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în întreaga țară, succese 

de seamă în îndeplinirea 

planului de producție 

și a angajamentelor
ÎN PAGINA A II-A

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 6 august 1971, a avut 

i 'oc ședința Comitetului Executiv al 
\\ al P.C.R., prezidată de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai 
unor organizații și instituții centrale.

Cu acest prilej, au fost analizate 
propunerile privind valorificarea în 
perspectivă a rezervelor de cărbune 
din Valea Jiului. în vederea cunoaș
terii posibilităților de valorificare a 
întregului potențial al bazinului. Co

mitetul Executiv a hotărît să se 
elaboreze un studiu de ansamblu 
pentru o perioadă îndelungată care 
sâ permită dezvoltarea acestuia ca 
un tot unitar.

A fost adoptată, de asemenea, 
Hotărîrea cu privire la majorarea alo
cației de stat pentru copii și îmbună
tățirea regimului de acordare a aces
teia, hotărîre care se publică în 
presă.

Comitetul Executiv a mai examinat

și aprobat: proiectul de Decret pri
vind navigația civilă a Republicii So
cialiste România; propunerile de mo
dificare a Legii privind controlul pro
venienței unor bunuri ale persoane
lor fizice, care nu au fost dobîndite 
în mod licit; propunerile pentru 
îmbunătățirea și completarea preve
derilor Decretului privind apărarea 
secretului de stat, precum și alte 
propuneri pentru rezolvarea unor 
probleme ale activității curente.

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la majorarea alocației 

de stat pentru copii și îmbunătățirea 
regimului de acordare a acesteia

Oamenii muncii din patria noas
tră obțin succese tot mai mari in 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lca al Partidului 
Comunist Român cu privire Ia dez
voltarea economiei naționale, ceea 
ce creează noi posibilități dc creștere 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului — țelul suprem al po- 

i litijii partidului nostru.
An de an sint alocate însemnate 

fonduri pentru sporirea veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. îmbunătățirea condițiilor 
de locuit și a ocrotirii sănătății, 
pentru dezvoltarea activităților so- 
cial-culturale. In politica generală 
de creștere continuă a nivelului de 
trai al poporului, partidul și statui 
nostru promovează cu consecvență 
principiile echității socialiste, acor- 
dind o atenție deosebită îmbunătă
țirii. cu precădere, a situației ma
teriale a oamenilor muncii cu veni
turi mai mici.

în ansamblul acestor preocu
pări. un loc important il ocupă 
sprijinul acordat familiilor cu co
pii. sub forma alocației de stat pen
tru copii. în vederea sporirii aces
tui sprijin, pentru familiile cu ve
nituri mai mici, incă din anul 1969 
alocația de stat a fost majorată cu 
cite 00 lei de copil, pentru benefi
ciarii ale căror salarii nu depășesr 
1 300 lei lunar. în perioada cinci 
naiului trecut s-au cheltuit, in to
tal. de La bugetul de stat, pentru 
plata alocației de stat pentru co
pii. fonduri însumind 16,5 miliar 
dc lei.

Totodată, după cum se cunoaște 
recent a fost adoptată Hotârirea 
prin care se prevede acordarea dc 
ajutoare lunare pentru copiii fami
liilor de cooperatori agricoli.

Avind in vedere rezultatele în
semnate obținute in dezvoltarea 
economiei naționale, precum și ne
cesitatea sporirii in continuare a 

sprijinului material pe care îl a- 
cordă statul familiilor cu mai 
mulți copii și în mod deosebit a 
acelora cu venituri mai mici,

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri

HOTĂRĂSC:

1. Pe data de 1 septembrie 197 
se majorează cuantumul alocație 
dc stat pentru copii, astfel :

a) pentru beneficiarii domiciliați 
in mediul urban, actualele alocații 
de 100 lei (130 lei pentru cei ale 
căror salarii nu depășesc 1 300 lei) 
se majorează pină la 180 lei lunar 
de copil, diferențiat in raport de

Plafoane de 
venituri (lunare)

I

urban rural urban rural urban rural
pină la 1 500 lei 150 100 160 110 180 130
1 501 — 2 000 lei 120 70 130 80 150 101)
2 001 — 2 500 lei 100 50 110 60 130 80
2 50J — 3 000 lei — — 100 50 110 60
3 001 — 4 000 le> — — — — 100 50
peste 4 000 lei nu se acordă alocație

Actualele drepturi de care se 
bucură muncitorii și maiștrii de a 
primi alocația pentru toți copiii, 
indiferent de cuantumul salariului 
lor tarifar lunar de încadrare, pre
cum și dreptul unor categorii de 
salariați care beneficiază de alo
cație in cuantumurile corespunză
toare mediului urban, deși domi
ciliază in mediul rural, se mențin 
in continuare.

2. Avind in vedere generalizarea 
invățămintului obligatoriu de 10 
ani. virsta pină la care se acordă 
alocația de stat pentru copii se 
prelungește de la 14 la 16 ani.

3. In afara celor care beneficia
ză in prezent de alocația de stat 

COMITETUL EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

nivelul salariilor și de numărul co
piilor ;

b) pentru beneficiarii domiciliați 
in mediul rural, alocațiile actuale 
de 50 lei (80 lei pentru cei cu sa
larii pină Ia 1 300 lei) se majorează 
pină la 130 lei lunar de copil, di 
ferențiat in raport de nivelul sala 
riilor și de numărul copiilor ;

c) dc asemenea, se majorează c> 
cite 500 lei plafoanele de venitur 
iunare in funcție de care se acor 
dă alocația.

Noile alocații, diferențiate dup 
nivelul veniturilor, numărul co
piilor aflați in îngrijirea familiilor 
și mediul (urban sau rural) in care 
domiciliază beneficiarii, vor fi cele 
de mai jos : 

Rangul copiilor in familie

II III
și următoarele

pentru copii, incepînd de la 1 sep
tembrie 1911. acest drept se va 
acorda și pentru :

a) copiii militarilor in termen și 
ai elevilor școlilor militare care, la 
data încorporării, nu erau anga- 
ja|i ;

b) copiii pensionarilor I.O.V.R. 
domiciliați in mediul rural ;

c) copiii persoanelor cărora, deși 
fac parte din categoriile care be
neficiază de alocația de stat pentru 
copii (salariați, pensionari, stu- 
denți, militari etc.), in prezent nu 
li se acordă această alocație întru- 
cit in familiile lor se realizează și 
alte venituri impozabile.

Comitetul Executiv al Comitetu

lui Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri re
comandă ca măsurile de mai sus 
sâ fie adoptate și de către organi
zațiile cooperatiste și obștești, care 
aplică in prezent același regim cu 
organizațiile de stat in ce privește 
icordarea alocației pentru copii.

★
Ca urmare a majorării nivelului 

(eneral al cuantumului alocației, a 
prelungirii vîrstei de acordare de 
la 14 la 16 ani, a extinderii drep
tului la alocație la toți militarii 
in termen și pensionarii I.O.V.R.. 
precum și a celorlalte măsuri, nu
mărul copiilor cu drept de aloca
ție va crește cu circa 470 mii, față 
de 3.1 milioane copii pentru care 
se plătește in prezent această alo
cație. Fondurile destinate alocației 
pentru copii pe întreaga perioadă 
a anilor 1971—1975 vor totaliza 
peste 31 miliarde Iei, din care circa 
9 miliarde lei reprezintă fondurile 
suplimentare pentru majorarea a- 
locației și îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia ; față de 
4,3 miliarde lei, cit s-a cheltuit in 
anul 1970 pentru plata alocației, 
in anul 1972 se vor cheltui 6,3 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă un 
spor de peste 45 la sută. Trebuie 
avut în vedere că la acestea, tot 
pentru sprijinirea familiilor cu 
copii, se adaugă fondurile destina
te creșterii numărului de locuri in 
creșe, grădinițe și alte unități de 
ocrotire a copiilor.

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliul de Miniștri 
iși exprimă convingerea că între
gul popor va primi cu deosebită 
satisfacție aceste măsuri, menite să 
contribuie la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii și va de
pune eforturi sporite pentru a ob
ține noi și tot mai mari succese in 
muncă, în înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră.

In județele Alba

Botoșani și Maramureș

S-a încheiat 
recoltatul griului
Datorită bunei utilizări a mij

loacelor tehnice și a forței de 
muncă, a activității politico-edu
cative desfășurate de organele și 
organizațiile de partid, in unită
țile agricole din județele Alba. 
Botoșani și Maramureș s-a în
cheiat recoltatul cerealelor pa- 
ioase. Față de ceilalți ani. aceas
tă lucrare s-a executat intr-un 
timp mult mai scurt, evitîndu-se 
pierderile. Cu prilejul încheierii 
recoltatului, in numele oamenilor 
muncii din agricultură, birourile 
comitetelor județene de partid 
Alba. Botoșani și Maramureș au 
trimis telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal. în care se 
subliniază hotărîrea de a desfă
șura și in viitor o intensa acti
vitate in vederea înfăptuirii e- 
xemplare a sarcinilor ce revin 
agriculturii în actualul cincinal, 
a obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

IN ZIARUL DE AZI:
• Recolta rea 

griului este, 
practic, înche
iată. Să tre
cem imediat 
la pregătirea 
recoltei vii
toare I

• Brigadierii 
vacanței de 
vară

• Sport

CRONICA INTERNAȚIONALĂ
Soluționarea problemelor 
internaționale necesită 

participarea tuturor 
statelor

Emanație firească a intereselor și 
dezideratelor majore ale intregulu. 
nostru popor angajat în vasta opera 
de făurire a noii orinduiri, politica 
externă a partidului comunist. a 
României socialiste este pătrunsă 
totodată de conștiința unei înalta 
responsabilități față de cauza gene
rală a socialismului. libertății și 
progresului popoarelor, a păcii in 
lume. Principialitatea marxist-leni- 
nistă. analiza profundă a realități
lor, dinamismul, caracterul construc
tiv, spiritul de inițiativă — țoale 
aceste trăsături definitorii ale poli
ticii noastre externe iși găsesc ex
presie pregnantă in cuvintările se
cretarului general al partidului nos
tru, cuvintări care, afirmind pozițiile 
judicioase, constructive ale Româ
niei in problemele vitale ale contem
poraneității. au o amplă rezonanță nu 
numai în inimile poporului nostru, 
dar și pe plan Internațional.

Din acest punct de vedere, cuvân
tarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu joi la mitingul de la 
Tulcea reprezintă o nouă și vibrantă 
mărturie a hotăririi țării noastre de 
a acționa ferm pentru stingerea foca
relor de încordare și conflict, in 
sprijinul luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru securitate 
europeană, pentru dezarmare gene
rală, in primul rind dezarmare ato
mică. pentru promovarea normelor 
și principiilor legalității internațio
nale. care sâ excludă folosirea forței 
și amenințarea cu forța în raportu
rile dintre state, pentru destindere, 
înțelegere și colaborare internațio
nală.

Acestea sint țeluri nobjle a căror 
înfăptuire cere eforturi intense, pre
supune o vastă activitate in toate 
domeniile vieții internaționale. din 
partea statelor și a popoarelor lu
mii. In acest spirit, subliniind că 
România socialistă își va aduce și 
in viitor contribuția neprecupețită la 
promovarea obiectivelor amintite, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
..Considerăm că toate statele — fie 
ele mari sau mici — trebuie să ia 
parte activă la soluționarea proble
melor ; considerăm că nici o proble
mă, indiferent de ce natură ar fi ea, 
nu poate fi soluționată numai de ri
nele state sau de anumite grupe de 
state, că problemele care privesc 
toarta tuturor statelor trebuie rezol

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist 

din Spania, condusă 
de tovarășul Santiago Carrillo

Vineri seara a sosit la București 
o delegație a Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar gene
ral al P.C.S., care, la invitația Co
mitetului Centra) al Partidului Co
munist Român, face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Santiago Alvarez, Ramon Mende- 
zona, Juan Calanda și Mauricio 
Perez, membri ai Comitetului Exe

PROGRAMUL 
COMPLEX 

al adincirii și perfecționării 
in continuare a colaborării 
și dezvoltării integrării 
economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

După cum s-a anunțat, cea de-a XXV-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, care a avut 
Ioc la București, între 27 șl 29 iulie 1971, a adoptat în 
unanimitate Programul complex al adincirii șl perfec
ționării în continuare a colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.

Publicăm, în paginile 3—8, textul Programului 
complex.

vate cu participarea tuturor popoare
lor". Intr-adevăr, marile probleme 
internaționale — fie că este vorba de 
încetarea conflictelor armate, aboli
rea colonialismului, dezarmarea, li
chidarea subdezvoltării, fie că este 
vorba, in ansamblu, de asigurarea 
păcii și securității internaționale — 
sint alit de complexe, de interdepen
dente. implică interese atit de vital» 
ale tuturor popoarelor incit nu est» 
de conceput rezolvarea lor decît prii 
participarea activă a tuturor state 
lor. indiferent de mărime, de poten 
țialul lor economic sau militar.

Caracterul profund constructiv 
profund internaționalist al acti 
vi tății partidului nostru pe pla 
internațional se manifestă in amplifi
carea și diversificarea relațiilor sale 
cu celelalte partide comuniste și mun
citorești, cu mișcările de elibera
re și organizațiile revoluționare și 
democratice din tinerele state, cu 
partidele și organizațiile progresiste 
din celelalte țări ale lumii. Cronica 

Excelenței Sale
Domnului SALEM ROBAYA AU

Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare 
Democrate Yemen

ADEN
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

al Consiliului Prezidențial, am plăcerea să adresez. în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței 
Voastre și de progres poporului yemenit prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al 
păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ALI NASSER MOHAMED

Prim-ministru al Republicii Populare Democrate Yemen
ADEN

Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al 
Republicii Populare Democrate Yemen, am deosebita plăcere să vă a- 
dresez. în numele guvernului român și al meu personal, sincere felicitări 
și cele mai bune urări de succes în activitatea dv.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

cutiv al Partidului Comunist din 
Spania.

La sosire, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Ion Cîrcei. membri ai C.C. 
al P.C.R., Andrei Vela, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

ultimelor șapte zile nu face excepție 
in această privință, ea consemnind, 
intre altele, primirea de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a secreta
rului general adjunct al Uniunii Pro
gresiste Senegaleze și a președintelui 
Uniunii Sindicatelor din R.F. a Ger
maniei, sosirea in Capitală a secre
tarului general al P.C. din Spania, 
tovarășul Santiago Carillo, care ur
mează să aibă convorbiri cu condu
cerea noastră de partid, intilniri ale 
reprezentanților partidului nostru cu 
reprezentanți ai P.C. din Austria. 
P.C. din Danemarca. P.C. din Marea 
8ritanie, ai partidului „Mișcarea 
pentru socialism — Forța comunistă 
venezueleană", ai Partidului Socia
list Unit din Berlinul occidental. 
Problemele abordate, schimburile de 
opinii și experiență care au avut loc 
>int noi dovezi ale însemnătății pe

Romulus CAPLESCU 

(Continuare în pag. a IX-a)
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W ÎNTREAGA IARĂ, 
SUCCESE DE SEAMĂ
In Îndeplinirea

PLANULUI DE PRODUCȚIE
Șl A ANGAJAMENTELOR

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"
popor intinipină marea sărbn-In aceale cile, „ .

toare de la August. smc*c  la redacție numeroase știri des
pre importante succese obținui» in 7 luni din acest an in rea
lizarea planului și a angajamentelor dc colectivele unităților 
economice. Sini dovezi grăitoare ale strădaniei muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din fabrici și uzine, dc pe șantiere 
pentru punerea in valoare a posibilităților și rezervelor dr care 
dispun in creșterea producției, a productivității muncii, a be
neficiilor pentru ridicarea eficienței întregii activități eco
nomice.

Ele demonstrează ungajarea deplină a tuturor oamenilor 
muncii la ÎNFĂPTUIRI X l’ROGR XXII I VI TRASAT DE CON- 
GRESU1 ĂL X-IIX XL P.C.R., program al construirii societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, program al prosperității în
tregului popor, al înfloririi patriei noastre.

