîndurile ei medici (Rastoul, Parisel), avocați (Gambon), profesori sau învățători (Urbain, Lefranțais, Verdure), pictori (Courbet, Eudes. Billioray, Ranvier), poeți (Eug. Pottier, J. B. Clement).Comuna din Paris a intrat în cartea de aur a istoriei mișcării muncitorești internaționale nu numai prin existența, ci și prin opera sa. în 
scurtul timp de 72 de zile cît a trăit, 
Comuna, ca un adevărat guvern nou, 
popular, născut în mijlocul maselor, 
a acționat pentru a da viață celor 
mai profunde aspirații ale poporu
lui. Nu întîmplător cuvintele care au revenit cel mai des în dezbaterile Comunei au fost pace, muncă, repu
blică.Prin obiectivele majore pe care și le-a pus, Comuna a fost un guvern revoluționar care inaugura, după cum se arăta într-unul din documentele sale, „marea luptă" între „parazitism și muncă", între exploatați și exploatatori.Activitatea cea mai importantă a Comunei din punct de vedere social- politic, ca stat al oamenilor muncii, s-a desfășurat în cadrul Comisiei pentru muncă, industrie și schimb, formată aproape în exclusivitate din socialiști, membri ai secțiilor Internaționalei din Franța. Această comisie a lucrat direct cu sindicatele, ca exponente ale maselor muncitoare. „Faimosul decret", cum a denumit V. I. Lenin decretul din 16 aprilie 1871, prin care Comisia muncii urmărea organizarea producției industriale pe baze cooperatiste, atribuia sindicatelor un rol primordial în această acțiune, chemîndu-le să întocmească o statistică a atelierelor părăsite, să elaboreze măsuri practice în vederea reluării activității pe baza constituirii unor „societăți cooperatiste muncitorești", care în ultimă instanță puteau să preia în patrimoniul lor întreprinderile respective. O serie de decrete ale Comunei (interzicerea muncii de noapte în unele întreprinderi, desfi-

21,20 Planeta se grăbește (IV). Film 
documentar de montaj • Li
chidarea petelor negre. Sce
nariul și regia : Paul Anghel 
și Sergiu Verona.

22,00 Valsuri și tangourl nemuri
toare.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,50 închiderea emisiunii progra

mului 1.
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18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară

18.30 Viața literară.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evocări. 

Anul 1924.
20,10 Panoramic științific.
20,40 Interpreți de frunte ai cîn- 

tecului popular .

din Parisințarea amenzilor în fabrică etc.) răspundeau unor cerințe imediate ale oamenilor muncii.La 23 aprilie 1871, Sindicatul mecanicilor și metalurgiștilor a adoptat o Declarație, al cărei conținut reflecta o înțelegere limpede a rolului și obiectivelor social-politice ale Comunei, ca stat al mun
citorilor. „Avînd în vedere că o dată 
cu instaurarea Comunei, expresie a 
revoluției de la 18 martie, egalitatea 
nu trebuie să fie o vorbă goală... de
clarăm că dăm delegaților noștri ur
mătoarele instrucțiuni generale : să 
se suprime exploatarea omului de 
către om, ultima formă a sclaviei, să 
organizeze munca pe baza asociațiilor 
solidare, cu capital colectiv și inalie
nabil". în acest spirit, Comisia pentru muncă și schimb a trecut la o acțiune energică de mobilizare a „camerelor sindicale" în vederea organizării producției pe baze noi în întreprinderile care, din diferite motive, se sustrăgeau de la activitatea normală de producție. Ca urmare a acestei acțiuni, Decretul din 16 aprilie a putut fi pus în practică într-o serie de unități care interesau în primul rînd apărarea Comunei.în timp ce în cadrul activității Comisiei pentru muncă și schimb s-au prefigurat elemente ale viitorului mod de producție, în Comisia pentru învățămînt s-au anticipat, de asemenea, experiențe prețioase pentru în- văță'mîntul și cultura societății secolului nostru, cum a fost, de pildă, enunțarea principiului învățămîntului laic, gratuit și obligatoriu. în mijlocul atîtor frămîntări și greutăți, Comuna a găsit timpul necesar și oamenii corespunzători pentru a se ocupa de problemele culturii.Modul de guvernare al Comunei — în ciuda condițiilor excepțional de vitrege — a fost prin excelență democratic, răspunzînd întru totul conținutului puterii populare, în primul rînd a clasei muncitoare, ca emanație liberă a voinței poporului. Dezbaterea colectivă a tuturor problemelor în cadrul Comunei a fost unul dintre principiile fundamentale ale guvernării comunarde. Aceste dezbateri erau aduse la cunoștința maselor atît prin intermediul organului oficial de presă, cît și prin întîlniri directe între membrii Comunei și cetățeni în cadrul adunărilor publice de la cluburi. Comuna, declara muncitorul Amouroux, membru al Comunei, nu poate avea „o putere reală decît dacă păstrează legătura cu întrunirile publice, pentru a cunoaște adevăratele doleanțe ale populației".Comuna a lăsat o moștenire nepieritoare în conștiința proletariatului, a umanității, tocmai datorită faptului că guvernarea ei a fost, în bună măsu
ră, o creație a gîndirii și înțelepciunii 
poporului. V. I. Lenin, analizînd e- lementele. prin care Comuna a încercat să sfărîme mașina de stat burgheză, a remarcat că această operă era realizată nu atît de conducători, 
cît de „simțul genial al maselor care 
se deșteptaseră".împotriva Comunei s-au coalizat guvernul reacționar de la Versailles și invadatorii teritoriului național al țării. Numai cu ajutorul acestora, „stîrpitura" de Thiers a putut arunca asupra Parisului pașnic o armată sălbăticită de prizonierat, restituită generos de Bismark guvernului de la Versailles, de teamă ca exemplul Comunei să nu se întindă și în Germania.Guvernanții burghezi au* dezlănțuit o represiune sălbatică împotriva populației muncitoare a Parisului. Cîteva locuri au rămas de tristă a- mintire prin execuțiile în masă : Cimitirul Pere-Lachaise, parcul Monceau, Cartierul Temple, strada Ro- guette. în afara celor căzuți în luptele deosebit de îndîrjite, au fost arestați 36 309 comunarzi, iar din- ■tre aceștia 10137 au fost condamnați, între care un mare număr de femei. La sfîrșitul lunii mai, Comuna a fost literalmente înecată în sînge. O parte dintre membrii ;Comunei au murit în timpul luptelor (Flourens, Duval, Rigault, Varlin, Delescluze ș.a.).Reprimarea sîngeroasă a Comunei n-a putut însă împiedica dezvoltarea mișcării muncitorești, răspîndirea în rîndurile clasei muncitoare tocmai a principiilor pe care burghezia Ie dorea a. fi înăbușite. Perioada istorică următoare a marcat afirmarea partidelor socialiste în mai multe țări europene, printre care și România, partide care, considering Comuna ca o primă experiență a guvernării proletare. au înscris în programele lor principii traduse în viață în timpul Comunei.învățămintele Comunei, valoarea lor teoretică, și practică pentru mișcarea revoluționară au fost subliniate deseori de Marx, Engels, Lenin șirdî\. alți conducători ai proletariatului mondial. „Jertfele Comunei — arăta V. I. Lenin — oricît 
de mari sînt ele, au fost răsplătite 
prin importanța pe care ea a avut-o 
pentru lupta proletară generală : ea 
a răscolit mișcarea socialistă din în
treaga Europă..."în epoca noastră, idealurile care au însuflețit acum 100 de ani lupta comunarzilor au triumfat în numeroase țări ale lumii. Ceea ce pe vremea Comunei apărea ca „un asalt dat cerului" a devenit o realitate vie, întruchipată în țările sistemului mondial socialist — între care Republica Socialistă România. Astăzi, în a- proape toate țările lumii există partide comuniste și muncitorești, comuniștii afirmi ndu-se ca luptători hotărîți pentru libertate, independență națională, democrație și progres social, pentru triumful orînduirii noi, socialiste. în rîndurile partidelor comuniste pășește, ca demn continuator al tradițiilor comunarzilor. Partidul Comunist Francez.Poporul român, în pragul gloriosului jubileu al semicentenarului partidului său comunist, trece în revistă cu satisfacție și mîndrie victoriile istorice pe care le-a obținut sub conducerea partidului, în lupta revoluționară pentru triumful noii orinduiri. Opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în care el este angajat cu toate forțele, reprezintă o contribuție la lupta pentru victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.
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21,30

22,00

22,10

20,00 Film artistic : „Clinele din 
Flândra“
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii
„în savană" — film docu
mentar.
Careul magic. De la John 
Sullivan la Joe Frazier.
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Interviu acordat de președintele 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)cu succes planul cincinal 1966 — 1970, în toată această perioadă producția industrială crescînd în- tr-un ritm mediu anual de circa 12 la sută. în 1970 producția industrială a fost de 17 ori mai mare decît cea realizată în 1938, anul cu cea mai înaltă producție din perioada antebelică. Industria contribuie astăzi la formarea venitului național în proporție de circa 60 la sută.în cincinalul pe care l-am încheiat recent, producția agricolă a crescut cu 24' la sută, cu toate că timp de 3 ani la rînd am avut condiții climatice nefavorabile.Edificator pentru progresul economiei românești este, cred, și ■faptul că în perioada ■ 1966—1970 venitul național a crescut în medie anual cu 7,7 la sută, depășindu-se prevederile planului cu 13,6 miliarde lei. în ultimii cinci ani salariul real a crescut cu 20 la sută, iar veniturile populației din salarii cu peste 50 la sută ; de asemenea, pensiile au sporit cu 32 la sută. în cursul ultimului cincinal s-au construit la orașe și la sate circa 660 000 de locuințe.Succesele politicii economico- sociale a României sînt ilustrate în mod evident și de progresele mari obținute în dezvoltarea învățămîn- tului, științei, culturii, a ocrotirii sănătății. Iată, spre exemplu, în 1938 circa 35 la sută din populația țării era neștiutoare de carte ; a- ceastă situație nu numai că a fost de mult lichidată, dar în 1970 am ajuns la generalizarea învățământului de 10 ani obligatoriu și gratuit pentru toți copiii ; numărul studenților a crescut de la 28 000 în trecut, la peste 150 000 în prezent.După cum se poate vedea, facem totul pentru ca, odată cu dezvoltarea economică a țării, să se îmbunătățească continuu și condițiile

de viață, materiale și spirituale, ale întregului nostru popor.ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre orientările eco
nomice de viitor ale Româ
niei ? Inundațiile din 1970 au 
constituit un obstacol în calea 
dezvoltării viitoare a țării 
dumneavoastră ?RĂSPUNS : Liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a României în perioada următoare au fost trasate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român din vara anului 1969. Se are în vedere asigurarea în continuare a dezvoltării susținute a industriei, care va crește într-un ritm mediu anual de peste 10 la sută. Un accent deosebit punem pe laturile calitative ale activității economice. Mă refer în special la sporirea preocupării pentru ridicarea calității produselor, sporirea productivității muncii și o mai bună organizare a întregii activități, pentru creșterea susținută a eficienței economice în toate ramurile producției.în următorii cinci ani prevedem, de asemenea, o creștere mai accentuată a producției agricole. în acest scop au și fost alocate investiții de circa 80 miliarde lei pentru dezvoltarea agriculturii.Prin realizarea acestor prevederi în industrie și agricultură România va face un nou și însemnat pas înainte pe calea dezvoltării sale economice și sociale, mic- șorînd și mai . mult decalajul care o desparte' de țările avansate din punct de vedere industrial.Doresc să menționez că poporul nostru a trecut cu succes la înfăptuirea prevederilor noului plan cincinal ; rezultatele bune obținute în primele două luni ale acestui an ne îndreptățesc să afirmăm că în această privință am pășit — cum se spune — cu dreptul.

în ce privește inundațiile din 1970 ele au provocat țării noastre daune foarte mari, care, după ultimele evaluări, se cifrează la peste 
1 miliard de dolari. Datorită măsurilor luate, a muncii eroice desfășurate de întregul popor, am reușit să lichidăm cea mai mare parte a acestor pagube. în această privință, doresc să menționez ajutorul primit din străinătate și, în acest cadru, să aduc și pe această cale mulțumiri autorităților și cetățenilor elvețieni pentru sprijinul acordat populației sinistrate din țara noastră.Doresc să arăt că inundațiile nu au afectat prevederile dezvoltării țării în perioada următoare ; dimpotrivă, greutățile prin care am trecut — și care âu constituit un serios examen al abnegației și dîr- zeniei cu care poporul nostru este decis să lupte pentru a înlătura orice obstacole care i-ar sta în cale — au pus și mai mult în atenția întregii țări necesitatea realizării tuturor prevederilor ce ni le-am propus în legătură cu dezvoltarea industrială și agricolă viitoare a patriei noastre, ne-au întărit puternic hotărîrea de a nu cruța nici un efort pentru transpunerea lor în viață.Realizarea acestor prevederi pe care noul cincinal le stabilește în legătură cu dezvoltarea economiei naționale va crea o bază trainică pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și culturale a întregului popor ; în același timp, aceasta va asigura condiții pentru participarea tot mai intensă a țării noastre la schimbul mondial de valori, la dezvoltarea colaborării și prieteniei cu toate statele lumii.în încheiere, doresc să transmit ascultătorilor postului dumneavoastră de radio, întregului popor elvețian, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de prosperitate, pace și fericire.

REZULTATELE INTRE®
(Urmare din pag. I)

tații peste plan de 1,5 miliarde lei. Prin muncă patriotică 
s-au efectuat lucrări edilitar-gospodărești și de înfrumu
sețare a localităților a căror valoare a fost estimată la 
aproape 4 miliarde lei.

ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE s-au în
cheiat cercetări valoroase și au fost elaborate noi soluții 
tehnice. Prin orientarea mai fermă a activității unităților 
de cercetare spre soluționarea cerințelor concrete ale pro
ducției, s-au realizat în anul 1970 produse care înlocuiesc 
un import echivalent de circa 250 milioane lei valută, va
lorificarea de noi materiale și materii prime de peste 100 
milioane lei, s-a obținut un plus de producție evaluat la 
peste 400 milioane Iei și economii suplimentare Ia prețul 
de cost de peste 100 milioane lei.

Examinînd rezultatele obținute în îndeplinirea planului, 
precum și a angajamentelor asumate, ținind seama de 
contribuția județelor la realizările economiei noastre na
ționale, precum și de complexitatea și potențialul lor eco
nomic, COMITETUL EXECUTIV AL COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, CON
SILIUL DE STAT ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA DECLARA FRUN
TAȘE IN ÎNTRECEREA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 1970 
URMĂTOARELE JUDEȚE, CONSILII POPULARE ȘI IN
STITUTE DE CERCETARE:

1. ÎN ÎNTRECEREA PENTRU DEPĂȘIREA 
PLANULUI ÎN INDUSTRIE, INVESTIȚII-

v CONSTRUCȚII Șl CIRCULAȚIA MĂRFURILOR:
LOCUL I — MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI JUDE

ȚUL NEAMȚ
LOCUL II — JUDEȚUL PRAHOVA
LOCUL III — JUDEȚUL HUNEDOARA 
LOCUL IV — JUDEȚELE ALBA ȘI CLUJ 
LOCUL V — JUDEȚUL MARAMUREȘ 
LOCUL VI - JUDEȚUL VASLUI

2. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE UNITĂȚILE 
SOCIALISTE ALE AGRICULTURII :
LOCUL I — JUDEȚUL CONSTANȚA
LOCUL II — JUDEȚELE IALOMIȚA ȘI BRĂILA 
LOCUL III — JUDEȚELE ILFOV ȘI BIHOR 
LOCUL IV — JUDEȚELE DOLJ ȘI BUZĂU 
LOCUL V — JUDEȚELE PRAHOVA ȘI IAȘI 
LOCUL VI - JUDEȚELE MEHEDINȚI ȘI BACĂU

3. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE CONSILIILE
POPULARE JUDEȚENE :

LOCUL I — JUDEȚUL NEAMȚ
LOCUL II — JUDEȚELE BRAȘOV ȘI TELEORMAN 
LOCUL III — JUDEȚUL ARGEȘ 
LOCUL IV — JUDEȚUL SUCEAVA 
LOCUL V — JUDEȚUL VÎLCEA
LOCUL VI — JUDEȚUL HUNEDOARA

4. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE UNITĂȚILE
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ:

LOCUL I — INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI 
PROIECTĂRI PENTRU INDUSTRIA 
ELECTROTEHNICA BUCUREȘTI ȘI

— INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHI
MICE BUCUREȘTI

LOCUL II — INSTITUTUL DE CERCETĂRI TEH
NOLOGICE PENTRU CONSTRUCȚII 
DE MAȘINI BUCUREȘTI

LOCUL III — INSTITUTUL DE CERCETĂRI SI 
PROIECTĂRI PENTRU INDUSTRIA 
LEMNULUI BUCUREȘTI ȘI

— INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PRO
IECTĂRI PENTRU INDUSTRIA EX
TRACTIVA DE ȚIȚEI ȘI GAZE CÎM- 
PINA, JUDEȚUL PRAHOVA

Organizațiilor județene de partid, consilii
lor populare județene și institutelor de 
cercetări științifice fruntașe în întrecere li 

se acordă următoarele distincții:

PENTRU LOCUL I : ORDINUL MUNCII CLASA I ; 
PENTRU LOCTJL II : ORDINUL MUNCII CLASA A 
II—a ; PENTRU LOCUL III : ORDINUL MUNCII CLASA 
A III-a ; PENTRU LOCURILE IV, V și VI : DIPLOMA 
DE ONOARE.Pe lingă aceste distincții, județele și institutele de cercetări fruntașe primesc, sub formă de premii, fonduri bănești ce vor fi utilizate pentru îmbunătățirea bazei materiale a activităților social-culturale — cămine și creșe de copii, cantine, case de cultură, cămine culturale, baze sportive, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor și altor unități similare, precum și pentru organizarea de excursii cu participarea muncitorilor, țăranilor cooperatori, specialiștilor, cercetătorilor, activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor obștești care au adus o contribuție deosebită la depășirea sarcinilor de plan și la realizarea angajamentelor.Realizările obținute în întrecerea din anul trecut, angajamentele luate pentru depășirea sarcinilor planului de stat pe anul 1971 — anul jubiliar al semicentenarului Partidului Comunist Român — constituie pentru organizațiile județene de partid, consiliile populare județene, centralele industriale, întreprinderi, institute de cercetări și proiectări, pentru toți oamenii muncii din industrie, construcții, agricultură, transporturi, circulația mărfurilor și celelalte ramuri ale economiei, pentru cercetătorii și oamenii de știință, un puternic imbold de a munci cu și mai multă hotărîre, de a-și consacra toate forțele pentru înfăptuirea mărețului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, pentru dezvoltarea și înflorirea României socialiste.

o Mihaî Viteazul : PATRIA — 9; 
16; 20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 
20, BUCUREȘTI — 8,15; 12; 16; 20, 
FAVORIT — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
• Los Tarantos : VICTORIA — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
@ Prețul puterii : FESTIVAL — 
7,45; 10: 12,30; 14,45; 17,15; 19,45; 22. 
e Secretul de la Santa Vittoria : 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16;
18,45; 21,15.
@ Eliberarea : LUMINA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
o Clanul sicilienilor : BUCEGI — 

30; 15,30: 18; 20,30, VOLGA 
; 11,15; 13,30; 15.45; 18,15;
MIORIȚA - 10; 12,30: 15;

17,30; 20.
• Romeo și Julieta : CENTRAL
— 8,30; 11,30; 14.30; 17,30; 20,30,
GRIVIȚA — 9; 12; 16; 19,30, AU
RORA - 9,30; 12.30; 16; 19.
• Zorba grecul : GLORIA — 9,15; 
12; 15; 17,45; 20,30.
• Frumoasa Varvara : TIMPURI 
NOI — 9,30—16,45 în continuare, 
o Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI - 18,45; 20.45.
• Winnetou în Valea Morții : FE
ROVIAR — 9; 11; 13; 15; 17: 19.
© Mexic ’70 : FEROVIAR - 20.45.

a Trandafiri roșii pentru Ange
lica : EXCELSIOR - 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MELODIA - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30
• îngerii negri : ÎNFRĂȚIREA

Cinema
SB

INTRE POPOARE — 16; 20, FLO- 
REASCA - 15,30; 19.
e Femeia să se teamă de bărbat : 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
o începutul : BUZEȘTI - 20,15. 
O Valea vulturilor — 9; 10,30; 12,30: 
14,30, Sînt un evadat — 16,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Băieți buni, băieți răi : DACIA 
- 8,45—20,30, GIULEȘTI - 15,30:
18, 20,15, ARTA - 9.30; 11,30; 13.30; 
15,30; 18; 20,15.

UNIREA 15,30; 18: 20,30.

e Bănuit e mortul î LIRA — 15,30; 
18, 20,15.
© Ultimul samurai : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 18; 20,15.
• B. D. intră în acțiune : CRIN- 
GAȘI - 15.30; 18; 20,15.
O Străinii î FERENTARI — 15,30: 
17.45; 20.
• Strada lăturalnică : PACEA 
15.45; 18; 20.
q Blow-up : VIITORUL
18.
O Lokis : VIITORUL - 20,15.
© Cîntecele mării : MOȘILOR
15; 17; 19; 21, PROGRESUL - 15,30; 
18: 20,15.
e Tripla verificare : MUNCA 
16; 18; 20.
O Vagabondul : COSMOS 
12,15; 15,30, 19,30.
0 Un italian în America : TOMIS
— 9—16 în continuare ; 18,15: 20,30.
• Genoveva de Brabant : FLA- 
CARA - 15,30: 18; 20,15.
O în umbra coltului • VITAN 
15.30, 18.
0 Incineratorul : VITAN — 20.
O Cinci pentru infern : RAHOVA
- 15,30: 18; 20.15.
O întîînirea : LAROMET
17.30: 19,30.

întâlnire la C.C. al P.C.R.Miercuri după-amiază, tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., s-au întîlnit ' cu tovarășii Pompeyo Marquez, secretar general al „Mișcării pentru Socialism (M.A.S.) — Forța Comunistă Vene-

zuelană" și Hector Rodriguez Bauza, membru al Comisiei Politice a C.C. al M.A.S., care fac o vizită în țara noastră.La întîlnire, a participat tovarășa Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R.întîînirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Miting de solidaritate cu lupta 

studenților și popoarelor din țările arabe
La Casa de cultură a studenților din Capitală, a avut loc miercuri după-amiază un miting de solidaritate cu lupta studenților și popoarelor din țările arabe. în sală se aflau studenți români, reprezentanți aî~ unor instituții centrale și organizații obștești, precum și tineri străini care studiază în țara noastră.Au luat parte Ibrahim Youssri, însărcinat cu afaceri al Republicii Arabe Unite la București, șel’i de misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.Luînd cuvîntul cu acest prilej, Dan Bîrliba, secretar al Comitetului Executiv al Uniunii Asociațiilor Studențești din România, a arătat că țara noastră, tineretul său. se pronunță cu consecvență pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor litigioase din Orientul Apropiat, pentru înlăturarea pericolului care amenință pacea și securitatea popoa- relâr din această zonă și din întreaga lume. Vorbitorul a subliniat că tineretul român, alături de întregul popor, se pronunță pentru retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, pentru res

pectarea independenței și integrității teritoriale a fiecărui stat din această parte a lumii.Au luat apoi cuvîntul Talib Saleh Al Hadaf in numele Uniunii studenților din țările arabe, Mohamed Waberi în numele Uniunii studenților africani, Nicolai Miroșnikov din partea Asociațiilor studenților din Uniunea Sovietică, Eredio Puentes în numele studenților cubanezi, Lucas Aristodemon din partea studenților din Cipru. După ce au mulțumit pentru prilejul ce le-a fost oferit de a organiza acest miting de solidaritate cu lupta popoarelor arabe împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru libertate, pace, dreptate și progres, vorbitorii s-au referit la situația actuală din această parte a lumii, denun- țind manevrele imperialiste. S-a subliniat necesitatea respectării drepturilor legitime ale popoarelor arabe, inclusiv a populației palesti- nene și găsirii soluțiilor pentru o rezolvare -echitabilă, pe cale politică, a conflictelor din această zonă.Mitingul s-a încheiat într-o atmosferă însuflețitoare. (Agerpres)
PLENARA CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU

AL OAMENILOR MUNCII
DE NAȚIONALITATE GERMANĂSIBIU (corespondentul „Scînteii", N. Brujan). — Ieri, a avut loc plenara Consiliului județean Sibiu al oamenilor muncii de naționalitate germană. Darea de seamă asupra activității consiliului județean, prezentată de prof. Heinrich Sitzler a relevat, între altele, că în ultimele luni au fost organizate numeroase manifestări consacrate aniversării semicentenarului partidului, întîlniri cu cetățenii de naționalitate germană din Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Agnita și din alte localități, precum și o serie de serbări folclorice tradiționale și manifestări comemorative consacrate unor personalități din rindul populației săsești. Au luat cuvîntul Mathias Moss, directorul Școlii generale nr. 2 din Sibiu, Hermann Gabber, președintele Consiliului popular comunal Șura Mare, dr. docent Carol Gdllner, președintele centrului Sibiu al Academiei sociale și politice, Georg Șcherg, conferențiar universitar la Facultatea de filologie și istorie Sibiu, scriitor, și alții. Vorbitorii și-au exprimat satisfacția față de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană și au făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității consiliului județean. Totodată, ei au relevat necesitatea intensificării muncii politico-educative în rîndul tineretului, a activității scriitorilor sibieni, ziariș

tilor, cercetătorilor de la Centrul local al Academiei de științe sociale și politice, în vederea elaborării unor lucrări despre personalitățile de sea^ mă din rîndul populației săsești, care au trăit și au activat în această parte a țării, au sugerat organizarea unor activități culturale cu participarea comună a cetățenilor români, germani și maghiari din localitățile județului, amenajarea, în colaborare cu unitățile cooperației meșteșugărești a unor ateliere de artizanat.Plenara a cooptat în consiliul județean un număr de 16 noi membri.în încheierea lucrărilor, într-o atmosferă entuziastă, participants la plenară au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : „Aprecierile pe care dumnea
voastră le-ați făcut cu privire la 
aportul oamenilor muncii germani, 
împreună cu întregul popor, la obți
nerea marilor realizări ale cincina
lului încheiat, la dezvoltarea multi
laterală și continuă pe care patria a 
înregistrat-o în acești ani, ne întă
resc convingerea că aici, și numai 
aici, ne . putem înfăptui pe deplin 
idealurile de progres și bunăstare ; 
că aici unde de opt secole au plă
mădit, în deplină frăție cu poporul 
român, marile izbînzi de astăzi, vom 
înfăptui, tot prin strădanie comună, 
societatea socialistă multilateral dez
voltată, iar copiii noștri vor purta 
ștafeta împlinirii, a prosperității, mai 
departe, în comunism".