Efervescența creatoare in toate colectivele de muncă, anga-... . 0
vor fl obținute noi și noi 

depășite sarcinile de plan șl an- 
an.

I

TRANSMIT:

RECOLTAREA GRIULUI ESTE, PRACTIC, ÎNCHEIATĂ

Să trecem imediat
la pregătirea I

recoltei viitoare!

)are*  dcplinA la dealAșurarra achitații productive constituie 
rarantie ei in perioadele urniiloarc 
succese, vor ti îndeplinite și 
rajamentele asumate pe acest

TIMIȘ Bilanțul încheiat 
dr industria județului Timiș la 
«fi.-șitul celor șapte luni care au 
t'.ecui din acest an este ca de 
obicei rodnic. Menținind un 
ntm viu de muncă, concomitent 
Cu ■■ a'.orif-.carea a noi rezerve 
privind utilizarea mai deplină 
a capacității mașinilor, agrega- 

și instalațiilor, a timpului 
de lucru și forței de muncă, 
electivele din întreprinderile 

timișene au realizat ir. aceas
tă perioada peste sarcinile de 
olan o producție marfă în va
loare de 242 480 000 lei. între sl
ip.c. au fost produse și livrate 
in plus economiei naționale 773 
tone :abiâ subțire, motoare elec- 
mce de puteri mici și mijlocii 
insurhind 38 166 k\V. 4.3 milioane 

ceramice, 
din beton. 
25 400 tri- 
ln valoa-

$i alte

BACĂU Dln datele exls“ 
județeană 

i că. pe 
județu- 

la pro-

cărămizi și blocuri 
9 mc prefabricate 
97 000 mp țesături, 
cotaje. încălțăminte 
re de 7.3 milioane lei 
produse. O însemnată contribu
ție la obținerea acestei produc
ții suplimentare au adus-o co
lectivele de muncitori, tehni
cieni și ingineri — români, ger
mani. maghiari, sirbi și de alte 
naționalități — de Ir uzinele 
..Ciocanul--Nădrag. „Electromo
tor**  Timișoara, fabrica „Cera- 
mica“ Jimbolia. Industria texti
lă Lugoj și alte unități.

tente la direcția ; 
de statistică rezultă 
ansamblul industriei 
lui Bacău. planul 
ducția marfă a fost realizat, pe 
cele șapte luni ce au trecut, in
tegral. obținindu-se in plus o 
producție in valoare de 98 mili
oane Ici. ceea ce înseamnă circa 
80 la sută din angajamentul a- 
sumat in întrecerea socialista pe 
întregul an. Depășirea planului 
se concretizează in importante 
cantități de produse : 800 tone 
cauciuc sintetic. 974 tone sodă 
■.austică. 413 tone hirtie. 37 500 
mp țesături. 6 000 mc cherestea, 
confecții in valoare de aproape 
10 milioane lei, mobilă in valoa
re de circa 3 milioane lei. Cele 
mai bune rezultate au fost în
registrate de colectivele de 
muncă de la Grupul industrial 
de petrochimie din Borzești, Fa
brica de hirtie .și celuloză Le- 
tea". combinatul de exploatare 
și industrializare a lemnului, 
fabrica de postav „Proletarul**  
și fabrica de încălțăminte „Par
tizanul1*.  toate din Bacău, pre
cum și de la Fabrica de postav 
din Buhuși.

BISTRIȚA. Sporindu-si e- 
forturile in muncă, valorificind 
mai bine rezervele interne, prin- 
tr-o judicioasă organizare a 
producției și creșterea neco.n-

Însemnate cantități de grîu I

peste plan
BOTOSANI (Corespondentul „Scin- 

teif. N.eolae Zamfirescu). Lucrăto- 
r.. ir d eprinderi, agricole de stat Bo- 
rosan obțin, in aceste zile calde de 

nvi și importante succese in 
în»:ec*.e?  sociAIista pentru recolte 
:ăt mai bogaie. Ei consemnează a- 
cut.. :n c-.r.-’.ea zilei de 23 August. 
iLi șuete*  de prestigiu : obținerea 
unei producții suplimentare de 3 209 
ton*  griu. fată de 250 de ‘one cit era 
angajsmen’ ii iniția' La ferma Cras- 
na c.i a. condusă de Victor Cirimpei. 
dt pe 200 hectare s-a obținut, in me
ri • 4 400 kg la hectar. Rezultate
asemănătoare s-au înregistrat la fer- 
me'e din Ringhilești. Dingeni și Ripi- 
cen . în prezent se administrează pe 
m 7.ș'e ng așfiminte și se execu'ă a- 
râLur:. punlndu-se a«tfel temelie re- 
coltelor vigoare.

I:
f

I

La Turnu - Severin

Vagoane de marfă
de construcție

modernă
TR. SEVERIN (Coresponden

tul „Scinteii". Ion Anghel). La 
Uz.na dc vagoane din Ti. Seve- 
r.r.. cart- fa-.»- part din Grupul 
de construcții xagoane Arad, a 
început recent execuția in serie 
a două noi tipuri dr vagoane 
de marfa de construcție moder
na. destinate exportului. Astfel, 
pentru R. P. Ungară se tor fa
brica aici, pină la sfirșitul anu
lui 1971. 1 400 de vagoane aco
peri'e. pe două osii. Proiectan- 
ții din uzina severmeană au 
dotat aceste vagoane cu un sis
tem de frina modernă. K.E.-1 
C.S.L. -Noul sistem de frină 
constituie o -importantă îmbu- 
nâtățire de ordin funcțional 
și asigură posibilitatea spo- 
rirJ ■. itczei garniturilor de tren 
formate din vagoane acoperite 
pe două osii de la 80 km n, cu 
•ii se circula in prezent, ia 
120 km h. Al doilea tip de va
gon, construit pentru R. F. a 
Gerjpaniei. este destinat trans*  
.-irtării cimentului in vrac. Și 

estul t;p de vagon, proiectan- 
iii uzinei i-au adus o îm
buna lățire substanțială, constind 
in dotarea cu instalații care
permn o descărcare rapidă, 
pneumatică a cimentului.

că aici
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tenită a productivității muncii, 
colectivele de muncă din Între
prinderile industriale ale jude
țului Bistnța-Năsaud au înche
iat cele 7 luni de activitate din 
acest an cu rezultate remarca
bile la toți indicatorii de plan. 
Planul producției globale și de 
marfă a fost îndeplinit în pro
porție de 102.1 și respectiv 104,3 
la suta, iar acela al producției 
marfă vindute și încasate, de 
104 la sută. în acest fel. la prin
cipalele produse industriale, in 
raport cu prevederile, au fost 
înregistrate următoarele depă
șiri : 4.4 la sută la cheresteaua 
do rășinoase, 3.5 la sută la che
resteaua de fag. 1.2 la sută la 
hirtie, 9,6 la sută la preparate 
din carne, 45.2 la sută la unt, 
1.4 la sută la mobilă fabricată 
la Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului .‘.1„ 
Bistrița și 1.1 la sută la prefa
bricate din beton armat.

din

IAȘI. în decursul celor 7 
luni care au trecut din acest an. 
unitățile economice din 
dețul Iași au îndeplinit pla
nul producției ' ' 
duslriale in r. ,r.....
102,5 la suta, iar cel al produc
ției marfă de 103.3 la sută. In
dicatorul productivității jnuncii 
a fost îndeplinit în proporție de 
101 la sută, ceea ce înseamnă o 
creștere de 13.3 la sută față de 
aceeași perioadă a anului 1970. 
Au fost realizate peste plan 
1 550 tone de țevi sudate și 1 926 
tone profile îndoite. 265 tone fi
bre și fire poliesterice, 76 000 mp 
țesături de bumbac. 45 000 mp 
țesături de mătase, confecții in 
valoare de 2 milioane lei, 
mobilă in valoare de 3 milioane 
lei. 13 tone ulei comestibil. 178 
tone de biscuiți și altoie. Rezul
tate pozitive s-au înregistrat și 
in domeniul rentabilității. Pe 6 
luni ale anului, pe ansamblul 
economiei județului s-au obținut 
aproape 86 milioane lei beneficii 
peste plan.

globale 
proporție

ju-
în
de

ALBA. Cu fiecare lună, In
dustria județului Alba iși a- 
firmă tot mai plenar po
sibilitățile de dezvoltare, prin 
punerea în valoare a u-

nor Importante resurse locale. 
După cum ne informează direc
ția județeană de statistică, pri
mele șapte luni ale acestui an 
au fost încheiate cu un bilanț 
rodnic. în această perioadă s-a 
realizat peste plan o producție 
globală in valoare de 113,6 mi
lioane lei. Planul la producția 
marfă vindută și încasată a fost 
depășit cu 4.9 la sută. Semnifi
cativ pentru efortul colectivelor 
de salariați din întreprinderile 
industriale este faptul că 81.1 la 
sută din sporul producției glo
bale a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Iulie a fost prima lună de func
ționare cu întreaga capacitate a 
unui nou obiectiv industrial — 
Fabrica de porțelan din Alba 
Iulia. în această scurtă perioa
dă, colectivul fabricii șl-a de
monstrat forța creatoare prin 
îndeplinirea planului lunar de 
producție în proporție ’ *
la sută.

de 105.6

fiecareVRANCEA. Cu 
lună care a trecut din 
colectivele de oameni ai muncii 
din industria județului Vrancea 
au ciștigat timp prețios pentru 
producție, astfpl incit. în prezent, 
au ajuns la o devansare a sar
cinilor de plan cu o decadă. A 
cest lucru a făcut posibil ca pină 
in prezent să se realizeze peste 
prevederi o producție marfă vin
dută si încasată în valoare de 
95 milioane lei.

De asemenea, numai prin or
ganizarea rațională a proceselor 
tehnologice și prin folosirea 
gospodărească a utilajelor din 
dotare și a timpului de lucru, 
fată de aceeași perioadă a anu
lui trecut, a fost înregistrat un 
spor de producție de peste 118 
milioane lei. ritmul mediu de 
creștere a producției globale pe 
cele 7 luni din acest an fiind 
de 15,3 la sută. In unități fizice, 
este vorba de producerea peste 
plan a 4 284 mc bușteni de ră
șinoase. 33 492 mp furnire. 1 531 
mp parchete, confecții și textile 
în valoare de 15 miiioane lei, 
importante cantități de produse 
agro-alimentare. prefabricate 
din beton și multe ahele.

noul an

Recoltarea griului este practic în
cheiată. Au mai rămân de Seterat 
unele suprafețe restrinse — circa 
60 000 hectare in unele unități agri
cole din zonele nordice și cele delu
roase. Recolta este bună, iar in unele 
întreprinderi agricole de stat șl coo
perative agricole — chiar foarte 
bună. în județele Constanța, Galați, 
Timiș, Dolj, Vrancea, Ialomița, coope-1 
rativele agricole au livrat in întregime 
cantitățile de griu contractate cu sta
tul, iar in alte județe această acțiune 
este avansată. Deși nu a fost un „an 
al griului", rezultatele obținute de
monstrează încă o dată că prin apli
carea corectă a tehnologiilor de culti
vare a acestei plante pot fi obținute 
recolte mari în orice condiții clima
tice. Factorii care au contribuit la 
sporirea producției, cit și cauzele 
care au determinat ca in unele uni
tăți să nu se obțină recolte pe mă
sura posibilităților, vor fi analizate 
la consfătuirea griului care se ține 
în fiecare an. Cu acest prilej vor fi 
stabilite noi măsuri în vederea spo
ririi producției de griu in anul vii
tor. Totuși unele lucrări pregătitoare 
trebuie făcute încă de pe acum.

înainte de începerea campaniei de 
recoltare. Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silviculturii 
și Apelor a indicat unităților agri
cole să acorde o atenție maximă 
amplasării culturii griului. Și în a- 
cest an s-au constatat multe neajun
suri determinate de nerespectarea 
cu rigurozitate a rotației culturilor : 
imburuienarea puternică a unor la
nuri, atac de boli și dăunători, ceea 
ce, evident, a dus Ia scăderea canti
tativă și calitativă a producției. Iată 
de ce ministerul a cerut din nou 
direcțiilor generale județene pentru 
agricultură, industrie alimentară, sil
vicultură și ape să urmărească mo
dul cum se face amplasarea griului 
în fiecare unitate agricolă, să inter
vină acolo unde se constată că nu 
se respectă cerințele acestei culturi, 
îndeosebi trebuie avut în vedere ra 
griul să fie amplasat după legumi
noase, porumb, floarea-soarelui, iar 
după el insnși cel mult al doilea an 
și numai acolo unde nu au fost 
atacuri de boli și dăunători specific 
acestei culturi.

Experiența unităților agricole care 
obțin, an de an. recolte mari de 
griu demonstrează că aceasta se da- 
torește folosirii unor doze corespun
zătoare de îngrășăminte chimice și 
pregătirii in cele mai bune condiții 
a terenurilor. Pentru viitoarea recol
tă de griu s-au asigurat cantități de

îngrășftminte chimice cu care se pot 
fertiliza toate suprafețele ce se vor 
cultiva Cu griu in Întreprinderile a- 
gricole de stat și 70 la sută din cele 
ale cooperativelor agricole ce se vor 
cultiva cu această plantă. Aceasta 
constituie o premisă Importantă 
pentru obținerea unor recolte mari 
tn 1972. Dar ele trebuie folosite ra
țional, In dozele optime, pentru a se 
obține o eficiență economică maxi
mă. Cti toate că in planurile de mă
suri privind desfășurarea campaniei 
agricole de vară unitățile agricole și 
direcțiile generale județene pentru 
agricultură au stabilit să acorde 
prioritate fertilizării suprafețelor 
destinate Lnsămințării culturilor de 
toamnă și îndeosebi griului, aceas
tă lucrare este intirziată. Este ne
cesar ca programele întocmite de că
tre unitățile agricole în ce privește 
fertilizarea să fie realizate întocmai. 
Intrucit s-au semnalat multe ne
ajunsuri determinate de aplicarea 
neuniformă a îngrășămintelor chimi
ce, de faptul că nu s-a respectat ra
portul optim intre azot și fosfor, este 
necesar ca specialiștii din unitățile 
agricole să se ocupe de efectuarea 
corectă a acestei lucrări. Dispunem 
de cantități mai mari de îngrășămin
te. dar pentru ca ele să asigure ob
ținerea unor recolte mari la hectar 
trebuie administrate științific, cu cea 
mai mare răspundere.

Lucrările de pregătire a solului — 
timpul de executare și nivelul lor 
calitativ — influențează în măsură 
hotăritoare recolta care se obține la 
hectar. în cele mai multe unități a- 
gricole, intrucit forțele mecanice au 
fost ocupate și nu s-a putut ara con
comitent cu recoltarea și eliberarea 
terenului, s-a făcut discuirea miriș- 
tei. Acum, recoltatul și alte lucrări 
agricole de vară fiind încheiate se 
poate trece cu toate forțele la execu
tarea arăturilor de vară. Pină la 6 
august, potrivit datelor centralizate 
la minister, au fost făcute arături de 
vară pe o suprafață de peste 1,2 mi
lioane de hectare, ceea ce reprezin
tă 50 la sută din planul întreprinde
rilor agricole de stat și 45 la sută 
din prevederile cooperativelor agri
cole. Dar din acestea numai o parte 
sint destinate culturilor care urmea
ză a fi insămințate in toamnă și. 
deci, 
feră 
ției în ce privește pregătirile pen
tru semănat. Este necesar ca, în fie
care unitate agricolă, cunoscindu-se 
suprafețele care urmează a fi însă- 
mințate cu cereale de toamnă, să fie 
mobilizate toate forțele în vederea

cifrele de mai bus nu o- 
o Imagine reală a situa-

executării arăturilor de vară. Unde 
griul urmează după premergătoare 
tirzii trebuie concentrate eforturile 
in vederea recoltării acestora cu prio
ritate pentru a se puf“a face pregă
tirea terenului cu cel puțin 10—15 
zile înainte de semănat. în ce 
privește caiilâtea. trebuie respectată 
neapărat indicația dală de organele 
agricole ca arăturile de vară si se 
execute obligatoriu în agregat cu 
grapa stelată. Este prima dMă cind. 
la cultura cerealelor de toamnă, me
canizatorii din S.M.A. lucrează de la 
început pe baza noilor măsuri pri
vind organizarea și retribuirea mun
cii și in funcție de producția obținu
tă. De aceea, stabilirea suprafețelor 
pe formațiuni de lucru și pe fiecare 
mecanizator in parte trebuie să cre
eze premisele necesare creșterii răs
punderii pentru calitatea lucrărilor 
și, implicit, pentru producția care ur
mează să se obțină.