Semnarea unui Protocol privind schimburile comerciale 
și plățile pe anul 1971 intre Republica Socialistă România 

și Republica CubaCa urmare a tratativelor purtate în spiritul prieteniei și înțelegerii reciproce, la 17 martie a.c., a fost semnat Protocolul privind schimburile comerciale și plățile pe anul 1971 între R< publica Socialistă România și Republica Cuba.Protocolul prevede o sporire a livrărilor reciproce în comparație cu anul 1970.Republica Socialistă România va livra Republicii Cuba produse ale industriei construcțiilor de mașini.

ale industriei chimice, uleiuri minerale, unele produse agroalimentare etc.Republica Cuba va livra țării noastre zahăr, melasă, sinter de nichel, citrice etc.Din partea română protocolul a fost semnat de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea cubaneză de Herminio Garcia Lazo, adjunct al ministrului comerțului exterior.
PREMII ACORDAJE DE COMITETUL DE SÎAI 
PEM CULTURĂ SI ARTA PENTRU CElt 

MAI VALOROASE LUCRĂRI DE ARTA PLASTICĂ
în cadrul manifestărilor cultural- artistice, consacrate împlinirii a 50 de ani de existență glorioasă a Partidului Comunist Român, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici, organizează la București, în luna mai 1971, o amplă expoziție de artă plastică.Cu acest prilej, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a instituit următoarele premii care se vor a- corda celor mai valoroase lucrări din expoziție :

Pentru lucrări de artă decorativăpremiul I2 premii II3 premii III lei 15 000a lei 12 000 (fiecare) a lei 10 000 (fiecace)

Pentru lucrări de picturăpremiul I2 premii II3 premii III lei 15 000a lei 12 000 (fiecare) a lei 10 000 (fiecare)
Pentru lucrări de sculpturăpremiul I2 premii II3 premii III lei 15 000a lei 12 000 (fiecare) a lei 10 000 (fiecare)
Pentru lucrări de graficăpremiul I2 premii II
3 premii III lei 10 000 a lei 8 000 (fiecare) a lei 5 000 (fiecare)

Selecționarea lucrărilor ce vor fi premiate va fi făcută de un juriu special constituit.Vor fi premiate creațiile cele mai izbutite din punct de vedere artistic — pictură, sculptură, grafică, artă decorativă — lucrări care eternizează imagini din istoria luptei revoluționare a poporului, a clasei muncitoare, a celorlalte forțe patriotice, momente din trecutul glorios al partidului nostru comunist. De asemenea, vor fi premiate lucrări cu caracter patriotic, oglindind prefacerile profunde care au avut loc în viața materială și spirituală a oamenilor muncii, măreția și noblețea sufletească a omului nou. frumusețile patriei noastre.Lista premiilor acordate va fi dată publicității prin presă și radio, iar lucrările vor fi achiziționate și repartizate muzeelor.

Miting de solidaritate 
cu lupta 

poporului vietnamez
Miercuri după-amiază, la Casa de cultură a elevilor și studenților din Pitești, a avut loc un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. manifestare la care au participat peste 500 de muncitori, studenți și elevi.Au fost prezenți Nguyen Dang Hanh. ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București, Tran- Kien, prim-secretar al Ambasadei Republicii Vietnamului de sud la București, membri ai celor două ambasade.■ Mitingul a fost deschis de Victor Popescu, prim-secretar al Comitetului municipal Pitești al U.T.C.A luat apoi cuvîntul Constantin Voineag, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C. După ce a arătat că tinerii de pe meleagurile argeșene. alături de tineretul țării și de întregul nostru popor, condamnă cu fermitate agresiunea S.U.A. împotriva popoarelor din Vietnam, Laos și Cambodgia. vorbitorul a exprimat solidaritatea frățească cu lupta eroică a tineretului și popoarelor din Vietnam și Indochina. Nimeni — a arătat el — nu-și poate asuma dreptul de a impune unui popor sau stat — indiferent de mărimea sau poziția Iui geografică — modul cum să-și organizeze viața socială, cum să trăiască. Acest drept îl are numai poporul însuși, bazîn- du-se pe condițiile social-istorice concrete, pe propriile sale forțe și pe colaborarea cu celelalte țări și popoare. Nimic nu poate fi mai puternic ca un popor ce-și apără dreptul la existentă.Vă rugăm, dragi prieteni din Vietnam — a spus în încheiere vorbitorul — să transmiteți bravului tineret vietnamez, eroicului dumneavoastră popor, sentimentele noastre de simpatie și admirație față de lupta lor pentru libertate și independență și îi asigurăm de întregul nostru sprijin. izvorît din convingerea fermă că vor învinge.După ce a mulțumit pentru cuvintele adresate, Tran-Kien, prim-secretar al Ambasadei Republicii Vietnamului de sud la București, s-a referit la principalele momente ale făz- boiului împotriva imperialiștilor, în- cepînd cu victoria repurtată de pa- trioții vietnamezi în prima lor confruntare cu agresorii americani, de la 19 martie 1950 — zi devenită sărbătoare națională a poporului vietnamez — și continuînd cu crearea, în iunie 1969, a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Aceșt eveniment — a spus vorbitorul — a constituit o etapă superioară în lupta dreaptă a forțelor progresiste din Vietnamul de sud. care și-au intensificat considerabil loviturile date trupelor americane și celor saigo- neze. Cu cit imperialiștii americani extind mai mult războiul, cu atît ei se conving mai mult de inevitabila înfrîngere, deoarece, paralel cu succesele patrioților vietnamezi, forțele armate populare și populația din Laos și Câmbodgia înregistrează noi și însemnate victorii. Singura cale care permite Statelor Unite ale Ame- ricii să iasă din acest impas — a arătat el — este încetarea războiului

lor de agresiune. Atît timp cit imperialismul american se încăpățînează să continue războiul de agresiune, forțele armatei populare de eliberare și poporul vietnamez sînt ho- tărite s'ă ducă lupta pînă Ia victoria definitivă.In încheiere, vorbitorul a mulțumit Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România, și poporului frate român pentru sprijinul prețios și ajutorul multilateral acordat luptei drepte a poporului vietnamez.A luat apoi cuvîntul Angelica Putzaru, elevă la liceul de fete din Pitești, care a relevat vitejia cu adevărat legendară, eroismul cu care popoarele din Indochina luptă pentru apărarea drepturilor lor sacre, pentru suveranitate și integritate națională, exprimînd, totodată, ir. numele elevilor din municipiul Pitești, încrederea nestrămutată în victoria finală a forțelor patriotice asupra agresorilor imperialiști.în cuvîntul său. Ion Chiriță, maistru la combinatul petrochimic, a arătat că tineretul din industria ar- geșeană, ca de altfel întregul, popor român, a luat cunoștință cu profundă îngrijorare de noile acte agresive ale Ș.U.A. împotriva popoarelor din Indochina și își exprimă, și cu a- cest prilej, deplina adeziune față de lupta popoarelor din această zonă a lumii. Recenta vizită în țara noastră a delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de ministrul afacerilor externe, doamna Nguyen Thi Binh — a spus vorbitorul — a constituit un prilej de reafirmare a sentimentelor pe care le nutrește poporul român față de eroicul popor al Vietnamului de sud.După ce a transmis poporului vietnamez un cald omagiu din partea studenților din municipiul Pitești, Rodica Goglează, studentă la institutul pedagogic din localitate, adre- sîndu-se oaspeților, a spus, printre altele : Deși ne despart de țara dumneavoastră mii de kilometri, poporul, tineretul din România, angajat în prezent în opera de construire a socialismului, se simte legat de poporul frate vietnamez prin țelurile comune ale luptei împotriva imperialismului, prin dorința de a- firmare a tuturor popoarelor în circuitul valorilor materiale și spirituale ale lumii.în încheierea mitingului, s-a dat citire textului unei mc-țiuni, adresată Uniunii Tineretului Muncitoresc „Ho Și Min“ și Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de sud, în care se arată că muncitorii, intelectualii, studenții și elevii din județul Argeș sînt solidari cu lupta eroică și dreaptă, plină de sacrificii a tineretului și poporului vietnamez și cer retragerea totală și imediată a trupelor S.U.A. și a aliaților lor din Vietnamul de sud, încetarea definitivă a bombardamentelor și oricăror alte acte de război împotriva'"Repui>licii Democrate Vietnam, respectarea drepturilor popoarelor din Indochina de a-și hotărî •singure soarta. (Agerpres)
Cronica zilei