Nivelul recoltei de griu este hotă- 
rit. In mare măsură, de calitatea se.' 
minței folosite. Consfătuirea ' 
va tace, desigur, precizări tn A- 
tă privință. Totuși, pe baza experien
ței proprii, specialiștii din unitățile 
agricole sint in măsură să stabileas
că de pe acum ce soiuri vor cul
tiva și. pe acerată bază, să-și asigure 
necesarul de sămință. Din balanțele 
întocmite pină acum de către direc
țiile generale județene pentru agri
cultură rezultă că circa 150 000 tone 
de griu va trebui schimbat cu sămin
ță de bună calitate care se găsește 
în bazele de recepție. Operațiunea 
de schimbare trebuie efectuată acum 
șl nu in preajma semănatului, ciori 
lucrările sint aglomerate. De aseme
nea, trebuie grăbite condiționarea 
semințelor și efectuarea analizelor 
la laboratoarele de control al semin
țelor pentru a exista garanția că ce 
se va pune in pămint va răsări.

Obținerea unor recolte mari de 
griu in anul viitor, pe măsura po
sibilităților de care dispune agri
cultura noastră, presupune să fie fă
cute fără nici o intîrziere toate pregă
tirile necesare. Forțele care au fost 
eliberate de la recoltat și celelalte 
lucrări agricole de vară să fie în
dreptate operativ la executarea ară
turilor și fertilizarea terenului, iar 
concomitent să se asigure și să si 
condiționeze întreaga cantitate de 
sămânță. Organele județene de par
tid, de stat șl agricole sâ îndrume și 
să sprijine îndeaproape 
gricole ca acestea să 
vreme toate pregătirile 
îhsămințării griului și 
cereale de toamnă.

ur.ită'ile a- 
execute din 
in vederea 
a celorlalte
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Pe douâ șantiere ale muncii patriotice din Capitals. Studenți de la Institutul de arhitectură la fabrica de cărămidă „7 Noiembrie" (stingă). Elevi briga
dieri de la liceul z,l. Neculce" pe șantierul Clubului nautic pentru tineret de la Sfrâulești Foto : S. Cristian

Brigadierii vacanței de vard

CLUJ

Perfecționări în sistemul
comercial

Sensul, vacanței șco
lare '71 a dobindit noi 
rezonanțe 
litlce și 
Răspunzind 
conducerii 
un mare 
pionieri, elevi 
denți au " 
această v 
de brigadieri.

După cum am fost 
informați la C.C. al 
U.T.C., pină in pre
zent peste 200 000 de 
elevi și mai mult de 
8 000 de studenți au 
participat la lucrar le 
de recoltare a păioa- 
selor. la lucrări legu
micole sau de alt spe
cific .sezonier, precum 
și pe diferite șan
tiere' de construcții. 
Numai din București 
— ni s-a comunicat la 
Comitetul municipal 
al U.T.C. — au pornit 
•-pre 20 cooperative a- 
nrjcole de producție 
din țară peste 2 400 de 
studenți și 800 de e- 
levi. Aportul lor l-au 
simțit din plin coope
ratorii din Fetești. 
Medgidia, Târtășeșli. 
Mihăilești ele. în a- 
ceste zile alte riteva 
mii de elevi bucu- 
reșteni sint antrenați

social-po- 
patriotice. 

chemării 
partidului, 

număr de 
i și stu- 

i îmbrăcat in 
vară, salopete

în acțiuni voluntar- 
patriotice la aproape 
80 de obiective in con
strucție și 55 șantiere 
locale. (Complexul co
mercial din Bd. I. Șu- 
lea. microraionul Dru
mul Taberii. amena
jări de spații verzi și 
baze sportive etc.) Ei 
participă la aceste ac-

că voluntar-patrioti- 
câ, conducind la reali
zarea unor lucrări ne
finanțate de aproape 
134 milioane lei. și la 
economii finanțate în 
valoare de peste 3 mi
lioane.

Un deosebit ecou în 
rindurile întregii noas
tre studențimi l-a stîr-

rul noului local al 
Institutului Politehnic 
București ; in cursul 
lunii august o brigadă 
permanentă de la in
stitutul bucureștean 
de construcții va lu
cra pe șantierul des
chis in Bd. Lacul Tei, 
iar alți 500 de stu
denți, din același În

muncă**.  studenții Insti
tutului de petrol, gaze 
și geologie din Bucu
rești s-au angajat să 
presteze 6 000 ore mun- 
â patriotică, iar alți 

tineri din Centrul uni
versitar București des
fășoară lucrări de ame
najare la Complexul 
cultural-sportiv Tei,

• 200 000 de elevi în unități agricole și pe șantiere de construcții 
ale țării • Mii de studenți se constituie în brigăzi ale muncii voluntar- 
patriotice la Chemarea lansată de colegii lor din tabăra de la Izvorul 

Mureșului

țiuni alături de tineri 
muncitori de la uzine
le ..23 August'-. „Re
publica". „Semănătoa
rea”, ..Vulcan" și alle
le, cu care, de la în
ceputul anului și pină 
in acest moment, au 
colectat împreună 
4 440 tone metal vechi

'20 tone deșeuri
ie. au plantat

140 000 pămi fructiferi 
și ornamentali etc. A- 
semenea rezultate au 
incorporat circa 34 
milioane ore de mun-

nit Chemarea lansată 
și publicata zilele tre
cute în presă. prin 
care colegii lor aflați 
in tabăra dc instruire 
dc la Izvorul Mureșu
lui ii invită să parti
cipe la acțiunile vo- 
luntar-patriotice. Ecou 
imediat, în București 
și in toate centrele u- 
niversitare din țară 
>-au constituit noi 
brigăzi ale vacanței. 
Astfel, peste 1 000 dv 
studenți vor munci 
sâptăinlnal pc șantie-

stitut. vor participa 
direct la procesul de 
producție in cadrul 
unor obiective indus
triale din Capitală ; 
brigăzi asemănătoare 
s-au constituit in a- 
ce.ste zile la Institutul 
de Arhitectură. Insti
tutul Medico-Farma- . 
ceutic. Institutul de 
rultură fizică și sport. 
Institutul agronomic 
,.N. Bfilcescu" etc.

Călăuziți de deviza 
..Nici un student in 
afara brigăzilor de

evaluate la mai mult 
de 100 000 lei.

La Cluj, Iași și Tg. 
Mureș. Brașov. Galați. 
Oradea. Bacău și in 
alte orașe cu institu
ții de invățămint 
perior, studenți 
mâni, maghiari, 
mani și de alte națio
nalități au răspuns 
cu entuziasm la ace
eași Chemare, anun- 
țindti-șl participarea 
pe diferite șantiere ale 
muncii voluntar-pa- 
triotice. Bunăoară. 300

su- 
ro- 

ger-

de studenți de la In
stitutul Politehnic din 
Iași vor lucra la ame
najarea parcului din 
piața Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsan- 
dri‘‘ ; alți 400, din Tg. 
Mureș. vor participa 
in lunile august și 
septembrie la amena
jarea bazei nautice și 
a grădinii zoologice 
din municipiu ; alte 
cîteva sute din Bra
șov vor efectua zilnic, 
pină la 1 septembrie, 
3 ove de muncă pe 
șantierele facultății de 
mecanică, a bazei de 
agrement Dirste, casei 
de știință și tehnică 
a tineretului : 4 bri
găzi de muncă patrio
tică studențești din 
Galați vor lucra in 
cursul acestei luni la 
combi naiul siderurgic 
din localitate șl la u- 
zlna mecanică navală, 
iar alți colegi de-ai 
lor la construirea stră
zii „11 Iunie'1...

...Iată doar citeva 
pilde dintr-un noian de 
fapte patriotice, dove
dite in aceste zile 
de brigadierii vacanței 
de vară.

VIȘINESCU

Prin unitățile sale de desfa
cere, I.C.S. Met a lo-chimice Cluj 
pune la dispoziția cumpărători
lor o mare varietate dc articole 
electrotehnice, de uz casnic și 
mobilă. Valoric, volumul desfa
cerilor se ridică lunar la peste 
31 milioane lei. Deosebit d« im
portantă este preocuparea con
ducerii acestei întreprinderi pen
tru înnoirea continuă a sorti
mentelor. în acest an au fost 
contractate cu întreprinderile 
producătoare oeste 70 de tipuri 
de mobilă nouă și mai bine de 
100 sortimente noi de articole e- 
lectrice. de menaj. pentru uz 
casnic, materiale de construcții 
și Instalații electrice Cine vizi
tează magazinele proprii de pe 
strada 6 Martie, din Piața Li
bertății. magazinul de articole 
electrotehnice de pe strada 30 
Decembrie, sau magazinul cu ex- 
noziție permanentă de mobilă 
din Piața Mihai Viteazul se 
ooate convinge de bogata varie
tate a mărfurilor, de amabilita
tea vlnzătorilor. în interesul 
cumpărătorilor a fost lărgit sis
temul transportului la domiciliu 
al obiectelor voluminoase și 
grele.

în ultima vreme, I.C.S. Metalo- 
chimice Cluj a făcut pași hotăriți 
in direcția modernizării rețelei 
și a sistemului deservirii cum
părătorilor. Parfumeria „Sanda**,  
de pe strada Doja. principala ar
teră comercială a orașului — a 
obținut bune rezultate prin in
troducerea sistemului autoservi-

rii. De asemenea, s-a Introdus 
sistemul autoservim și la maga
zinul de vopselc-chiniicale din 
strada Dr. Petru Groza. Aici au 
rămas cu plata la vinzător doar 
produsele ce trebuie cîntărite. 
Prin reașezarea mărfii, spațiul 
afectat cumpărătorilor a crescut 
eu 45 la sută, iar volumul vinză- 
rilor cu 38 la sută. Tot in Cluj 
este in experimentare autoser
virea și la magazinul din strada 
30 Decembrie, specializat în des
facerea produselor industriei lo
cale. Cumpărătorii pot singur; să 
se servească cu un sortiment va
riat de lustre, candelabre, arti
cole mărunte de uz gospodăresc, 
articole electrice, articole din îm
pletituri și papură etc. Singurul 
impediment îl constituie lipsa u- 
nui depozit corespunzător care 
să permită aprovizionarea ritmi
că a magazinului. O altă reali
zare semnificativă din ultima 
vreme o constituie deschiderea 
unei unități specializate în ex
clusivitate pe desfacerea discu
rilor. O altă inițiativă a I.C.S. 
Metalo-chimice Cluj este orga
nizarea periodică de expoziții in 
aer liber cu vinzarea articolelor 
de camping, voiaj și sport. Cu 
acest prilej se fac demonstrații 
practice de amenajarea corturi
lor. de utilizarea obiectelor si 
ustensilelor pentru voiaj și 
sport.

Alexandru MVREȘAN 
corespondentul „Scinreii'

ARAD:

Servicii multiple
ARAD (Corespondentul „Scîn- 

teii", " ■
excursiile ce le 
in țara și străinătate, 
ciul județean de turism Arad 
pune la dispoziția solicitanțiloi 
o variată gamă de servicii .și 
posibilități de odihnă și trata
ment prin unitățile sale. Numai 
Complexul hotelier „Astoria" 
din Arad dispune de un restau
rant de mare capacitate, o bra
serie, bâr de zi și bar de noap
te. saloane de recepție și vestita 
terasă „Belvedere", situată la 
etajul al XII-lea.

G. Goia). 
ce

Și

Pe lingă 
organizează 

Ofi-

și

pentru turiști
Aflată în zona montană a ju 

de.țului, stațiunea balneo*climn  
leiicn Moneasa și-a ciștiga 
prestigioasa denumire de „Pei 
la Aradului**.  Ea oferă in orie 
sezon posibilități optime de o 
dihna și tratament, avind pic 
gram permane nt.

Mai multe cabane aflate îi 
evidența Oficiului de lurisr 
Arad, printre care Căsoaia, Izo 
și Ghioroc completează un cadru 
turistic bogat, cu multe, leases 
pitorești, bucuros oriei nd de 
oaspeți.
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p ROGRÂMUL COMPLEX
al adincirii și perfecționării in continuare

colaborării și dezvoltării integrării economice
socialiste a tarilor membre ale C.A.E.R.

Prezentul program a fost elaborat por
ni: du-se de la principiile de baza ale sta- 
•u^.lui C.A.E.R. și in vederea îndeplinirii 
hodririlor celei de-a XXlII-a Sesiuni (spePARTEA I
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wacterizarea succeselor obținute, principiile de bază, scopurile, 
căile și mijloacele adincirii și perfecționării în continuare 
a colaborării economice și tehnico-științifice și dezvoltării 

integrării economice socialiste a țarilor membre ale C.A.E.R.
Țările membre ale C.A.E.R.. sub con

ducerea partidelor comuniste și muncito
ri- i. datorită muncii creatoare a popoare- 

ca urmare a mobilizării de către fie
care tară a resurselor sale, precum și a 
dezvoltării și adincirii colaborării reciproce 
Tv. ltilaterale și a întrajutorării, au obținut 
miri succese in construirea socialismului ș> 
conunismului. in dezvoltarea economiei, 
șt.nței și tehnicii. ... ,

omunitalea statelor socialiste se sprijină 
pi baza economică de același tip. creată in 
ftcare țară — proprietatea socială asupra 
rr'loacelor de producție, pe onnduirca de 
. i dc același tip — puterea poporului, in 
f-.nte cu clasa muncitoare, pe aceeași ideo- 
; .ie — marxism-leninismul.

dezvoltarea multilaterală și consolidarea 
'cărei țări socialiste in parte reprezintă 
i idiția hotâritoare a mersului înainte al 

regului sistem mondial socialist. Dezvol- 
ea cu succes a economiei naționale și 

r fectionarea relațiilor sociale, progresul 
-iltilatcral al fiecărei țări socialiste core>- 
r nd intereselor cauzei comune a socialis-

Eorțele de producție din țările membre 
C.A.E.R. au atins un inalt nivel de dez- 

ltare : in aceste țări a fost creată o struc- 
•a industrială cu multe ramuri a econo- 

-ei naționale, a crescut nivelul tehnic ai 
"pc^blza venitului național, care sporește 

ritmuri rapide, a crescut in mod sub- 
.ntial nivelul de trai material și cultural 

populației din țările membre ale 
^-au^lărgi» considerabil legăturile de co
lt ex tenor ale țărilor membre a.e 

> Colaborarea multilaterală tot mai
ni\a a țăriior membre ale C.A.E.R. 