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Armatei populare mongole, la Casa Centrală a Armatei a avut loc, miercuri, o adunare festivă la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost, de asemenea, prezenți Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mongole în Reoublica Socialistă România, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ral-locetenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate, care a rostit un cuvînt de salut. Despre semnificația evenimentului a vorbit

ambasadorul R. P. Mongole la București.La încheiere, participanții au vizionat un film și o foto-expoziție oglindind aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei populare mongole.
★Miercuri, s-a înapoiat în Capitală delegația Direcției Centrale de Statistică. condusă de directorul general Petrache Buzoianu, care a făcut o vizită de schimb de experiență în R.S.F. Iugoslavia, la invitația institutului federal de statistică din această țară. (Agerpres)
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FOTBAL

Lotul olimpic n-a putut trece 
«te echipa de rezerve a RapiduluiDacă am înțeles noi bine, ieri după amiază lotul olimpic de fotbal avea de susținut un meci de verificare cu echipa reprezentativă a clubului Rapid ! Spre regretul spectatorilor— veniți în număr destul de mare să-i revadă, dacă nu chiar pe toți, oricum pe cei mai mulți dintre titularii formației giuleștene — „olimpicilor" le-a fost opusă o formație de rezerve. „întărită", ca să spunem astfel, cu Dumitru, Petreanu și portarul Rămureanu.Aspiranții olimpici — in ciuda deselor formule ce le-au căutat pe tot parcursul jocului (antrenorii au folosit ieri 16 jucători) — nu s-au putut desprinde din încleștarea ambițioșilor lor parteneri de joc, rămî- nind să-și manifeste superioritatea mai mult în ultimele zece minute, cînd în fața porții apărate de Rămureanu a fost o permanentă alertă. Golurile au lipsit totuși cu desăvir- șire, pentru că atacanții — nici în repriza întîi (Sălceanu — Pană — Dumitriu II — Gydrfi), nici în repriza secundă (Sălceanu — Caraman— Dumitriu II — Gydrfi) — nu au șutat la poartă, parcă cineva înadins le-a interzis s-o facă.Tinerii fotbaliști rapidiști au avut, spre meritul lor. o comportare destul de bună în compania unor jucători aspirînd la tricoul național. Mai întîi le face cinste rezultatul de ega- *4 litate (0—0) cu care s-au încheiat cele 90 de minute de joc. Apoi în ambele reprize au avut perioade de dominare teritorială, ba chiar ocazii destul de favorabile pentru a marca.Este adevărat că, publicul din tribune a aplaudat cîteva faze spectaculoase. fie la poarta lotului olimpic (apărată, cite o repriză, de Constanti- nescu și de Ghiță), fie la cea a Rapidului. Spre informarea cititorilor, vom menționa și pe ceilalți jucători care au fost folosiți ieri în lotul olimpic

(cei trecuți în paranteză au intrat în repriza secundă) : fundași — Cheran, Bădin (Olteanu), Vlad, N. Ionescu ; mijlocași — Vigu (Cojocaru), Dincu- ță (Ivăncescu).Temerea antrenorului Valentin Stănescu, că, în pofida tuturor încercărilor de pînă acum, echipa olimpică este departe de a se fi conturat măcar ca formulă, rămîne și, după acest test, întru totul întemeiată. Luînd drept indiciu forma dovedită de actualii candidați la tricoul pentru J.O., putem deduce lesne (ceea ce au lăsat să se înțeleagă și specialiștii federației prezenți ieri la joc) că lotul nostru dovedește o comportare necorespunzătoare în pregătirile sale pentru meciurile din preliminariile olimpice. Poate că măsurile de ultimă oră, vor schimba, cît de cît, fața (și fondul I) lucrurilor.
Ion DUMITRIU

A

In cîteva rînduri
Ieri în sala „Olimpia" a început turneul internațional feminin de handbal. Iată rezultatele înregistrate : Constructorul Timișoara — Universitatea Timișoara II 18—6 ; Haj- duk Negotin — Jedinstvo Tuzla 9—8 ; Lokomotiv Plovdiv — Proletar Zrenianin 14—10 ; Universitatea Timișoara — C.S.M. Sibiu 16—8.

Comisia tehnică a Federației inter
naționale de handbal a stabilit în cursul zilei de ieri arbitrii finalei „Cupei campionilor europeni" care va opune la 2 aprilie la Dortmund, echipei Gummersbach (R. F. a Germaniei), formația Steaua București. Jocul va fi condus de suedezii Hans Carlsson și Leif Olsson.
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ROMÂNO - SUEDEZE
PREMIERUL OLOF PALME L-A PRIMIT PE MINISTRUL 

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Tulburările de la Cordoba, 
principalul centru industrial al 
Argentinei, au dus la o creștere 
bruscă a tensiunii politice din 
țară. Convocat marți intr-o se
siune extraordinară, Consiliul 
Securității Naționale a recoman
dat guvernului adoptarea stării 
de urgență și menținerea poli
ției și armatei federale in stare 
de alertă.

Cea de-a treia „grevă genera
lă activă" a paralizat totul, ca 
și in ocaziile precedente : fabri
cile, băncile, comerțul, serviciile 
publice și școlile orașului. Cioc
niri violente au avut loc luni, 
cînd, după un miting al greviști
lor, forțele poliției, jandarmeriei 
și armatei au încercat să împie
dice organizarea de manifestații 
pe străzile din centrul Cordobei, 
folosind pe scară largă gaze la
crimogene, jeturi de apă și nisip, 
iar mai tirziu recurgind chiar 
la armele de foc. Vehicule blin
date au pătruns în locurile ocu
pate de manifestanți, aruncind 
bombe cu gaze. în ciuda inter
venției brutale a forțelor repre
sive, manifestanții au dominat 
în tot cursul zilei patru cartiere 
ale orașului. Ei au cedat pozi
țiile numai la miezul nopții, 
cind a expirat termenul „grevei 
active". A doua zi, incidentele au 
continuat cu o nouă amploare, 
înregistrîndu-se morți și răniți.

Mișcarea grevistă, declanșată 
vinerea trecută în cadrul „pla
nului de luptă" al C.G.T., are ca 
obiectiv majorarea salariilor, 
soluționarea conflictelor de mun
că la uzinele de automobile 
„Fiat“ și „Ika-Renault", ocupate 
de cîtva timp de muncitori pen
tru a determina reprimirea unor 
lideri sindicali concediați, pre
cum și demiterea guvernatorului 
de la Cordoba, Jose Uriburu, un 
politician de extremă dreaptă, a 
cărui numire recentă a provocat 
proteste chiar în rîndurile unor 
oameni de afaceri. (De altfel, 
acesta și-a prezentat ulterior 
demisia).

Tulburările de la Cordoba se 
înscriu în contextul agravării 
generale a climatului social-po
litic din Argentina. Conflictele 
de muncă, tot mai numeroase în 
ultima vreme, decurg din înrău
tățirea continuă a situației eco
nomice. Anul trecut, ritmul de 
creștere economică a scăzut cu 
doi la sută față de 1969 ; spirala 
inflației s-a dublat în aceeași 
perioadă, iar în luna ianuarie a 
acestui an costul vieții a urcat 
cu 5,5 la sută. Deocamdată, însă, 
eforturile principale ale guver
nanților civili și militari sînt 
centrate spre stăvilirea miș
cării revendicative, ce prolife
rează în întreaga țară.