, afconstiluil un factor important al c£Stai u
pide a economiilor naționale ale acestorPi al'asigurării independenței lor. a in-

■ ri’rii forței întregii comunități socialiste. 
Ritmurile mai înalte obținute in dcz.ol- 
i-ea economici țărilor in trecut înapoiate 
n punct de vedere industrial, in compara- 
e cu ritmurile medii de ^tere ale aces- 
•a in țările membre ale C.A.E.R. in an 
mblu duc la apropierea și egalizarea ■empUU a nivelurilor de dezvoltare ccono- 

^Supcrloritatea țărilor membre ate C.A E.K 
□ora/țărilor capitaliste dezvoltate, in te 
•ivește ritmurile creșterii economice, coi 
ilideaza neîncetat pozițiile lor in economia 
^"Tarde membre ale C.A.E.R. Pornesc de 
” fTDtul ca nivelul inalt de dezvoltare a 
.rțelor dc producție, pe care ele l-au atins 
himbănle structurale importante in ster 

-oductiei și consumului, actualitatea .ar 
mior Înfăptuirii revoluției tehmco-ștnn- .cc alterării pe toate căile a progre- 
îlm ’ tîhnic creșterii eficientei produc tei 
triale și avintului bunăstării poporului 
recum și caracterul relațiilor socialiste de 
reducție si cerințele luptei de clasa im-

3taNîl'ta^'rnrintNeHale6 C.A.E F^1 NN d'ezvolta-

uințifice cu celelalte tari socialiste.
Adincirea si perfecționarea in continuare 
colaborării și dezvoltarea integram eco- 

-omice socialiste contribuie la creșterea 
■oriei economice a sistemului mondial so- 
lalist la întărirea economiei naționale a 
ccărci țări, reprezintă un factor imput 

ant al întăririi unilâțu acestuia ri al supe- 
orilătii asupra capitalismului in toate do S.l'e "ți? sociale, al asigura.ii vie one, 

' -^Xiccerea dintre socialism și capitalism.
V Adincirea $i perfecționarea colaborării 

renomS «i tehnico-sliint.fice șt dezvolta- 
... integrării economice socialiste a țart- Nr membre ale C.A.E.R. reprezintă un pro- 
res- conștient și plante reglementat de 
□antdele comuniste si muncitorești șt gu- 
crnele țărilor membre ale C.A.E.R. dreiriunii Internationale soua iste a muș
ii al apropierii economiilor lor și foima- 

... unei structuri mooerne. de înalta clientă. L economiilor naționale al apropiem 
ecaiizarit treptate a nivelurilor dezvolta- i for riinom.ee. ai formării unor lega- 

turi Profunde și stabile in principalele ra
muri ale economici, științei st tehnicii, al SNi . M consolidării pieței interna tonale 
a leilor țări. al perfecționam relatnlor 
marfă-bani.

acest proces creează condiții favorabile pentru*  folosirea mai eftrienU a resurselor 
Urtlor si pentru desfășurarea larga a re
voluției tchnico-ștlințifice. care a dcecnit 
unul din sectoarele principale ale întrece
rii istorice dintre capitalism și socialism, 
reprezentind o condiție importanta a dez
voltării societății socialiste.

Adincirea și perfecționarea in continuare a colaSii și dezvoltarea integram eco- 
nonNice socialiste a țărilor membre ale 
CAER se vor înfăptui și in viitor in con 
fonmtate cu principiile internaționalismului sm ia “t pe baza respectam suveranității 
de ’al independentei si intereselor natio- 
SaK neamestecului in treburile interne ale 
țărilor egalității depline in drepturi, avan
tajului reuproc si Întrajutorării tovărășești. 
E oeriența istorică a confirmat pe deplin 
turta vitală a acestor principii marxișț- 
Vnniste ale relațiilor interstatale de tip 
nou care corespund cerințelor obiective ale ENNrelMării construcției socialiste in fiecare 
Eră condițiilor dezvoltării sistemului 

,'ȘL-dial socialist, contribuie la crearea unei 
trainice pentru o colaborare mterna- 

tini»? largă și fructuoasă.
•forarea economică socialista dJs" 

fășoarâ pe baza liberului consimțămint de

ciale) și celei de-a NXIV-a Sesiuni ale 
Consiliului si a (ost adoptat de Sesiunea a 
XXV-a a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

plin și nu csle însoțită de crearea de or
gane supranaționalc, nu afecteaza proble
mele planificăm interne, ale activității fi
nanciare șj dc gestiune economica a orsa- 
ni3.aȚârile membre ale C.A.E.R.. in Con
formitate cu politica coexistenței Pa*n,c® 
promovată de către acestea și m ^eresul 
progresului social, pornind totodată dc la 
tactul că diviziunea internaționala socia 
lista a muncii se construiește cu luarea in 
considerare a diviziunii mondiale a muri
rii. vor continua să dezvolte legaturile ecu 
nomicc și tehnico-șliințiftce eu celelalte 
țâri indiferent de orinduirea lo:- sociala și 
de 'stal pe baza principiilor egalității in 
drepturi, avantajului reciproc și respectam 
suveranității. In legătură cu aceasta, ela 
vor acorda o deosebita importanta, lărgim 
in continuare a comerțului, a colabora.it 
economice și tehnico-științitice cu țările in 
curs dc dezvoltare.

Țările membre ale C.A.E.R. \’01' 
prinde. împreună sau separat, masuri pii ?ind asigurarea colaborăm și participau! 
in calitate dc membru egal m drepturi in 
organizațiile economice și lehnico-ștnnți- °ice internaționale a statelor socialiste mea 
dlîn" acest scop, țările membre ale C.A^E.R. 
vor coordona politica lor economica «xtu
nă, in interesul normalizam relațiilor co- 
mcrcial-economice internaționale și. m pi i- 
mul rind, in vederea înlăturăm discrimină
rii in acest domeniu. __

4. Țările membre ale C.A.E.R. pornesc de 
la faptul ca sistemul colaboram ccO‘™m*cc  
m tehnico-științifice a țărilor mcmbie ale 
C A.E.R. se bazează pe legitățile generale 
ale construcției socialiste .și pe principiile 
fundamentale ale conducem economiei so- 
cialiste. pe îmbinarea organica a cooi donă
rii planurilor, ca principală metoda de oi- 
ganizare a colaborării, cu folosirea mai lai- 
ga a relațiilor marfă-bani.

In condițiile rolului conducător al cla.ei 
muncitoare și partidelor ac“l.ela' ‘"d ta 'le membre ale C.A.E.R.. vor căpăta o rieicol- 
laic continuă funcțiile economice a le s ta
lelor socialiste, pe baza centralismului de- 
inocratic și conducem planice a econon.iei 
"^Tărite membre ale C.A.E.R. vor adine, 
si perfecționa colaborarea economica și tch- 
mco-șliinlil.că și vor dezvolta mlegrarea 
economica socialista, in scopul de a con 
''^dezvoltarea mai rapidă a forțelor de 
producție in toate țările membre ale 
C A E.R.. atingerea celui mai malt nivel 
tehnico-științific și sporirea maxima a eli 
cienței economice a producției sociale, pi - 
cum și la creșterea maxima a products i- 
tății muncii sociale ; .

— perfecționarea structurii și șpourea vo
lumului producției, in con.dl.tn.1ie|_clF?f!®rJ* sistematice a nivelului înzestLarn tehnice a 
ramurilor și la introducerea tehnologiei 
avansate in conformitate cu cerințele revo
luției tehnico-științifice ;

— asigurarea necesarului crescind al cco
nomiilor naționale ale țărilor, pe o perspec
tiva îndelungată, in combustibil, eneigie ș 
materii prime, utilaje moderne produse a- 
gricole, alimentare și alte mărfuri de laig 
consum, in principal pe seama producției 
și a folosirii raționale a resurselor țariloi 
membre ale C.A.E.R. > . ,

— creșterea nivelului de trai material și 
cultural al popoarelor țărilor membre ale 
c A'^pi'opierea și egalizarea treptată am- 
velurilor de dezvoltare economica a țariloi 
In™breșlriea'A'cEapRarilatii și a stabilității 
P‘!!eXondNream"o:r țărilor membre 
ale CAER. in economia mondiala și asi
gurarea. in final, a victoriei in întrecerea 
economică cu capitalismul ,

— întărirea capacității de aparate a ța
rilor membre ale C.A.E.R.

6. Principalele căi Și mijloace ale ad in
ch ii și perfecționării in continuare a cola
borării economice și tehnico-ștnnțuice și 
dezvoltării integrării economice socialiste 
sint :

_  desfășurarea de consultații reciproce 
multilaterale și bilaterale cu privire ia prin
cipalele probleme ale politicii economice ,

— adincirea colaborării multilaterale și 
bilaterale in domeniul activității dc plani
ficare a țărilor, inclusiv colaborarea m do
meniul prognozârii, al coordonării plănui 1- 
lor cincinale și al coordonăm planurilor pe 
o perspectivă Îndelungată privind cele mai 
importante ramuri ale economiei naționale 
si tipuri de producții, planificarea comuna 
de către țările interesate a unor ramuri in
dustriale si a unor producții convenite, pre
cum și schimbul de experiență privind per
fecționarea sistemelor de planificare și con
ducere a economiei naționale ;

— lărgirea planică a specializam și coo
perării internaționale in domeniul produc
ției. științei și tehnicii, unirea eforturilor 
țărilor interesate in domeniul identificării 
și exploatării substanțelor minerale utile, 
in construirea unor obiective productive, 
precum și in efectuarea de lucrări de cer
cetare științifică ;

— lărgirea planică și creșterea eficienței 
comerțului reciproc, perfecționarea forme
lor organizatorice ale acestuia, pe baza mo
nopolului de stat ; dezvoltarea legăturilor 
comerciale reciproce in corelare cu perfec
ționarea relațiilor valutar-financiare și a 
sistemului prețurilor de comerț exterior ;

— lărgirea legăturilor directe intre mi
nistere. departamente și alte organe de 
stat, organizații economice, de cercetări 
științifice și dc proiectări din țările mem
bre ale C.A.E.R. ;

— dezvoltarea organizațiilor economice 

internaționale existente și crearea de către 
țările interesate a unor noi organizații eco
nomice internaționale ;

— perfecționarea bazelor juridice ale co
laborării economice și tehnico-științifice, 
avindu-se în vedere, îndeosebi, creșterea 
răspunderii materiale a părților pentru 
ncindeplinirea sau îndeplinirea necorcspun- 
zatoarc a obligațiilor reciproce.

7. Bazindu-se pe hotăririlc celei de-a 
XXIII-a Sesiuni (speciale) a Consiliului dc 
Ajutor Economic Reciproc, țările membre 
ale C.A.E.R. consideră necesar să înfăp
tuiască. pe baza unei diviziuni internațio
nale socialiste a muncii, trainice și stabile, 
un complex de măsuri economice și orga
nizatorice privind adincirea și perfecționa
rea colaborării și dezvoltarea integrării eco
nomice socialiste. In acest scop, țările 
membre ale C.A.E.R. au elaborat Progra
mul complex al adincirii și perfecționării 
in continuare a colaborării și dezvoltării 
integrării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R., denumit in conti
nuare Programul complex. Prezentul Pro
gram complex este prevăzut pe 15—20 de 
ani și cuprinde măsurile economice și or
ganizatorice necesare, care se vor înfăptui 
pe etape, in termenele stabilite dc Progra
mul complex, ținindu-se scama do intere
sele fiecărei țări și ale comunității in an
samblu.
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Apropierea și egalizarea treptata a nivelurilor de dezvoltare 
economică a țărilor membre ale C.A.E.R.

Țările membre ale C.A.E.R. pornesc de la 
faptul că :

1. Apropierea și egalizarea treptată a ni
velurilor de dezvoltare economică a țărilor 
comunității socialiste reprezintă un proces 
istoric obiectiv in dezvoltarea sistemului 
mondial socialist. Acest proces este condi
ționat dc caracterul socialist al relațiilor 
dc producție din țările socialiste și dc dez
voltarea intre acestea a colaborării politice, 
economice și tehnico-științifice și a întraju
torării.

Soluționarea celei mai importante sarcini 
a construcției socialiste și comuniste — 
atingerea unui nivel mai inalt al producti
vității muncii sociale in țările socialiste, 
in comparație cu țările capitaliste — se îm
bină in mod organic cu procesul de apro
piere și egalizare treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Pentru țările membre ale C.A.E R.. ac
tualitatea sarcinii apropierii și egalizării ni
velurilor de dezvoltare economică devine 
mai pregnantă ca urmare a cerințelor re
voluției tehnico-științifice, adincirii și per
fecționării in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice socialiste.

Pe această bază. apare cointeresarea 
obiectiv determinată a țărilor membre ale 
C.A.E.R. — atit a celor cu un inalt nivel de 
dezvoltare, cit și a celor mai puțin dezvol
tate din punct de vedere industrial — in 
dezvoltarea cu succes a procesului apropie
rii și egalizării treptate a nivelurilor de 
dezvoltare economică.

2. Principalele căi ale apropierii și 
egalizării treptate a nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. sint. in primul tind, mobilizarea 
maximă și folosirea eficientă a eforturilor 
si resurselor proprii ale țărilor, precum și 
folosirea avantajelor diviziunii internațio
nale socialiste a muncii.

Pentru țările membre ale C.A.E.R., în
deosebi pentru cele mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere industrial, prezintă o 
deosebită importanță problema determină
rii principalelor direcții de perspectivă in 
cadrul formării complexului economic op
tim al fiecărei țări membre a C.A.E.R. 
Crearea unui asemenea complex, in condi
țiile revoluției tehnico-științifice contem
porane, presupune legături economice ex
terne eficiente, dezvoltarea și adincirea 
specializării și cooperării internaționale in 
producție.

3. Problemele apropierii și egalizării trep
tate a nivelurilor de dezvoltare economică 
a țărilor membre ale C.A.E.R. trebuie să 
lie luate in considerare in toate domeniile 
și formele concrete ale colaborării. Tot
odată. in cazurile necesare, se preconizează 
condiții prioritare de colaborare, ca mijloc 
.suplimentar de dezvoltare a economiei ță
rilor mai puțin dezvoltate din punct de 
vedere industrial.

In condițiile mobilizării maxime și folo
sirii eficiente a eforturilor și resurselor 
proprii, pot fi folosite, pe cale bilaterală 
sau multilaterală, pe bază de acorduri, ur
mătoarele căi și mijloace principale de 
apropiere și egalizare treptată a nive
lurilor de dezvoltare economică a țări
lor membre ale C.A.E.R. și de acordare a 
unui ajutor și sprijin multilateral țărilor 
mai puțin dezvoltate din punct de vedere 
industrial.

3. 1. In domeniul specializării și coope
rării internaționale in producție :

— acordarea de posibilități țărilor mai 
puțin dezvoltate din punct de vedere in
dustrial pentru o largă participare la spe
cializarea și cooperarea in producție, in
clusiv in cadrul alegerii unor noi ramuri 
de producție pentru specializarea și coope
rarea internațională, cu condiția ca aceste 
țări să asigure produse de un inalt nivel 
tehnic și de calitate superioară. în felul 
acesta, țârilor mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere industrial li se va pune la 
dispoziție o piață stabilă și in permanentă 
dezvoltare pentru desfacerea produseloi 
acestor țări in țările membre ale C.A.E.R.. 
care să asigure o înaltă eficiență econo
mică a producției, a exportului și importului ;

— acordarea de asistență și ajutor efi
cient pentru asigurarea unui inalt nivel 
tehnic și calitativ al produselor specializate.

3. 2. In domeniul colaborării tehnico-științifice :
— acordarea de asistență tehnică in pro 

iectarea, montarea, darea in exploatare z 
obiectivelor, pină la asimilarea și fabrica
rea in serie a produselor ;

— antrenarea țărilor mai puțin dezvoltai.', 
din punct de vedere industrial la efectuare^ 
lucrărilor de cercetări științifice și proier- 
tări. pe calea coordonării, cooperării și re
alizării in comun a acestora, precum și la 
participarea, in diferite forme, la organi
zațiile științifice și tehnice internaționale 
pe care le creează țările membre ale 
C.A.E.R. ;

In cursul înfăptuirii acțiunilor prevăzute 
in Programul complex se va ține scama de 
necesitatea acordării de ajutor și asistență 
pentru dezvoltarea mai rapidă și mai efi
cientă a economiei, științei și tehnicii ța
rilor membre ale C.A.E.R. mai puțin dez
voltate din punct de vedere industrial, in 
condițiile mobilizării maxime și folosirii 
eficiente a propriilor lor eforturi și resurse.

8. în adincirea și perfecționarea colabo
rării economice și tehnico-științifice și in 
dezvoltarea integrării economice socialiste 
a țărilor membre ale C.A.E.R., un rol me
reu crescind va reveni Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, care in activitatea 
sa practică va adopta toate măsurile nece
sare pentru realizarea prezentului Program 
complex.

Modalitatea și termenele de elaborare a 
propunerilor și recomandărilor îndreptate 
spre soluționarea sarcinilor cuprinse in 
Programul complex se vor stabili, pe baza 
înțelegerii intre țările membre ale C.A.E.R . 
in planurile de lucru ale organelor cores
punzătoare ale Consiliului.

Organele C.A.E.R. vor organiza colabora
rea multilaterală a țărilor mcmbie ale 
C.A.E.R., vor acorda sprijin țărilor in în
făptuirea acesteia, vor analiza și vor sinte
tiza rezultatele activității de colaborare și 
vor elabora recomandări referitoare la per
fecționarea in continuare a acesteia.

— transmiterea de documentații tehnice, 
mostre, licențe și alte rezultate ale lucră
rilor de cercetări științifice și proiectări, 
de comun acord intre țările interesate, a'.ii 
gratuit, cit și in condițiile compensării fi
nanciare, potrivit înțelegerii realizate intre 
țări, ținindu-se seama de nivelul tehnico- 
științific al documentației și de valoarea 
acesteia ;

— transmiterea experienței de producție 
și profesionale și trimiterea unor cadre de 
specialiști de înaltă calificare ;

— dezvoltarea colaborării in pregătirea 
cadrelor științifice și tehnice ;

— organizarea unei colaborări eficiente 
ia domeniul asigurării tehnico-materiale a 
cercetărilor tehnico-științifice cu aparatură 
specială, utilaje, aparate, materiale defi
citare ;

— acordarea de sprijin in’ efectuarea lu
crărilor de prospecțiuni geologice, in folo
sirea și prelucrarea bogățiilor naturale ;

— acordarea de ajutor tehnic multilate
ral in dezvoltarea standardizării și metro
logiei, îndeosebi prin organizarea de labo
ratoare și înzestrarea acestora cu utilajele necesare.

3.3. In domeniul acordării de credite si 
de preferințe temporare pentru țările mai 
puțin dezvoltate din punct de vedere industrial :

— menținerea condițiilor avantajoase in 
vigoare in ceea ce privește creditele acor
date de Banca Internațională de Colabo
rare Economică țărilor al căror export are 
un caracter sezonier pronunțat ;

— acordarea de credite de către Banca 
Internațională de Investiții, in special ți
nindu-se seama de corelarea organică a ac
tivității acesteia cu sistemul de măsuri pri
vind dezvoltarea in continuare a colabo
rării economice, apropierea și egalizarea 
treptată a nivelurilor de dezvoltare econo
mică a țărilor membre ale C.A.E.R., in con
dițiile respectării principiilor folosirii, cu 
înaltă eficiență, a creditelor ; prin aceasta, 
operațiunile de credit ale băncii nu înlo
cuiesc principiile și modalitatea, aplicate 
in practică, de acordare a creditelor pe 
baza acordurilor interguvernamentale bi
laterale de colaborare economică și ajutor reciproc.

In procesul dezvoltării colaborării pot a- 
părca și alte forme de acordare a ajuto
rului și asistenței pentru dezvoltarea mai 
rapidă și mai eficientă a economiei țărilor 
membre ale C.A.E.R. mai puțin dezvoltate 
din punct de vedere industrial.

4. In cadrul problemei generale a apro
pierii și egalizării treptate a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. un loc deosebit îl ocupă problema 
cu privire la asigurarea creșterii accele
rate și sporirea eficienței economiei Repu
blicii Populare Mongole.

Crearea unui complex optim în econo
mia națională a Republicii Populare Mon
gole necesită insemnate investiții și acor
darea de ajutor din partea celorlalte țări membre ale C.A.E.R.

Ținînd seama de situația economică a 
Republicii Populare Mongole și de proble
mele specifice legate de aceasta, țările 
membre ale C.A.E.R. — potrivit înțelegerii 
dintre țările interesate și R.P.M. — vor 
conveni pe bază multilaterală sau bilate
rală și vor elabora măsuri speciale îndrep
tate spre accelerarea dezvoltării și sporirea 
eficienței economici R.P.M.. prin luarea in 
considerare a condițiilor sale naturale și 
economice, precum și spre adincirea si 
perfecționarea in continuare a colaborării și 
dezvoltarea integrării economice socialiste.

Din complexul de măsuri vor face parte, 
îndeosebi, construirea și exploatarea in co
mun a unor obiective industriale și a altor 
obiective de către țările interesate, pc ca
lea participării cu mijloace financiare, teh
nico-materiale și torță de muncă ; acor
darea de ajutor in asimilarea capacităților 
proiectate și in atingerea indicatorilor teh- 
nico-economici, prevâzuți in proiectele res
pective, ai activității întreprinderilor con
struite cu asistența țărilor membre ale 
C.A.E.R. ; acordarea de diferite credite iu 
condiții și termene avantajoase de ram
bursare, prevăzute în acorduri speciale : 
folosirea, in cazurile necesare, a unor pre
turi de comerț exterior stimulatorii pen
tru produsele agriculturii și ale industriei 
prelucrătoare, in vederea soluționării sar
cinilor dezvoltării și creșterii productivi
tății agriculturii, precum și prelucrării 
unor tipuri de materii prime minerale și 
bogății forestiere ; acordarea unui ajutor 
eficient in dezvoltarea științei și accele
rarea progresului tehnico-științific in Ra- 
publica Populară Mongolă ; sprijinul sus
ținut in pregătirea de cadre naționale cali
ficate și trimiterea de specialiști și munci
tori calificați, pe bază de tarife avanta
joase : acordarea de către diferite țări, in 
cazurile convenite cu Republica Populară 
Mongolă, de ajutor gratuit.

PARTEA II
Capitolul 3

Consultațiile reciproce in principalele probleme 
ale politicii

Țările membre ale C.A.E.R. vor desfă
șura consultații reciproce in principalele 
probleme ale politicii economice și tehnico- 
științifice, pentru a contribui la crearea 
unor condiții mai favorabile in vederea a- 
dincirii in continuare a diviziunii muncii, 
la elaborarea și realizarea treptată a direc
țiilor unei strategii convenite a adincirii și 
perfecționării in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice socialiste, 
in scopul accelerării dezvoltării economii
lor țârilor membre ale C.A.E.R. și a comu
nității in ansamblu, ținindu-se seama de 
necesitatea dezvoltării mai rapide și mai 
eficiente a economiilor țărilor mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere industrial.

In acest scop, țările membre ale C.A.E.R. 
au convenit următoarele :

1. Consultațiile reciproce in principalele 
probleme ale politicii economice și tehnico- 
științifice trebuie să privească, in special, 
acele probleme care prezintă important? 
in relațiile reciproce ale acestor țăfi. Din 
această categorie fac parte principalele 
scopuri și sarcini in domeniile social-eco
nomic și tehnico-științific, care preocupă 
fiecare din țările ce se consultă, etapele 
soluționării acestor sarcini, precum și pro
blemele a căror rezolvare, după părerea 
țărilor interesate, depășește cadrul posibi
lităților diferitelor țări membre ale C.A.E.R.

2. Țările membre ale C.A.E.R. vor efec
tua consultații reciproce in principalele 
probleme ale politicii economice și tehnico- 
științifice, pe cale multilaterală in cadrul 
C.A.E.R. și pe cale bilaterală intre țările 
interesate, in formele și modalitatea con
venite intre ele. Problemele asupra cărora 
se desfășoară consultațiile reciproce se sta
bilesc de comun acord intre țările intere
sate membre ale C.A.E.R. Nivelul de des
fășurare a consultațiilor reciproce se sta
bilește de către țări, ținindu-se seama de 
caracterul și conținutul problemelor ce se 
examinează.

3. Conținutul consultațiilor reciproce. IL 
vor constitui îndeosebi :

3.1. Principalele direcții și instrumente 
ale politicii economice și tehnico-științifice 
care determină formarea colaborării reci
proce in cele mai importante ramuri ale 
producției și in alte sfere ale economici 
naționale :

3.1.1. Principalele tendințe ale dezvoltării 
economice a țărilor membre ale C.A.E.R., 
precum și a comunității țărilor socialiste, 
de care se ține seama la stabilirea princi
palelor sarcini economico-politice ale dez
voltării economiilor țărilor.

3.1.2. Colaborarea in domeniul politicii 
tehnico-științifice : cele mai importante di
recții ale progresului tehnico-științific, pre
gătirea cadrelor tehnico-științifice și mă
surile privind folosirea realizărilor științei 
și tehnicii in economia națională a țărilor 
membre ale C.A.E.R. ; lărgirea coordonării, 
cooperării și efectuării in comun a cerce
tărilor tehnico-științifice in cele mai im
portante ramuri ale tehnicii moderne.

Capitolul 4

Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării colaborării 
in domeniul activității de planificare

Țările membre ale C A.E.R. consideră că 
colaborarea in domeniul activității de pla
nificare și, 'îndeosebi, in domeniul coordo
nării planurilor reprezintă principala me
todă a organizării colaborării și adincirii 
diviziunii internaționale socialiste a muncii 
și, in scopul lărgirii și dezvoltării in con
tinuare a acestei colaborări, au convenit 
următoarele :

Prevederi generale

1. Țările membre ale C.A.E.R., pe baza 
principiilor de colaborare care și-au do
vedit justețea, vor continua să perfecțio
neze coordonarea planurilor economice și 
să lărgească colaborarea în domeniul ac
tivității de planificare în îmbinare orga
nică cu lărgirea și folosirea planică a rela
țiilor marfă-bani. Colaborarea in domeniul 
activității de planificare se înfăptuiește in 
mod sistematic și neîntrerupt, in scopul 
evidențierii la timp a problemelor și căilor 
de soluționare a acestora. Ea contribuie la 
dezvoltarea stabilă a economiilor naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. și a legătu
rilor lor economice și tehnico-științifice 
reciproce. Această colaborare se va dezvolta in direcția :

— elaborării de prognoze în cele mai im
portante domenii ale economiei, științei și tehnicii ;

— coordonării planurilor pe o perspecti
vă îndelungată privind cele mai importan
te ramuri ale economiei naționale și tipuri de producții ;

— perfecționării în continuare a coordo
nării planurilor cincinale de dezvoltare a e- 
conomiei naționale ;

— planificării comune de către țările in
teresate a unor ramuri industriale și tipuri de producții ;

— schimbului de experiență între țările 
membre ale C.A.E.R. cu privire la perfec
ționarea sistemelor de planificare și condu
cere a economiilor naționale.

2. O condiție necesară a eficienței înalte 
a colaborării in domeniul activității de pla
nificare o constituie soluționarea complexă 
a problemelor ce se coordonează, cuprin- 
zind problemele științei și tehnicii, ale in
vestițiilor, ale specializării și cooperării in 
producție, precum și convenirea, pe această 
bază, a livrărilor reciproce și a principale
lor condiții ale acestora.

In procesul coordonării planurilor se va 
realiza, de asemenea, coordonarea investi
țiilor privind diferite obiective care pre
zintă interes reciproc, pentru care soluțio
narea sarcinilor tehnice și economice ne
cesită o concentrare însemnată de mijloace 
in vederea creării unor capacități optime de

economice
3.1.3. Principalele direcții ale politicii so- 

cial-economicc a țărilor membre ale 
C.A.E.R. : concepțiile dezvoltării economice 
pe o perspectivă îndelungata, inclusiv prin
cipalele direcții in domeniul investițiilor ; 
principalele direcții ale dezvoltării celor 
mai importante ramuri ale producției ma
teriale, inclusiv ramurile de combustibil, 
energie și de materii prime ; schimbările 
și masurile care se prevăd in domeniul fo
losirii forței de muncă și stimulării mate
riale a muncii, al problemelor financiare 
și de credit interne și al formării prețu
rilor.

3.1.4. Probleme ale perfecționării siste
melor de planificare și conducere a econo
miei naționale in țările membre ale 
C.A.E.R., ținindu-se seama de necesitatea 
asigurării condițiilor pentru dezvoltarea 
mai largă a relațiilor lor economice reci
proce.

3.2. Probleme ale perfecționării colabo
rării economice și tehnico-științifice a țari
lor membre ale C.A.E.R. : problemele co
relării organice a coordonării planurilor cu 
folosirea mai deplină a relațiilor marfă- 
bani ; principalele direcții ale politicii eco
nomice externe, inclusiv considerentele cu 
privire la crearea de condiții favorabile 
pentru dezvolu ea specializării și cooperă
rii in domeniui producției, științei și teh
nicii.

4. Țările membre ale C.A.E.R. vor desfă
șura consultațiile reciproce in mod siste
matic, astfel incit rezultatele acestora să 
poată fi luate in considerare in timp util 
in cadrul elaborării planurilor economice 
și a altor măsuri economice.

Consultațiile in principalele probleme ale 
politicii economice și tehnico-științifice 
dintre țările membre ale C.A.E.R. se vor 
efectua pe calea punerii la dispoziție de 
informări reciproce și schimbului de păreri 
cu privire la măsurile sau direcțiile preco
nizate ale politicii economice și tehnico- 
științifice.

Țările interesate vor finaliza aceste con
sultații in problemele convenite, prin per
fectarea de convenții, protocoale sau alte 
documente comune corespunzătoare.

Țările membre ale C.A.E.R. vor ține sea
ma de problemele evidențiate și examinate, 
precum și de convențiile, protocoalele sau 
alte documente comune încheiate, la ela
borarea planurilor economice și a altor 
măsuri economice, la colaborarea in dome
niul prognozârii, coordonării planurilor, 
specializării și cooperării in producție, la 
colaborarea in domeniul științei și tehni
cii, in dezvoltarea relațiilor de comerț ex
terior și valutar-financiare și in cadrul al
tor forme de colaborare.

5. Consultațiile reciproce în principalele 
probleme ale politicii economice și tehnico- 
științifice se vor desfășura in mod siste
matic, pe baza unui program convenit, in- 
cepind din anul 1971.

producție, în scopul satisfacerii mai depline 
necesarului țărilor interesate și asigurării 

unor relații reciproce dc comerț exterior, 
stabile și pe o perspectivă îndelungată.

Totodată, țările membre ale C.A.E.R. vor 
folosi asemenea forme de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică care vor sti
mula construirea cu eforturi comune și de 
obiective a căror producție este deficitara.

3. Paralel cu dezvoltarea in continuare a 
coordonării bilaterale, se va dezvolta mai 
larg coordonarea multilaterală a planu
rilor in organele C.A.E.R., îndeosebi cu pri
vire la asemenea probleme complexe a că
ror soluționare eficientă depășește posi
bilitățile uneia sau a două țâri și necesită 
unirea eforturilor citorva sau ale tuturor 
țarilor membre ale C.A.E.R.

4. Rolul principal în colaborarea în dome
niul activității de planificare și, îndeosebi, 
în domeniul coordonării planurilor trebuie 
să revină organelor centrale de planificare 
din țările membre ale C.A.E.R., care poartă 
răspunderea pentru organizarea întregii 
activități dc coordonare a planurilor pe 
cale bilaterală și multilaterală, cu antrena
rea largă in această activitate a organelor 
corespunzătoare ale C.A.E.R., a ministere
lor, departamentelor, uniunilor, marilor în
treprinderi și folosirea legăturilor directe 
intre organele de stat de ramură și organi
zațiile economice.

Totodată, președinții organelor centraie 
de planificare din țările membre ale 
C.A.E.R. vor realiza o colaborare sistema
tică in cadrul C.A.E.R., in scopul elaborării 
căilor eficiente de soluționare a unor im
portante complexe ale colaborării in prin
cipalele domenii ale economiei naționale.

5. Țările membre ale C.A.E.R. vor elabora 
in anul 1971, in cadrul C.A.E.R., programul 
desfășurării lucrărilor de colaborare in do
meniul activității de planificare.

Schimbul de experiență și cola
borarea în domeniul elaborării 

de prognoze

6. Țările membre ale C.A.E.R. pornesc de 
la faptul că prognozarea reprezintă o etapă 
inițială a procesului general al planificării 
socialiste, una din premisele întocmirii pla
nurilor economice pe termen lung și cincinale.