V. OROSRio de Janeiro

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA

DIN ORIENTUL APROPIAT
• 0 REZOLUȚIE A ADUNĂRII NAȚIONALE A R. A. U.
• CONFERINȚA DE PRESĂ A LUI W. ROGERS
• REORGANIZAREA FORȚELOR ARMATE ALE REZIS

TENȚEI PALESTINENE

FRANȚA

TABLOUL ELECTORAL
ÎNAINTEA CELUI DE-AL 
DOILEA TUR DE SCRUTIN

MITING CONSACRAT UNITĂȚII FORȚELOR DE STINGĂCAIRO 17 (Agerpres). — Adunarea Națională a Republicii Arabe Unite a votat o rezoluție in care își afirmă sprijinul față de politica promovată de președintele Anwar Sadat și subliniază că R.A.U. nu va ceda nici un petic de pămînt din teritoriul său, oricare ar fi presiunile exercitate asupra țării și oricare ar fi intensitatea luptei — a anunțat postul de radio Cairo. *WASHINGTON 17 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, s-a referit la situația din Orientul Apropiat. El a afirmat că „niciodată climatul 
nu a fost mai bun pentru o regle- 
mentare“ și a exprimat convingerea că tratativele arabo-ișraeliene de sub auspiciile lui Gunnar Jarring vor putea fi scoase din impasul în care se află. în cazul cînd situația nu va fi rezolvată într-un viitor rezonabil, a opinat secretarul de stat, va putea apărea o mare primejdie.Rogers a contestat părerea exprimată de premierul israelian Golda Meir. potrivit căreia Israelul ar trebui să-și. bazeze securitatea viitoare pe poziția geografică pe care o va obține printr-o reglementare de pace. 
„Noi nu credem că securitatea de
pinde în timpurile noastre în foarte 
mare măsură de considerente geogra
fice, a arătat Rogers. Considerentele 
geografice sînt importante, dar ceea 
ce este cu adevărat important, sau 
cel puțin tot atît de important, este 
climatul politic".Rogers a afirmat că Statele Unite dezaprobă unele puncte importante din politica israeliană. Pe de altă
„ZYCIE WARSZAWY :

UN NOU PAS SPRE NORMALIZAREA 
RELAȚIILOR POLONO - VEST-GERMANEVARȘOVIA 17. — Corespondentul sociale, politice și de tineret vest-Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite : într-un comentariu consacrat congresului „Pace cu Polonia", desfășurat luna trecută la Frankfurt pe Main, ziarul polonez „Zycie Warsza

wy" apreciază pozitiv rezultatele ce
lor două zile de discuții și schimburi 
de păreri polono — vest-germane. Congresul este calificat drept prima acțiune de amploare din R.F.G. Cbn- sacrată relațiilor cu Polonia. Elaborarea unei platforme comune de acțiune de către cei peste 900 de par- ticipanți, reprezentînd 14 organizații

laos: Tnfrîngeri grele 
ale trupelor intervenționisteXIENG QUANG 17 (Agerpres). — 

Trupele intervenționiste saigoneze au 
abandonat marți bazele de artilerie 
„Lolo" și „Brown", situate la 13 și 
respectiv 20 kilometri sud-est de o- 
rașul Chepone, ca urmare a presiu
nii exercitate de forțele Pathet Lao.Un comunicat difuzat de agenția Khaosan Pathet Lao relevă că forțele patriotice au provocat inamicului pierderi grele, obligîndu-1 

parte, el a declarat că S.U.A. vor continua să acorde ajutor militar și economic Israelului.Secretarul de stat american a afirmat apoi că S.U.A. sint pentru restabilirea frontierelor din 1967 între Israel și Egipt, cu excepția retrocedării teritoriului Gaza și cu condiția ca să se poată ajunge prin tratative la instaurarea unei zone demilitarizate în Sinai, formulă respinsă, de altfel, de cele două părți.în ce privește relațiile cu statele arabe, Rogers a spus : „Este evident că relațiile noastre cu țările arabe sint afectate de problemele din O- rientul Apropiat. Ele ne suspectează și ne acuză pentru ceea ce consideră a fi intransigența Israelului". Rogers a adăugat. însă, că relațiile S.U.A. cu țările arabe s-au îmbunătățit în oarecare măsură.
★DAMASC 17 (Agerpres). — în capitala Siriei s-a încheiat reuniunea Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Partici- panții au hotărît crearea unui comitet militar, însărcinat cu reorganizarea forțelor armate ale rezistenței palestinene, coordonarea antrenamentelor, înarmării și operațiunilor de luptă. Potrivit agenției Reuter, din noul organism vor face parte membrii C.C. al O.E.P. și alți lideri ai rezistenței palestinene. Totodată, se anunță că participanții au hotărît ca Yasser Arafat, președintele C.C. al O.E.P., să exercite în continuare funcția de comandant-șef al forțelor armate ale rezistenței, iar generalul Abdel Razzak al Yahya, comandant- șef al Armatei pentru Eliberarea Palestinei, funcția de șef de stat major.

germane, cu convingeri politice și religioase diferite, precum și de cei 27 de reprezentanți polonezi, constituie un nou pas spre facilitarea pro
cesului de normalizare a relațiilor 
dintre Polonia și R.F.G., scrie ziarul. 
„Participanții au considerat ratifica
rea cît mai grabnică a tratatului din
tre Polonia și R.F.G. ca o premisă ne- 
cfcsără realizării unei ritiHiiâlifcări de
pline a relațiilor reciproce, obligîn- 
du-se, totodată, să acționeze în conti
nuare pentru atingerea acestui țel", subliniază „Zycie Warszawy".

să se retragă în junglă. Potrivit comunicatului, în cursul operațiunilor 
militare din ultimele 48 de ore, for
țele patriotice au doborît în jurul 
bazei „Lolo" 17 elicoptere americane.Marți noaptea, comandamentul for
țelor de eliberare din Laos a ordo
nat trupelor să treacă la contraofen
sivă pe întreg frontul din sudul Laosului. anunță postul de radio al forțelor de eliberare.

După o primă rundă, rezultatele alegerilor municipale din Franța nu pot fi decît parțial concludente. Aceasta datorită, în primul rînd, participării limitate a alegătorilor la vot, care arareori depășește la primul tur de scrutin trei pătrimi din totalul corpului electoral. Așa s-a întîmplat și duminica trecută, cînd, potrivit cilrelor publicate de presa franceză, nu și-au exprimat sufragiile decit ceva mai mult de 20 milioane votanți, adică. 72,6 la sută din întregul corp electoral.Cel de-al doilea tur nu va mai avea însă loc decit în orașele și in circumscripțiile electorale în care nici un candidat n-a obținut majoritatea absolută, sau acolo unde primii doi candidați care au cucerit cel mai mare număr de voturi se află în balotaj. Din cele 193 orașe, 124 și-au ales deja primarii și consilierii municipali la primul tur de scrutin. în 69 de orașe, printre care Lille și Toulouse, alegătorii vor reveni in fața urnelor duminica viitoare. Noul scrutin nu va modifica însă structural tabloul electoral care s-a conturat. Or, acest tablou are deja cîteva caracteristici esențiale : accentuarea tendinței de bipolarizare a forțelor politice din Franța, o creștere a numărului municipalităților sub egida forțelor progresiste, a candidaților de pe listele Uniunii democratice, păstrarea numărului de primari comuniști cucerit la alegerile din 1965, victoria electorală în alte 3 noi orașe care au votat listele stîngii comu- nist-socialiste. Majoritarii guvernamentali au cîștigat în voturi mai mult la Paris decît în provincie.Repartizînd voturile după procesul de bipolarizare despre care scriam mai sus, situația primului tur de scrutin al municipalelor franceze se prezintă astfel : comuniștii, Uniunea democratică, opoziția de stingă și stînga-centru, ceva mai mult de 8 milioane voturi, adică 43,5 la sută
ÎN COMISIA O.N.U. PENTRU DREPTURILE OMULUI

Dezbateri 
asupra problemei 
educației tineretuluiGENEVA 17 (Agerpres). — în cadrul Comisiei O.N.U. pentru drep turile omului, la dezbaterile asupra problemei educației tineretului pentru dezvoltarea personalității și întărirea respectului pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, observatorul român Florica Dinu a evidențiat atenția ce se acordă în România educării armonioase și multilaterale a tineretului ca o sarcină de mare răspundere a întregii societăți.Activitatea internațională a României, a spus vorbitoarea, reflectă această preocupare, iar dezbaterile care au loc în prezent la O.N.U. asupra problematicii tineretului au la origine o inițiativă românească datînd din 1960, pe baza căreia Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat Declarația cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor 

din totalul sufragiilor exprimate ; coaliția partidului de guvernămînt cu forțele polițice partizane majoritarilor a obținut peste 9 milioane voturi, adică 50,5 la sută din sufragii, moderaților de opoziție revenindu-le un milion de voturi, respectiv 5,6 la sută din total. Majoritarii au cîștigat îndeosebi in sud-estul Franței, comuniștii și stînga-democratică întă- rindu-și pozițiile în regiunea pariziană.în cadrul unui mare miting consacrat unității forțelor de stînga care a avut loc marți seara la Paris, reprezentanții partidelor comunist, socialist, ai. Convenției instituțiilor republicane și ai mișcării catolice de stînga „Obiectiv-1972" au hotărît să participe la cel de-al doilea tur de scrutin cu liste comune sau să renunțe reciproc în favoarea celor cu șanse sporite de a învinge lista majorității. Astfel, P.C.F. și-a retras candidații la Lille și Toulouse în favoarea a ddi primari socialiști, iar P.S.F. a renunțat la candidații săi la Nimes, Le Mans, Sar- celles și în alte localități, în favoarea foștilor primari comuniști. La Paris, unde în toate cele 14 circumscripții a fost balotaj, la 21 martie se vor confrunta numai două liste — a majorității și a stîngii unite. în numeroase alte orașe — ca Dieppe, Tarbes, Brest și Toulon — socialiștii și comuniștii vor renunța unii în favoarea celorlalți, după criteriul avantajării celui mai bine situat la primul tur de scrutin.Bătălia balotajelor a început. Ultimele liste de candidați au fost depuse pînă marți la miezul nopții. Valoarea concludentă a testului municipalelor franceze va putea fi însă apreciată numai după a doua rundă de duminica viitoare.
loan GRIGORESCUParis, 17 

de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.Tineretul român, factor activ al progresului în toate domeniile vieții economice, politice și sociale ale țării, a subliniat Florica Dinu, sprijină eforturile întregului popor și inițiativele guvernului român pentru promovarea destinderii, cooperării și înțelegerii între popoare. în încheiere, observatorul român a evidențiat că tineretul din România, care este pe deplin solidar cu idealurile de libertate și dreptate socială ale tinerilor de pretutindeni, contribuie activ la lupta împotriva opresiunii colonialiste și neocolonialiste, se pronunță cu hotărîre împotriva politicii agresive a imperialismului și pentru respectarea neabătută a drepturilor legitime ale tuturor popoarelor de a dispune de propria soartă, fără nici un amestec din afară.