7. Obiectul colaborării în domeniul prog- 
nozării se stabilește de către țările intere
sate. Țările membre ale C.A.E.R. vor con
centra colaborarea in domeniul prognozării asupra :

(Continuare in pag. a IV-a)
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' c4rnr soluționare este 
fXk*  4fc" prln ">">*•»  evan-lajelOT dhiziunii Internationale socialiste a 

” .c“rt t‘roz,r’“ <’ important» deo- 
scbităpentnj dezvoltarea economie» si teh- cTej ’ * ,ârilor mcmbr" «1»

lodLlSh^°5?0C cc™PIc« modeme, me
todelor noi de producție 5i soluțiilor de 
ma S ’ c4^ ln,rodurere aslRurS creșterea însemnată a productivității muncii.

«■ Ttale mrr.obre ale C.A.E.R, vor realiza 
colaborarea in domeniul elaborării progno
zelor pe bază multilaterală sl bilaterală 
m ^le mai unpnrtantc domenii ale econo
miei, ștnnțe, Și tehnicii, folosind urmMoa- 
rele forme :

— schimbul de experiența In domeniul 
metodelor $1 organdzăni elaborării de prog
noze în țările mernbre ale C.A.F R.. gene
ralizarea acestei experiențe, precum si a 
experienței altor (ari ;

— schimbul dc informări asupra rezulta
telor prognozelor naționale ;

— prognozarca irn comun.
9. Tarile vor realii prognozarea In co

mun pe baza temalicii convenite, ținind 
seama de principiile metodologice generale 
și de formele organizatorice, precum și dc 
rezultatele prognozelor naționale.

Elaborarea in comup a prognozelor se va 
efectua, pe baza înțeflegerii realizate, sub 
conducerea organelor competente cores
punzătoare din țările interesate membre 
ale C.A.E.R.. cu antrenarea institutelor de 
cercetări științifice.

Organele C.A.E.R. w participa la activi
tatea de colaborare în domeniul progno- 
zării in cadrul stabilirii tematicii progno
zelor ce se elaborează in comun pe baza 
propunerilor țărilor interesate, vor orga
niza elaborarea practică a prognozelor co
mune și. de asemenea, vor contribui la 
folosirea de către țări a rezultatelor lucră
rilor dc prognoză, potrivit intereselor țări
lor in diferite domanii.

10. Tn perioada 1971—1975. t&rile membre 
ale C.A.E.R. vor realiza colaborarea in do
meniul prognozării in următoarele direcții :

10.1. Prognozarca tn comun sau schim
bul de rezultate ale prognozelor naționale 
in urmii oarele domeniîi :

10.1.1. baza de combustibil și energie, in
clusiv energetica nucleară :

10.1.2. baza de materii prime pentru si
derurgic și metalurgia neferoasă, indus
tria chimică, de celuloză ri b.irtie ș) indus
tria ișoază. inclusiv lucrările de prospec- 
țiur>- geologice ;

10.1 cele mal importante tipuri de pro
duse ale siderurgiei și metalurgiei ne
feroase ;

101 4. petrochimia și principalele tiouri 
de produs? krrate de aceasta (de exemplu, 
cauciucul sintetic, fibrele sintetice, masele 
plastice si rășinile sintetice) ;

10 15 cisternele complexe d? mașini și 
aparate, care determină dezvoltarea revolu
tivi tehnico-științifice. ca. de exemplu, e- 
le-tronica si sistemele de automatizare, 
construcția de aparatură industrială, apa- 
rate de măsură și control și utilaje pentru 
ram’.”-ile importante ale economiei na
ționale.

10.2 Schimbul de informații sau progno- 
zare in comun, indeosebi în legătură cu 
următoarele probleme :

10 2.1. prognoze ale tendințelor dezvoltă
rii economice și tehnico-științifice in lume, 
în prima etapă, vor fi examinate citeva 
probleme principale - dinamica ritmurilor 
de creștere și de modificare a structurii 
producției materiale privind principalele 
ramuri si grupe de produse, probleme ale 
progresului tehnico-științific. tendințele co
merțului mondial și dinamica prețurilor :

10.2.2. principalele direcții ale dezvoltării 
invățămintului. pregătirii și ridicării ca
lificării cadrelor.

10.3. Pe măsura acumulării experienței 
in domeniul prognozării in comun, sfera 
problemelor ce =e elaborează in comun se 
va extinde in scopul elaborării de prognoze 
ale dezvoltării economice și tehnico-știin- 
țificv a țărilor membre ale C.A.E.R. in an
samblu.

11. Țările membre ale C.A.E.R. f
— vor conveni, in anul 1971. tematica 

concretă a colaborării in domeniul progno
zării. formele organizatorice ale înfăptuirii 
acesteia, precum și modalitatea și terme
nele efectuării lucrărilor în acest dome
niu. inclusiv elaborarea, in anii 1971 — 1.973, 
a unor prognoze după o tematică con
venită ;

— vor examina periodic, la nivelul pre
ședinților organelor centrale de planificare 
din țările membre ale C.A.E.R.. cele mai 
importante rezultate ale activității comu
ne in domeniul prognozării, in vederea 
luării in considerare a acestora in cadrul 
coordonării planurilor pe o perioadă înde
lungată și pe cincinalul 1976—1980.

Coordonarea planurilor pe o 
perspectivă îndelungată privind 
cele mai importante ramuri ale 
economiei naționale ți tipuri 

de producții

12. La coordonarea planurilor. țările 
membre ale C.A.E.R. pornesc de la faptul 
că planificarea pe o perspectivă îndelun
gată preconizează tendințele principale ale 
dezvoltării privind cele mai importante 
ramuri ale economiei naționale și tipuri de 
producții pe 10—20 ani. reflectă principalele 
scopuri ale politicii economice a țărilor pe 
o perioadă mai îndelungată in domeniul 
progresului social-economic și tehnico-știin- 
țific și definește linia pentru planificarea 
economică pe termen mijlociu și pentru 
participarea țării respective la diviziunea 
internațională a muncii.

Perioada referitoare la coordonarea dife
ritelor probleme se va conveni intre țările 
participante. In etapa actuală, coordonarea 
pe o perspectivă îndelungată privind cele 
mai importante ramuri ale economiei na
ționale și tipuri de producții se efectuează 
de către țâri, de regulă, pe o perioadă pină 
in anul 1985. în funcție de specificul dome
niului ce se coordonează, poate fi stabilită 
și o altă perioadă.

13. Țările membre ale C.A.E.R. vor reali
za coordonarea planurilor pe o perspectivă 
îndelungată in problemele pentru care se va 
evidenția interesul reciproc al tuturor sau 
al citorva țări, pe cale multilaterală sau 
bilaterală, in funcție de înțelegerea reali
zată de către țări.

Problemele pentru care se realizează 
coordonarea planurilor pe o perspectivă în
delungată decurg, de regulă, din consulta
țiile reciproce in principalele probleme ale 
politicii economice și tehnico-științifice .și 
din colaborarea in domeniul prognozării și, 
de asemenea, se evidențiază in procesul co
ordonării planurilor cincinale.

14. Coordonarea planurilor pe o perspec
tivă îndelungată se va realiza pe calea 
consultațiilor bilaterale și multilaterale in
tre reprezentanții organelor de planificare 
din țările interesate membre ale C.A.E.R., cu 
participarea la această activitate a organe
lor și organizațiilor corespunzătoare tehni- 
co-științifice, de comerț exterior și de ra
mură, precum și pe bază multilaterală, in 
organele C.A.E.R

Realizarea coordonării planurilor pe o 
perspectivă îndelungată va fi nemijlocit 
corelată de către țări cu pregătirea și întoc
mirea planurilor naționale de perspectivă.

15. Pentru problemele a căror cale de re
zolvare se stabilește in procesul coordonării 
și pentru care au fost convenite măsuri 
concrete de soluționare, țările vor Încheia, 
de regulă, acorduri de colaborare multilate
rale sau bilaterale, de lungă durată, sau 
vor contribui la inebeierea acordurilor de 
lungă durată in problemele menționate in
tre organizațiile lor economice imputerni- 
cite. Acordurile și convențiile menționate 
trebuie să aibă caracter complex, incluzind 
obligațiile reciproce, condițiile, măsurile cu 
privire la îndeplinirea acestora, răspunde
rea materială a părților pentru neîndepliui- 
rea sau îndeplinirea necorespunzâtoare a 
obligațiilor, ținindu-se seama de particula

ritățile și de Importanța economici a pro
blemelor ce ee examinează.

In raiul In care părțile M vor înțelege a- 
supra posibilității modificării In viitor a ca
racterului «I condițiilor colaborării reci
proce. in acordurile sau convențiile mențio
nate urmează să se arate modul de înfăp
tuire a unor asemenea modificări.

16. Țările membre ale C.A.E.R. vor În
cepe coordonarea planurilor pe o perspec
tivă îndelungată In anul 1972, !n următoa
rele domenii :

16.1. baza de combustibil și energie, In
clusiv energetica nucleară ;

16.2. baza de materii prime pentru side
rurgic ș| metalurgia neferoasă, industria

c*Iu,ort hlrtie și industria 
RcXgicenC US V ,ucrârile de Prospecțiuni

16.3. cele mat Importante tipuri de pro
fer oase * Slderurglei ’’ metalurgiei ne-

164 petrochimia și principalele tipuri de 
produse legate de aceasta ;

16.5 sistemele complexe de mașini și 
aparate, care determină dezvoltarea revo
luției tehnico-științifice.

Problemele concrete vor fl convenite In
tre țările interesate.

17. Țările membre ale C.A.E.R. :
— vor conveni, in anii 1971—1972, sfera 

problemelor ce se coordonează pe o pers
pectiva îndelungată și vor stabili modul și 
termenele de elaborare a acestora, precum 
și căile și metodele dc soluționare a lor ;

— pc măsura elaborării problemelor In 
cadrul coordonării planurilor pe o perspec
tivă îndelungată, vor examina, la nivelul 
președinților organelor centrale de planifi
care din țările membre ale C.A.E.R , rezul
tatele acestei coordonări, astfel incit, pe 
baza înțelegerii realizate cu privire la solu
ționarea acestor probleme, țările interesate 
sa poată încheia acorduri și convenții co
respunzătoare.

Perfecționarea coordonării pla
nurilor cincinale

18. Țările membre ale C.A.E.R. consideră 
coordonarea planurilor cincinale, pe care 
o desfășoară, ca una din metodele de bază 
ale dezvoltării planice- a colaborării și ca 
unul din principalele mijldace ale formării 
unor legături economice și tehnico-științi
fice stabile și reciproc avantajoase Intre ele.

Aceasta cuprinde sfera problemelor co
laborării care au o însemnătate hotăritoare 
pentru dezvoltarea relațiilor economice și 
«Phnico-științifice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și care joacă un rol important la 
întocmirea planurilor lor economice cin
cinale.

19. Țările membre ale C.A.E.R. vor realiza 
Și in viitor coordonarea planurilor econo
mice cincinale In strtnsă corelare cu lucră
rile privind planurile naționale. Convenirea 
in cursul coordonării planurilor a soluțiilor 
privind principalele probleme ale colaboră
rii pe o perioadă de cinci ani se va finaliza, 
de regulă, pînă Ia prezentarea proiectelor 
planurilor cincinale spre aprobare organelor 
competente ale țărilor. La elaborarea aces
tor proiecte se va ține seama de ințelepe- 
rea realizată in cursul coordonării planu
rilor, se vor asigura condiții și mijloace 
pentru indeplinirea convențiilor ce decurg 
din coordonarea planurilor.

20. Coordonarea planurilor cincinale se 
va efectua și în viitor, pe cale bilaterală și 
multilaterală, cu privire la acele probleme 
in a căror soluționare în comun țările 
membre ale C.A.E.R. își vor manifesta in
teresul. Sfera problemelor ce se coordo
nează și profunzimea elaborării lor se sta
bilesc de comun acord de către țările mem
bre ale C.A.E.R.

Totodată, se examinează și se convin. In 
principal, următoarele probleme :

20.1. principalele direcții ale progresului 
tehnico-științific și ale colaborării tehnico- 
științifice ;

20.2. dezvoltarea specializării șl cooperă
rii In producție, în scopul organizării unor 
proporții raționale ale producției, pe baza 
celei mai moderne tehnologii ; în legătură 
cu aceasta, va avea o mare importanță tre
cerea treptată, acolo unde este oportun, la 
sisteme unice convenite de produse ;

20.3. coordonarea investițiilor pentru di
ferite obiective care prezintă interes reci
proc și care vor face obiectul colaborării, 
avindu-se în vedere obținerea unei eficiente 
maxime in crearea capacităților noi de 
producție, precum și lărgirea și dezvoltarea 
bazei de combustibil și de materii prime 
pentru cele mai importante ramuri ale in
dustriei ;

20.4. nomenclatorul, volumul și termenele 
livrărilor reciproce de mărfuri și servicii, 
ținindu-se seama de condițiile economice 
ale acestor livrări.

21. în procesul coordonării planurilor 
cincinale, țările membre ale C.A.E.R. se vor 
informa reciproc în legătură cu aspectele 
cele mai importante și direcțiile generale 
ale proiectelor planurilor cincinale ce se 
elaborează de către ele și, de asemenea, se 
vor consulta asupra concepțiilor preconi
zate ale dezvoltării legăturilor economice 
externe in probleme care prezintă interes 
reciproc.

22. Coordonarea planurilor cincinale se 
va finaliza prin semnarea de protocoale de 
către conducătorii organelor centrale de 
planificare din țările membre ale C.A.E.R. 
Țările interesate vor putea conveni și alte 
forme de finalizare a lucrărilor, inclusiv 
încheierea de convenții interguvernamen- 
tale.

în cursul coordonării planurilor șl după 
terminarea acesteia, pentru problemele 
convenite, in conformitate cu caracterul 
lor. se vor încheia convenții interguvema- 
mentale sau acorduri intre .organizațiile 
economice împuternicite.

23. Țările membre ale C.A.E.R. vor e- 
labora. ir. anii 1972—1973. în cadrul C.A.E.R.. 
programul lucrărilor privind coordonarea 
planurilor pe anii 1976—1930.

Planificarea comună de către 
țările interesate a unor ramuri 
industriale și tipuri de producții

24. Țările interesate membre ale C.A.E.R. 
vor realiza planificarea comună a unor ra
muri industriale și tipuri de producții, 
care reprezintă o formă nouă de colabora
re in domeniul activității de planificare, in 
scopul unirii eforturilor lor pentru obți
nerea cit mai rapidă a unor rezultate teh
nico-științifice avansate, creșterii produc
tivității muncii, asigurării competitivității 
pe piața mondială și satisfacerii mai de
pline a necesarului lor în produse ale ra
murilor sau tipurilor de producții alese.

Planificarea comună trebuie să contri
buie la dezvoltarea accelerată a celor mai 
moderne tipuri de producții In țările mem
bre ale C.A.E.R. mai puțin dezvoltate din 
punct de vedere industrial.

Planificarea comună va cuprinde proble
mele pregătirii producției, realizării pro
ducției propriu-zi^e și desfacerii. în același 
timp, activitatea de planificare comună se 
poate referi numai la unele din lucrările 
sus-menționate.

în cursul planificării comune. In intere
sul Înfăptuirii la timp a măsurilor con
venite, se vor stabili intre participant! le
gături de producție intense si sistematice.

Alegerea ramurilor și a tipurilor de pro
ducții, care vor constitui obiectul planifi
cării comune, se efectuează de țările mem
bre ale C.A.E.R. In corelare cu lucrările de 
coordonare a planurilor economice pe o 
perspectivă îndelungată și cincinale și cu 
alte lucrări privind dezvoltarea colaborării.

Planificarea comună se va Înfăptui pen
tru orice perioadă justificată din punct de 
vedere economic și convenită de către țările 
interesate, perioadă ce poate fi diferită 
pentru unele ramuri sau tipuri de produc
ții alese.

Planurile comune ce se elaborează de 
către țările membre ale C.A.E.R vor fi 
luate tn considerare de aceste țări la elabo
rarea atlt a planurilor pe termen lung cit 
|i a planurilor cincinale.

25. In cadrul planificării comune se păs
trează caracterul de sine stătător al pla
nificării interne. Planificarea comună se 
Înfăptuiește in condițiile menținerii pro
prietății naționale asupra capacităților de 
producție și a resurselor respective.

28. Principalul conținut al lucrărilor de 
planificare comună poate consta in :

26.1. efectuarea de prognoze tehnico-eco- 
nomice necesare ale dezvoltării in perspec
tivă a tipului respectiv de producție și con
venirea direcțiilor tehnico-științifice gene
rale ale soluționării problemei evidențiate, 
inclusiv alegerea variantelor politicii tehni
ce convenite ;

26.2. stabilirea tematicii, conținutului, ter
menelor și mijloacelor de Îndeplinire a 
programului comun al lucrărilor de cer
cetări științifice și de proiectări, precum și 
a programului de realizare a lucrărilor pri
vind standardizarea, unificarea și tipizarea ;

26.3. măsuri care să asigure atingerea 
nivelului mondial in ce privește calitatea 
produselor planificate in comun, pe baza 
convenirii sistemelor unice de mașini, pre
cum și măsuri care să asigure posibilitatea 
organizării fabricării de produse pe baza 
unei largi cooperări in producția pieselor 
de completare, subansamblelor și agre
gatelor ;

26.4. determinarea necesarului țărilor 
membre ale C.A.E.R. in tipul respectiv de 
produs pentru perspectivă (ținindu-se sea
ma de exportul probabil in terțe țări) și a 
posibilităților reale ale țărilor interesate in 
ce privește alocarea de către acestea a re
surselor materiale și financiare corespun
zătoare pentru asigurarea desfășurării 
necesare a producției, inclusiv a investi
țiilor ;

26.5. elaborarea programului convenit de 
pregătire a producției, precum și a unei 
largi specializări și cooperări în pro
ducție ;

26.6. planificarea desfacerii producției fi
nite și convenirea tuturor condițiilor eco
nomice ale livrărilor reciproce.

27. Planificarea comună poate fi realizată 
de către țările interesate pe cale multilate
rală sau bilaterală.

Coordonarea lucrărilor de planificare co
mună se va realiza de către organele cen
trale de planificare din țările membre ale 
C.A.E.R. sau de reprezentanții împuterni
ciți ai acestora, in funcție de obiectul 
concret al planificării comune și de orien
tarea convenită a lucrărilor in fiecare caz 
in parte.

Recomandările privind efectuarea de că
tre țările interesate a planificării comune 
pe bază multilaterală, pe ramuri și tipuri 
de producții alese, se adoptă, pe baza pro
punerilor țărilor <;au ale organelor C.A.E.R. 
de către Comitetul Executiv care indică, de 
asemenea, organele C.A.E.R. care vor răs
punde pentru organizarea lucrărilor res
pective.

28. înțelegerea realizată privind planifi
carea comună va fi perfectată de țările in
teresate prin încheierea de convenții și a- 
corduri intre guverne sau alte organe com
petente.

Pe această bază, organizațiile economice 
împuternicite ale țărilor incheie acorduri 
care reglementează toate obligațiile reci
proce și toate problemele colaborării.

Aceste acorduri sau convenții servesc 
drept bază pentru încheierea acordurilor și 
contractelor de comerț exterior. Acordurile 
și contractele se incheie pe o perioadă cit 
mai îndelungată posibil.

29 Ținindu-se seama de faptul că plani
ficarea comună reprezintă o formă nouă 
a colaborării țărilor interesate membre alt 
C.A.E.R.. se va acorda o deosebită atenție 
elaborării — pe baza principiilor convenite 
— a unui mecanism eficace pentru reali
zarea eficientă a acestei colaborări, inclu
zind problemele influenței prețurilor de

Capitolul 5

Colaborarea în domeniul științei și tehnicii
Țările membre ale C.A.E.R. lși vor uni 

eforturile cu privire la dezvoltarea in con
tinuare a colaborării tehnico-științifice 
prin :

— efectuarea sistematică de consultații 
reciproce in principalele probleme ale po
liticii tehnico-științifice ;

— elaborarea de prognoze tehnico-științi- 
fice pe 10—15 ani ;

— planificarea comună a elaborării de 
către țările interesate a unor importante 
probleme științifice și tehnice ;

— cooperarea în efectuarea cercetărilor 
tehnico-științifice ;

— elaborarea în comun a diferitelor pro
bleme tehnico-științifice ;

— coordonarea cercetărilor științifice și 
tehnice :

— schimbul de realizări tehnico-științifice 
și experiență înaintată ;

— adincirea colaborării In domeniul In
formării tehnico-științifice, invențiilor și 
brevetelor ;

— lărgirea colaborării în pregătirea ca
drelor științifice și in alte domenii con
venite ale colaborării.

în acest scop, țările membre ale C.A.E.R. 
au convenit următoarele :

Principalele probleme tehnico- 
științifice care urmează a fi ela
borate în comun, cu folosirea 
celor mai eficiente forme de co

laborare

1. Țările membre ale C.A.E.R. vor con
centra eforturile comune, pe calea coope
rării potențialurilor științifice ale țărilor, 
asupra rezolvării :

— problemelor fundamentale importante 
și a problemelor științifice de investigare, 
care au o mare însemnătate pentru dez
voltarea în perspectivă a economiei națio
nale ;

— problemelor științifice Importante cu 
caracter aplicativ, inclusiv a celor legate 
de realizarea specializării și cooperării în 
producție în ramurile respective ale eco
nomiilor naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

2. Țările membre ale C.A.E.R. au conve
nit să treacă la rezolvarea în comun a ur
mătoarelor probleme :

— cercetări în domeniul fizicii biologice ;
— creșterea valorii nutritive a produse

lor alimentare existente și crearea de noi 
tipuri de produse alimentare de calitate 
superioară ;

— selecția și crearea de soiuri și hibrizi 
de înaltă productivitate ai culturilor agri
cole ;

— căutarea unor noi tipuri de pesticide și 
mijloace biologice pentru protecția plan
telor ;

— elaborarea de măsuri pentru protecția 
naturii ;

— mecanizarea, electrificarea și automa
tizarea proceselor de producție in cultura 
plantelor, zootehnie și economia fores
tieră ;

— folosirea complexă a materiei prime 
lemnoase ;

— studierea proceselor chimice, fizice, 
biologice și a altor procese din cele mai 
importante regiuni ale Oceanului Plane
tar ;

— cercetarea mărilor și oceanelor, in 
scopul folosirii resurselor lor minerale ;

— sinteza noilor mase plastice și rășini 
sintetice și elaborarea de noi procese teh
nologice pentru producția acestora ;

— elaborarea de noi catalizatori indus
triali .

— elaborarea de măsuri privind protec
ția metalelor împotriva coroziunii ,

— crearea de noi materiale semiconduc
toare Și metale de înaltă puritate

— crearea unor sisteme de comandă pro
gram pentru mașinile-unelte de așchiere a 
metalelor ,

— crearea de noi mijloace ale tehnicii 
de calcul și folosirea acesteia in economia 
națională ; 

comerț exterior șl a altor condiții econo
mice asupra înfăptuirii planificării comune 
și asupra rezultatelor economice pentru 
părțile participante.

30. Țările membre ale C.A.E.R. vor în
făptui, in prima etapă, planificarea comu
nă pentru un număr restrlns de ramuri și 
tiouri de producții și, pe măsura acumu
lării experienței in domeniul planificării 
comune, in viitor o vor lărgi treptat.

Schimbul de experiență între 
țările membre ale C.A.E.R. pri
vind perfecționarea sistemelor 
de planificare ți conducere a 

economiei naționale

31. In scopul de a contribui la folosirea, 
după cum cred de cuviință țările membre 
ale C.A.E.R., a experienței acumulate de 
ele, țările consideră necesară efectuarea 
sistematică a schimbului de experiență in 
problemele perfecționării sistemelor de pla
nificare și conducere a economiei națio
nale, pe baza principiilor leniniste ale eco
nomiei socialiste și, in primul rind, în ce 
privește rolul și funcțiile planificării de 
stat, ținindu-se seama de condițiile con
crete statornicite in fiecare țară, precum 
și de dezvoltarea în continuare a colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R.

32. Conținutul schimbului de experiență 
între țările interesate membre ale C.A.E.R. 
il pot constitui indeosebi :

— modalitățile de elaborare și folosire a 
prognozelor pentru stabilirea principalelor 
scopuri ale dezvoltării economiei și a re
lațiilor economice externe, precum și folo
sirea acestora in planificarea de perspec
tivă ;

— rolul și funcțiile planului de stat, lo
cul planificării centrale de stat in sistemul 
de conducere a economiei naționale ;

— perfecționarea metodelor de elaborare 
și alegere a variantelor de plan ; princi
piile, criteriile și metodele pregătirii știin
țifice de adoptare a hntărlrii ;

— elaborarea șl aplicarea metodelor și 
modelelor economico-matematice in plani
ficarea economică ;

— rolul sistemului de planificare și con
ducere in atingerea unui nivel tehnico- 
științific cit mai inalt, precum și in. asigu
rarea schimbărilor de structură a econo
miei naționale ;

— problemele folosirii stimulării mate
riale și a cointeresării ;

— problemele planificării, finanțării și 
folosirii investițiilor ;

— legăturile economice externe, ca parte 
integrantă a sistemului de planificare a eco
nomiei naționale.

33. Principalele forme ale schimbului de 
experiență privind perfecționarea sistemu
lui de planificare și conducere a economiei 
naționale vor fi :

— efectuarea sistematică de consultații, 
pe baza unor programe concrete, prevăzu
te pe doi-trei ani ;

— schimbul sistematic de documente nor
mative de bază privind aceste probleme.

34. Schimbul de experiență se va desfă
șura pe cale bilaterală și multilaterală, sub 
conducerea organelor centrale de planifi
care sau a altor organe competente din ță
rile membre ale C.A.E.R.

Pentru efectuarea consultațiilor multilate
rale. organele respective ale C.A.E.R. elabo
rează, pe baza propunerilor țărilor intere
sate, programe concrete.

35. in domeniul informării statistice re
ciproce, țările membre ale C.A.E.R. vor 
conveni principiile metodologice de bază 
ale elaborării indicatorilor statistici, pre
cum și comparabilitatea acestora.

— crearea de aparate, mijloace de auto
matizare și utilaje pentru cercetările științifice ;

— efectuarea de cercetări în domeniul 
conducerii organizatorice, ciberneticii și 
cercetărilor operaționale ;

— introducerea in economia națională a 
țărilor interesate membre ale C.A.E.R. a 
energiei atomice pe scară industrială.

Țările interesate vor încheia, in cursul 
anului 1971, convenții sau acorduri de co
laborare cu privire la problemele menționate.

3. Pentru problemele menționate și. de 
asemenea, pentru alte probleme, se va rea
liza o colaborare sistematică In progno- 
zarea tendințelor de dezvoltare a științei și 
tehnicii in domeniile respective.

4. Domeniile și problemele alese pentru 
rezolvarea in comun se vor preciza și com
pleta in cursul coordonării planurilor.

Colaborarea privind problemele alese se 
are in vedere să fie realizată pe baza unor 
programe complexe de cercetare științifică 
și reglementată prin convenții, acorduri și 
alte documente. în documentele menționa
te vor fi stabilite scopurile cercetărilor, 
termenele de efectuare a acestora, formele 
de colaborare, inclusiv crearea, de către 
țările interesate, de centre coordonatoare, 
institute internaționale de cercetări științi
fice, organizații de proiectare, laboratoare 
și secții comune, colective internaționale 
temporare de cercetare științifică, uniuni 
științifico-productive internaționale cu ges
tiune economică proprie ; de asemenea, se 
va stabili modul de transmitere a docu
mentației tehnice, a prototipurilor, licen
țelor etc. și condițiile de folosire a rezul
tatelor cercetărilor.

Formele organizatorice și ba
zele juridice ale colaborării 

tehnico-științifice

5. Țările interesate membre ale C.A.E.R. 
voi folosi diferite forme organizatorice de 
colaborare, care se stabilesc in fiecare caz 
concret pornindu-se de la scopul și conți
nutul lucrărilor, pe baza principiilor una
nim acceptate ale colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. Paralel cu folosirea for
melor noi de colaborare, se vor utiliza a- 
cele forme de colaborare care s-au dovedit 
justificate pină in prezent, în procesul 
coordonării celor mai importante cercetări 
științifice și tehnice pe care le efectuează 
țările membre ale C.A.E.R.

în scopul creșterii cointeresării materiale 
șl a răspunderii reciproce a organizațiilor 
ce colaborează, pentru indeplinirea obliga
țiilor asumate, colaborarea tehnico-științi- 
fică se va practica mai larg pe bază con
tractuală, cu reglementarea juridică a tu
turor problemelor principale ale desfășu
rării lucrărilor și folosirii rezultatelor aces
tora.

Țările membre ale C.A.E.R. vor folosi, 
în primul rind, următoarele forme de co
laborare tennico-științifică :

5.1. Cooperarea in efectuarea cercetă
rilor tehnico-științifice pe bază de conven
ții și acorduri (care vor cuprinde progra
me de colaborare convenite) intre ministere, 
departamente, institute. întreprinderi și alte 
organizații.

Țările interesate vor crea, In cazurile 
necesare, pe bază de convenții, centre coor
donatoare care vor îndeplini funcții de 
coordonator privind elaborarea și realiza
rea. de către organizațiile acestor țări, a 
programelor de colaborare privind proble
mele alese ale științei și tehnicii. Funcțiile 
de centru coordonator le va îndeplini, de 
regulă, o organizație națională de cerce
tare .științifică, de proiectare sau o altă 
organizație care dispune de baza tehnico- 
științificâ corespunzătoare Ca centru coor
donator poate ti stabilită, de asemenea, o 
organizație internațională a țărilor intere
sate membre ale C.A.E.R.. dacă pentru a- 
censta ea dispune de premisele științifice 

organizatorice necesare.

Pentru desfășurarea unor lucrări concre
te dc ccrgetlfl științifice, proiectări, teh
nologice și experimentale, pe baza de con
venții și acorduri, pot fî create, pe Ungă 
organizațiile naționale ale uneia «au citorva 
țări, colective temporare internaționale do 
cercetare științifică.

5.2 Desfășurarea în comun a cercetărilor 
științifice și tehnice pe calea creării, de 
către țările Interesate, pe baza unor con
venții, de institute internaționale de cer
cetări științifice, organizații de proiectare, 
laboratoare și secții comune, precum și 
uniuni știlnțiftco-productive internaționala 
cu gestiune economică proprie.

Institutele Internaționale de cercetări 
științifice, precum și laboratoarele și sec
țiile comune se vor înființa pentru desfă
șurarea cercetărilor fundamentale și apli
cative privind cele mai importante dome
nii și probleme ale științei și tehnicii.

Laboratoarele și secțiile comune se vor 
înființa pe lingă una din organizațiile na
ționale de cercetare științifică sau de pro
iectare, pentru rezolvarea sarcinii tehnico- 
știintifice alese.

Uniunile internaționale științifico-produc
tive cu gestiune economică proprie pot fi 
create, In baza Înțelegerii dintre țările in
teresate, pentru cercetarea, proiectarea Și 
încercarea în comun a unor tipuri concrete 
de tehnică nouă șl pentru producția și vin- 
zarea lor.

5.3. Coordonarea cercetărilor științifice șl 
tehnice care prezintă interes reciproc.

5.4. Schimbul de rezultate ale cercetărilor 
tehnico-științifice.

Transmiterea rezultatelor cercetărilor teh
nico-științifice se efectuează de comun 
acord intre țările interesate. Totodată, in 
funcție de nivelul rezultatelor cercetărilor 
tehnico-științifice și de valoarea lor, ele 
se pot transmite atit gratuit, cit și în con
diții de compensare financiară, In confor
mitate cu înțelegerea realizată, avindu-se 
in vedere că, in cadrul acestei transmiteri, 
se va ține seama de Interesele naționale 
ale fiecărei țări și de interesele generale 
ale tuturor țărilor membre ale C.A.E.R.

5.5. Colaborarea în domeniul invențiilor 
și brevetelor.

In cadrul Înfăptuirii colaborării în dome
niul științei și tehnicii, țările membre ale 
C.A.E.R. se vor călăuzi după documentele 
privind bazele organizatorice, economice și 
juridice ale colaborării tehnico-științifice, 
adoptate de organele C.A.E.R. In vederea 
îndeplinirii hotărîrii celei de-a XXIII-a Se
siuni (speciale) a C.A.E.R.