STOCKHOLM 17. — Trimisul special Agerpres, Constantin Țintea, transmite Miercuri dimineața, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Suediei s-au desfășurat convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al României, Cor- neliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson.Au participat Oile Jodahl, secretar de stat pentru afaceri externe, contele W. Wachtmeister, director al Direcției politice, Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București, și alte oficialități din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Au fost pre- zenți, de asemenea, Eduard Mezin- cescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm, precum și persoanele oficiale care-1 însoțesc pe ministrul român.în cursul întrevederii, cei doi miniștri au procedat la un schimb cuprinzător de vederi asupra relațiilor româno-suedeze și asupra unor probleme internaționale de interes general.
Delegația guvernamentală română 

și-a încheiat vizita în R. D. GermanăBERLIN 17 — Corespondentul A- gerpres St. Deju transmite : Cu o- cazia vizitei în R D. Germană, prilejuită de deschiderea ediției de primăvară a Tîrgului internațional de la Leipzig, conducătorul delegației guvernamentale, ministrul industriei metalurgice, Nicolae Agachi, a fost primit de vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Kurt Fichtner. Convorbirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, s-a referit la probleme ale intensificării colaborării dintre Re
ÎN PREAJMA CELUI DE-AL X-LEA CONGRES

AL P.C. BULGAR

Conferința organizației
orășenești de partid SofiaSOFIA 17. — Corespondentul Agerpres, Gheocghe leva, transmite : în pregătirea celui de-al X-Iea Congres al Partidului Comunist Bulgar, la Sofia a avut loc. în prezența lui Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, și a altor conducători de partid, conferința organizației orășenești a P. C. Bulgar. în raportul primului secretar al comitetului orășenesc, Anghel Todorov, s-a subliniat că oamenii muncii din Sofia întîm- 

agențiile de presă transmit:

în cursul după-amiezii, ministrul român al afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a fost primit de primul ministru al Suediei, Olof Palme. Au participat Per Otto Rathsman, ambasadorul Suediei la București, și Eduard Mezincescu, ambasadorul român la Stockholm. întrevederea, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a prilejuit un schimb util de opinii privind evoluția relațiilor dintre cele două țări și unele probleme de interes comun.Miercuri seara, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a oferit la „Grand Hotel Royal" un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al Suediei, Torsten Nilsson. Au participat personalități ale vieții politice și sociale suedeze, iar din partea română persoanele oficiale care-1 însoțesc pe ministrul afacerilor externe, ambasadorul României, la Stockholm. Eduard Mezincescu, membri ai ambasadei și ai reprezentanței comerciale.

publica Socialistă România și R.D. Germană.Miercuri, delegația guvernamentală română a părăsit capitala R.D.G., îndreptîndu-se spre patrie. Pe aeroportul Schonefeld din Berlin, delegația a fost salutată de ministrul minelor, metalurgiei și potasiului, Kurt Singhuber, vicepreședintele Comisiei de stat a planificării, Heinrich Meier, locțiitorul ministrului pentru economia externă, Kurt Fenske. A fost de față, de asemenea, ambasadorul României în R.D.G., Nicolae Ghenea.

pină congresul cu sentimentul datoriei îndeplinite — față de 1968, producția industrială a capitalei a crescut cu 13,6 la sută, obținindu-se rezultate deosebite și în alte domenii de activitate.Luînd cuvîntul, Todor Jivkov a transmis salutul Comitetului Central delegaților la conferință și a urat comuniștilor din capitală mari succese în realizarea programului P.C.B. și a hotărîrilor apropiatului congres.

(Urmare din pag. I)tru libertate, pentru o viață independentă, împotriva imperialismului, pentru afirmarea dreptului popoarelor de a-și decide ' ele însele 
propria soartă. „Poporul nostru — a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu în toastul său la dejunul oferit in cinstea delegației sud-vietnameze — 
a urmărit și urmărește eu deosebită 
simpatie lupta pe care Frontul Na
țional de Eliberare din Vietnarțjul de 
Sud, poporul vietnamez o duc îm
potriva intervenției americane, pen
tru apărarea patriei, a dreptului său 
sacru de a hotărî asupra destinelor 
sale, în conformitate cu propria sa 
voință, fără amestec străin. Ajutorul 
pe care poporul român l-a acordat și il acordă poporului vietnamez și ce
lorlalte popoare din Indochina con
stituie o expresie a politicii generale 
a României de a sprijini toate po
poarele care luptă împotriva Impe
rialismului, pentru eliberare naționa
lă și socială".Sprijinul și solidaritatea poporului nostru cu cauza poporului vietnamez își au un fundament trainic în principiile pe care România socialistă le promovează în viața internațională. Trecînd el însuși de-a lungul istoriei sale prin grele momente de încercare, avînd de luptat împotriva asupririi străine, a imperialismului. poporul român nutrește o profundă simpatie și se simte alături de toate popoarele angajate în lupta pentru libertate și independență, pentru apărarea ființei lor naționale.Țara noastră a condamnat încă de la început, cu toată hotărârea, agresiunea Statelor Unite ale Americii în. Vietnam și în celelalte țări din Peninsula Indochineză, subliniind lipsa de perspective a oricăror încercări de a impune cu forța popoarelor îndoctrineze o cale contrară voinței și aspirațiilor lor. Dînd strălucite exemple de eroism, poporul vietnamez a luptat cu bărbăție''împotriva inter- vențiorriștilor americani și a marionetelor lor de la Saigon, obținînd importante victorii. Cu toate că Statele Unite au trimis împotriva Vietnamului de Sud o vastă mașină militară, ele nu au putut să-și atingă scopul propus — acela de a subjuga prin, forța armelor poporul vietnamez. Sub conducerea Frontului Național de E- liberare, patrioții sud-vietnamezi, în cadrul unor ample operațiuni ofensive,, au reușit să elibereze circa patru cincimi din teritoriu, cu o populație de peste 10 milioane de oameni, înfăptuind în zonele eliberate adînci 

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scînteii". Tel, 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și diîuzorii din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafio Casa Scînteii.

prefaceri politico-sociale. Crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu marchează o etapă nouă, superioară, în desfășurarea acestei lupte.întreaga desfășurare a războiului, fermitatea cu care poporul vietnamez din Nordul ca și din Sudul țării a dat riposta cuvenită agresorilor demonstrează încă o dată cu puterea faptelor că nimeni și nimic nu poate îngenunchea un popor sigur de dreptatea cauzei sale, hotărît să-și apere cu orice sacrificii dreptul la libertate. în epoca actuală, politica imperialistă de agresiune, de dominație și dictat, dezavuată de întreaga omenire progresis
SOLIDARITATE FRĂȚEASCĂ CU LUPTA 

DREAPTĂ A VIETNAMULUI EROIC
tă, este lipsită de perspectivă și condamnată la eșec.Convorbirile de la București au prilejuit, totodată, o manifestare a sentimentelor de simpatie și stimă ale poporului român cu munca plină de abnegație pe care o desfășoară poporul din R. D. Vietnam, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, pentru construirea socialismului, cu lupta sa dîrză împotriva actelor de război și amenințărilor de agresiune ale Statelor Unite, pentru apărarea libertății și independenței naționale, a cuceririlor sale revoluționare.Așa cum se subliniază și jn Declarația comună dată publicității, țara noastră se pronunță cu consecvență pentru curmarea agresiunii Statelor Unite în Vietnam, și întreaga Indochina, pentru încetarea bombardamentelor aeriene și a oricăror acte de război împotriva R. D. Vietnam, pentru retragerea totală, rapidă și necondiționată din Vietnamul de Sud a trupelor americane și ale aliaților lor și formarea în această parte a țării a unui guvern provizoriu de coaliție, de largă reprezentare, sub egida căruia să aibă loc alegeri generale libere în Vietnamul de Sud.

Cu prilejul convorbirilor, partea română și cea sud-vietnameză și-au exprimat sprijinul hotărît față de lupta patriotică a popoarelor cambodgian și laoțian. Consemnînd unitatea de vederi manifestată, Declarația comună evidențiază că cele două delegații au fost întru totul de acord în ce privește evaluarea situației actuale din Indochina, care a devenit gravă ca urmare a extinderii agresiunii americane în Cambodgia și Laos și a amenințărilor cu o nouă aventură militară extrem de periculoasă împotriva R. D. Vietnam. Statele U- nite își asumă o grea răspundere pentru consecințele și pericolele care de

curg din escaladarea războiului în întreaga Indochina.Partidul nostru, Republica Socialistă România, ferm hotărîte să acorde efectiv — în fapte — întregul sprijin aspirațiilor de libertate ale poporului vietnamez, au împletit cu consecventă manifestarea simpatiei și solidarității, sprijinirea directă a luptei sale drepte și eroice, cu activitatea internațională pusă neabătut în slujba asigurării și respectării dreptului suprem al poporului vietnamez de a se bucura de libertate, de a-și decide singur soarta.în Declarația • comună se subliniază că „în fața situației grave ac
tuale, toate forțele antiimperialiste 
care luptă pentru libertate și pace 
în lume, inclusiv cele americane, 
trebuie să depună toate eforturile 
pentru a cere Statelor Unite să pună 
capăt politicii de război, să respecte 
drepturile naționale fundamentale 
ale popoarelor".Tocmai în acest sens a acționat și acționează țara noastră. în eforturile desfășurate în slujba acestui țel, România socialistă pornește de la realitatea faptului că viața internațională prezintă o deosebită complexitate și nu poate fi privită în mod simplificator, static ; dimpotri- 

va, ea necesită o abordare creatoare, realistă și dinamică, presupunînd o poziție activă, o multiplicare a gamei de eforturi și acțiuni, o activitate intensă, multilaterală. Opinia publică din țara noastră are convingerea nestrămutată că au fost, sînt și vor fi întotdeauna utile orice acțiuni principiale desfășurate în vederea explorării, investigării și folosirii oricăror posibilități de a se accelera retragerea trupelor intervenționiste americane din Vietnam și din întreaga Peninsulă Indochineză, orice contacte, dialoguri consacrate acestui scop, orice act de natură să aducă o contribuție la crearea unui 

climat mai favorabil, propice unei soluționări politice a conflictului. Republica Socialistă România acționează în acest sens în întreaga sa politică externă, în relațiile și contactele sale cu alte state, cu orîn- duiri sociale diferite, în organismele și organizațiile internaționale, stră- duindu-se să influențeze opinia publică mondială în direcția intensificării eforturilor pentru încetarea războiului din Vietnam și respectarea dreptului poporului vietnamez la o viață liberă, independentă.Această poziție' a partidului și guvernului nostru se bucură de o deplină și clară aprobare din partea poporului vietnamez. Cu un. sentiment de adîncă bucurie, de sinceră și caldă satisfacție a luat cunoștință poporul român de poziția Guvernului Revoluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud, exprimată în Declarația comună, care subliniază 
că „partea sud-vietnameză ține să 
mulțumească guvernului Republicii 
Socialiste România și poporului ro
mân frate pentru sprijinul și ajutorul 
prețios politic, material și moral pe 
care l-au acordat întotdeauna Guver
nului Revoluționar Provizoriu și 
populației sud-vietnameze, în lupta 

lor împotriva agresorilor americani, 
pentru salvgardarea națională".Viața, evoluția evenimentelor impun concluzia că soluționarea conflictului trebuie să fie asigurata nu prin continuarea acțiunilor agresive, ci pe cale politică, asigurindu-se retragerea trupelor S.U.A., respectarea drepturilor naționale ale poporului vietnamez, ale celorlalte popoare din Indochina. Sînt bine cunoscute și se bucură de un larg sprijin internațional propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ale Republicii Democrate Vietnam prezentate în cadrul Conferinței cvadripar- tite de la Paris, care exprimă cu claritate căile de reglementare a problemei vietnameze. Țara noastră sprijină cu fermitate aceste propuneri juste și raționale, care corespund atit intereselor legitime ale poporului vietnamez, cît și intereselor tuturor statelor lumii, cauzei păcii și securității internaționale. România socialistă va acționa in continuare, pe toate planurile, pentru a sprijini poporul vietnamez în lupta sa dreaptă, pentru oprirea războiului din Vietnam, din Indochina, pentru restabilirea păcii în această regiune a lumii atît de greu încercată.Vizita delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, convorbirile purtate cu cei mai înalți reprezentanți de stat ai României socialiste, se înscriu ca un important eveniment în relațiile de prietenie și solidaritate dintre poporul român și poporul vietnamez. în acest sens, ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu, d-na Nguyen Thi Binh, a declarat : „Actuala vizită întărește și 
mai mult înțelegerea reciprocă din
tre cele două părți și bunele relații 
existente între Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu și populația din Viet
namul de Sud, pe de o parte, și gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și poporul român, pe de altă par
te, se vor consolida și se vor dez
volta și mai mult în interesul celor 
două popoare și acela al mișcării re
voluționare în lume".Opinia publică din țara noastră, care a salutat cu bucurie și caldă simpatie prezența pe pămîntul românesc a solilor neînfricatului popor din Vietnamul de Sud, își exprimă deplina satisfacție față de această vizită. reafirmîndu-și sentimentele de sprijin și solidaritate internaționalis- tă cu lupta poporului vietnamez pentru libertate și independență, credința neclintită în victoria cauzei sale drepte.

întrevedere M. Kohl — E. Bahr. Agențiile a.d n. Și d.p.a. informează că, la Bonn, a avut loc miercuri o nouă întilnire între Michael Kohl, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R D. Germane, și Egon Bahr, secretar de stat la Cancelaria federală a R. F. a Germaniei, însoțiți de delegații. întîlnirea, desfășurată la sediul Cancelariei federale, a durat patru ore și jumătate. S-a căzut de acord să se continue convorbirile dintre delegațiile R.D.G. și R.F.G. la 31 martie, la Berlin.
Delegația guvernamen

tală a Republicii Chile, con- dusă de Alcides Leal Osorio, secretar de stat în M.A.E., care se află într-o vizită în R. D. Germană, a fost primită și a avut convorbiri miercuri cu președintele Consiliului de Stat, Walter Ulbricht, și cu președintele Consiliului de Miniștri, Willi Stoph — informează agenția A.D.N.
Indira Gandhi a fost re

aleasa 116 c^tre deputății celor două camere ale parlamentului ca lider al Partidului Congresul Național Indian. Președintele Venkata Giri i-a cerut fostului prim-ministru să formeze noul cabinet, a cărui listă urmează să fie dată azi publicității.
Un acord de colaborare 

economică și tehnică între 
Uniunea Sovietică și R.A.U. a fost semnat marți seara, la Moscova, de Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și de Aziz Sidky, vicepre- mier al R.A.U.

Președintele Turciei, Cevdet Sunay, a început miercuri consultările în vederea formării unui nou guvern, primind pe Suleyman Demirel și pe Ismet Inonii, liderii principalelor partide politice din țară.
la Închiderea ediției

DEMISIA GUVERNULUI FINLANDEZ
HELSINKI 17 (Agerpres). — Gu

vernul finlandez, condus de premie
rul Ahti Karjalainen, și-a prezentat 
demisia miercuri seara. Această ho
tărîre a fost luată după ce deputății 
comuniști care fac parte din guvern

La Sofia a fost semnată înțe- / 
legerea de colaborare pe anii 
1971—1972 între Uniunea scriito
rilor din Republica Socialistă 
România și Uniunea scriitorilor 
bulgari. Documentul prevede, 
printre altele, schimburi de vi
zite de scriitori, de opere litera
re, colaborarea între revistele de 
specialitate.

Contract pentru îmbogățirea 
uraniului francez In uzinele 

din U.R.S.S.PARIS 17 (Agerpres). — Franța și Uniunea Sovietică au încheiat un contract care prevede îmbogățirea u- raniului natural francez în uzinele de separare izotopi că din U .R.S.S., a- nunță un comunicat al Ministerului dezvoltării industriale și științifice, apărut la Paris. Uraniul îmbogățit, precizează comunicatul, va servi la fabricarea primei încărcături de combustibil : a centralei electronucleare din Fessenheim, a cărei punere îi> funcțiune este prevăzută pentru sinul 1975.
Stare excepțională în Ceylon

COLOMBO 17 (Agerpres). — în 
Ceylon a fost decretată miercuri sta
rea excepțională, s-a anunțat oficial 
Ia Colombo. Armata asigură paza 
principalelor obiective din capitala 
țării. Efective ale poliției patrulează, 
de asemenea, pe străzi.

au refuzat să voteze în favoarea po
liticii economice și sociale a cabine
tului. Partidul comunist se opune în
ghețării numai anumitor prețuri și 
cere ca o asemenea măsură să se 
extindă asupra tuturor prețurilor.