Problemele Informării tehnico- 
științifice

6. Țările membre ale C.A.E.R. vor adinei 
colaborarea sistemelor naționale de infor
mare științifică și tehnică și vor lua mă
suri pentru crearea de către țările intere
sate a unui sistem internațional de infor
mare științifică și tehnică.

Sistemul internațional se va construi pe 
baza cooperării dintre sistemele naționale, 
a creării de subsisteme internaționale de 
informare pe ramuri și tipuri speciale de 
informare, precum și pe baza activității 
Centrului internațional de informare știin
țifică și tehnică, creat de țările membre ale 
C.A.E.R.

7. Sistemul internațional de informare 
științifică și tehnică se va crea pe etape, 
in cursul anilor 1972—1975.

Problemele colaborării în pre
gătirea cadrelor științifice

8. în scopul adinclrii și perfecționării co
laborării in acest domeniu, țările membre 
ale C.A.E.R. :

— vor realiza lărgirea în continuare a 
colaborării în pregătirea cadrelor științifice 
în cele mai importante instituții naționale 
de cercetare științifică și in instituțiile de 
învățămint superior, precum și in institu
tele internaționale de cercetări științifice, 
organizațiile de proiectări, laboratoarele și 
secțiile comune, existente și nou create ;

— vor conveni, in cadrul încheierii con
vențiilor privind elaborarea in comun a di
feritelor probleme ale științei și tehnicii,

Capitolul 6

Colaborarea în domeniul comerțului exterior, inclusiv 
problemele formării prețurilor

Țările membre ale C.A.E.R. vor perfec
ționa colaborarea in domeniul comerțului 
reciproc — inclusiv problemele formării 
prețurilor — și vor dezvolta comerțul cu 
celelalte țări socialiste și alte țări.

In scopul dezvoltării în continuare a co
merțului reciproc, țările membre ale 
C.A.E.R. au convenit următoarele :

Creșterea capacității șl stabili
tății pieței mondiale socialiste 
și lărgirea comerțului reciproc 
al țărilor membre ale C.A.E.R.

1. Țările membre ale C.A.E.R. vor acorda 
și in viitor o mare atenție lărgirii comer
țului reciproc. Dezvoltarea diviziunii inter
naționale socialiste a muncii, a coordonării 
planurilor economice, specializării și coope
rării in producție, in condițiile caracteru
lui industrial tot mai accentuat al econo
miei țărilor membre ale C.A.E.R., va servi 
drept bază pentru dezvoltarea într-un ritm 
mai rapid a comerțului lor reciproc și creș
terea eficienței acestuia. Comerțul exterior 
va exercita o influență activă asupra avin- 
tului continuu al economiei fiecăreia din
tre țările membre ale C.A.E.R. și va con
tribui la adincirea și perfecționarea in con
tinuare a colaborării și dezvoltarea integră
rii economice socialiste.

2. Dezvoltarea relațiilor comerciale dintre 
țările membre ale C.A.E.R. se va realiza 
și in continuare pe baza monopolului de 
stat asupra comerțului exterior, în condi
țiile întăririi și perfecționării bazei planice. 
Dezvoltarea relațiilor comerciale va fi strîns 
legată de perfecționarea coordonării planu
rilor economice, a relațiilor valutar-finan- 
ciare dintre țările membre ale C.A.E.R., 
precum și de perfecționarea sistemului pre
țurilor de comerț exterior.

Țările vor perfecționa formele organiza
torice ale comerțului lor reciproc, realizind 
concomitent cu dezvoltarea comerțului cu 
mărfuri pentru care se stabilesc contingen
te cantitative și valorice și comerțul cu 
mărfuri pentru care nu se stabilesc contin
gente.

Țările vor dezvolta inițiativa organizații
lor de comerț exterior și economice în ac
tivitatea de specializare și cooperare in 
producție și în colaborarea în domeniul 
comerțului exterior, ținind seama de drep
turile ce li se acordă prin legislația națională.

Țările membre ale C.A.E.R. vor depune 
toate eforturile pentru ca, prin evidenție
rea unor posibilități de export suplimen
tare, să lărgească schimburile reciproce de 
mărfuri peste volumele prevăzute în acor
duri.

Perfecționarea șl întărirea rolu
lui acordurilor comerciale de 
lungă durată și a protocoalelor 
anuale privind schimburile de 

mărfuri

3. Pentru asigurarea stabilității dezvoltă
rii economice a țărilor membre ale C.A.E.R., 
țările vor Încheia |i In viitor acorduri co

problemele colaborării în pregătire! de 
cadre științifice ; .

— vor folosi. în cadrul colaborării 
pregătirea de cadre științifice, paralel cu 
alte forme, schimbul echivalent nevalutar 
decontările reciproce între Urile înterc-

— vor folosi pentru ridicarea calificării 
cadrelor științifice, in baza înțelegerii din
tre țările membre ale C.A.E.R., institute 
naționale pentru ridicarea cali(i<;’rll> 
cursuri de specializare, seminarii, simpo
zioane. școli de vară, colocvii și conferințe 
științifice, care se desfășoară In ț;rrj,'trtr<- 
cum și stagiaturi științifice in instituții 
științifice naționale și internaționale, 
modul stabilit intre țări ;

— vor lărgi trimiterea reciprocă de lec
tori și conferențiari pentru prezentarea de 
conferințe în vederea ridicării calificăm 
cadrelor științifice ;

— vor organiza schimburi sistematice de 
materiale informative și de experiență >n 
problemele pregătirii și ridicării calificării 
cadrelor științifice.

Colaborarea in domeniul asigu
rării cercetărilor tehnico-țtiln|i- 

fice cu aparatură, materiale, 
aparate etc.

9. Țările membre ale C.A.E.R. vor dez
volta pe toate căile colaborarea in dome
niul respectiv, în următoarele direcții prin
cipale :

9.1. Lărgirea coordonării și cooperării cer
cetărilor, lucrărilor și, in cazurile necesa
re, a producției privind crearea dc aparat? 
și dispozitive științifice speciale, tl* ’taje ri > 
materiale deficitare, necesare pentru efec
tuarea cercetărilor științifice, inclusiv in 
astfel de domenii cum ar fi cercetările 
optico-spectroscopice, cercetările fiziologice, 
obținerea și măsurarea vidului suprainalt, , 
construcția de aparate geofizice, preif V 
in domeniul automatizării experiment f/--

Tn acest scop, în anii 1971—1972, țările 
interesate membre ale C.A.E.R. vor elabo
ra indeosebi propuneri privind organizarea 
de uniuni internaționale științifico-produc
tive pentru crearea de mijloace unicale de 
măsurat, de înaltă precizie, pentru cerce
tarea științifică (construcția de aparate eta
lon) in domeniul construcției de apara'e 
nucleare, precum și privind crearea, de 
către țările interesate, a unui centru coor
donator de colaborare.in domeniul apara
telor biomedicale și aparaturii pentru cer
cetarea științifică și medicina clinică.

9.2. Crearea condițiilor pentru lărgirea li
vrărilor reciproce si a schimbului operativ 
de aparatură specială, utilaje, dispoziti e. 
substanțe chimi.ce, reactivi, etaloane anali
tice și alte materiale, indeosebi care nu «e 
produc în serie, in scopul satisfacerii n°- 
voilor curente ale organizațiilor de cer< - 
tari științifice și de proiectări ale țărilor 
interesate, precum și stabilirea volumelor 
și canalelor de livrări reciproce ; realizarea 
informării tehnico-științifice operative re
ciproce privind produsele și materialele e 
se fabrică în țări pentru cercetarea știin
țifică și tehnică.

Pentru realizarea acestor scopuri, țările 
interesate membre ale C.A.E.R. vor inche î, 
In anii 1971—1972, o convenție corespun
zătoare.

Pregătirea de propuneri în pro
blemele acordării de ajutor și 
asistență pentru dezvoltarea 
mai intensă și mai eficientă o 
științei și tehnicii în Republica 

Populară Mongolă

10. în baza solicitării Republicii Populare 
Mongole, țările membre ale C.A.E.R. ii vor 
acorda un ajutor practic multilateral in 
accelerarea dezvoltării tehnico-științifice.

. Propunerile concrete privind formele ți 
căile de acordare a acestui ajutor vor 5 4
elaborate in organele C.A.E.R. -in a-i 
1971—1972, pe baza considerentelor și ri 
punerilor pregătite de Republica Poă A.D, 
Mongolă. l' 

merciale de lungă durată, precum și pro
tocoale anuale privind livrările reciproce d? 
mărfuri, care constituie baza dezvoltării 
schimburilor de mărfuri dintre ele. Acor
durile comerciale de lungă durată și pro
tocoalele anuale vor contribui la îndeplini
rea planurilor economice și la formarea 
planică a proporțiilor in dezvoltarea eco
nomiilor naționale ale țărilor membre al» 
C.A.E.R. Acestea reprezintă o formă veri
ficată a asigurării economiei lor naționale, 
pe o bază planică, cu mașini, materii pri
me, materiale și alte mărfuri necesare, 
precum și a asigurării desfacerii producției 
fabricate.

Acordurile de lungă durată și protocoalele 
anuale garantează stabilitatea în dezvolta
rea economiei din țările membre ale 
C.A.E.R. și a relațiilor lor comerciale.

4. Acordurile comercial» pe cinci ani mai 
pot fi precizate și lărgite, in caz de opor
tunitate, prin protocoale anuale privind 
schimburile de mărfuri.

5. Perfecționarea acordurilor comerciale 
de lungă durată se va realiza pe măsura 
perfecționării colaborării economice reci
proce, care trebuie să se bazeze pe legită
țile generale ale construcției socialiste și 
pe principiile de bază ale conducerii econo
miei socialiste, pe îmbinarea organică a 
coordonării planurilor cu folosirea mai k-- 
gâ a relațiilor marfă-bani.

Perfecționarea colaborării în do
meniul comerțului reciproc al 

țărilor membre ale C.A.E.R.

6. Pe măsura adincirii și perfecționării in 
continuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste, se vor dez
volta relațiile de comerț exterior între ță
rile membre ale C.A.E.R.

7. Adincirea și perfecționarea colaborării 
economice se vor realiza în primul riiiVț<>-in r 
domeniul producției materiale, in special
al producției de materii prime și altor 
mărfuri, precum și în domeniul specializării 
și cooperării in producție pe baza produc
ției in serii mari și, înainte de toate, a 
producției construcțiilor de mașini.

Convențiile corespunzătoare interguver- 
namentale, bilaterale și multilaterale sau 
acordurile care se încheie între organiza
țiile economice împuternicite ale țărilor in 
domeniul menționat vor crea treptat baza 
unor relații de producție trainice și dura
bile între țările membre ale C.A.E.R. Prac
tica încheierii acestor convenții și acorduri 
se va lărgi tot mai mult, ca urmare a per
fecționării lucrărilor privind coordonarea 
planurilor de perspectivă, specializării și 
cooperării in producție.

8. Acordurile comerciale de lungă durată 
se vor incheia pe baza rezultatelor coordo
nării planurilor economice. în aceste acor
duri vor fi reflectate tot mai mult, ca ba'ă 
a unor relații de producție trainice și du
rabile, livrările reciproce de mărfuri de- 
curgînd din convențiile corespunzătoare in- 
terguvernamentale, bilaterale și multilate
rale sau din acordurile care se incheie ii v 
tre organizațiile economice împuterni _lte ale țărilor.

In acordurile comerciale de lungă ^u*tă  
vor fi incluse livrările decurgind din acoi-

(Continuarc in pag, » V-»)
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dun» privind specializarea și cooperarea 
In Ptoducție și din alte acorduri economice 
sau Contracte pe termen lung.

Adbrdurile comerciale de lunga durată s<> 
vor Încheia nu mai tirziu de trimestrul TV 
a! anului premergător perioadei de valabi
litate a acestor acorduri.

P. Țările membre ale C.A.E R vor rea
liza acțiuni in vederea corelării mai strinse 
cu planurile economice cincinale ale țâri- 
loi a acordurilor comerciale de lungă du- 
Jb v.fare se elaborează cu luarea in con- 
’AO WT n înțelegerii realizate în cursul 
cop-dbnani planurilor economice.

In acest scop, țările membre ale C A E R : 
!' 1. vor determina principalele mărfuri 

care fac obiectul livrărilor reciproce pe în
treaga perioadă dc valabilitate a acorduri
le: comerciale dc lungă durată, prevăzute 
atr in aceste acorduri, cit și in planurile 
economice cincinale ale țărilor:

9 2. vor întreprinde măsuri care să per
on'*  exportatorilor și importatorilor sâ in
ch*. '.e in timp util contracte pe termen lung 
pr tru realizarea contingentelor dr mărfuri 
pr-'ărutc a fi livrate in acordurile comer
ciale de lungă durată :

9 3. vor lărgi practica încheierii contrac
telor pe termen lung mcâ înaintea semna- 
tP acordurilor comerciale de lunga durata 
si i protocoalelor anuale privind schimbu
ri!- dc mărfuri, ceea ce va exercita o in- 
fl; :nță favorabilă asupra desfășurării tra
ta- velor comerciale și asupra termenelor 
d<- semnare a acordurilor comerciale de 
lu Să durată.

'^Țările membre ale CA.ER. vor crea 
'acităti suplimentare pentru producția 
■furilor destinate exportului in cadrul 
'.ziun internaționale socialiste a mun- 

entru sportrpa producției de măr- 
>copul satisfacerii cit mai depline 
ităfilor pieței socialiste, avjnd in

CB 
mi 
d

\ ci

a . -....... .............. .................. ...
• - ■'ere că lărgirea schimburilor de mărfuri 
s; perfecționarea formelor acestora depind 
dc dezvoltarea producției materiale si de 
° ®ljpr~- ea in acest domeniu, precum și de 

Sn-'Kji^narea relațiilor valutar-financiare 
atvWărilor membre ale C.A.E.R. Prin 
aceâsta. se vor crea premise corcspunzâ- 
înaie pentru echilibrarea comerțului exte- 
rioi al fiecărei țâri membre a C A.E.R. cu 
to? te < r’elalte țări membre ale C.A.E.R. in 
ansamblu. pe bază multilaterală.

11. Țările membre alt ~ 
botța. in anii 1971—1972 
in Vederea 
respectarea 
calitativ, a 
la livrările

11 Țările ...... ............................
trena in mod activ pe reprezentanții in
dustriei Îs pregătirea acordurilor comer
ciale de lungă durată, astfel incit să se asi
gure cel mai larg schimb de mărfuri și cel 
mai înalt nivel tehnic al mărfurilor livrate 
și satisfacerea cerințelor cumpărătorilor in 
ce privește cantitatea, calitatea, termenele 
ș; alte condiții de livrare : vor satisface in 
mai bune condiții necesarul reciproc in ce 
privește sortimentele de mărfuri.

vor ela- 
necesare 

pentru 
«pect. 

cu privire

CAE R 
măsurile 

creșterii răspunderii, 
deplină, la timp și sub 
obligațiilor asumate < 
reciproce de mărfuri, 
membre ale C.A.E.R. 

activ
•gatirea

vor

Diferențierea mărfurilor core fac 
obiectul livrărilor reciproce pe 
grupe, pentru care se stabilesc 
contingente ferme cantitative, 
contingente valorice și pentru 
care nu se stabilesc contin

gente

!3. Țările membre ale C.A.E.R. vor dife
renția in viilor mărfurile ce se livrează re
ciproc pe următoarele grupe :

.3. 1. principalele lipuri de mărfuri pen
ii care, in -acordurile comerciale de lunga 
d.ratâ și in protocoalele anuale, se stabilesc 
contingente ferme in expresie cantitativă și. 
de asemenea, se fixează de comun acord și 
al'.e condiții de livrare dintre cele mai im
portante :

13.2. grupele de mărfuri sau mărfurile 
pentru care in acordurile comerciale de 
lungă durată și in protocoalele anuale se 
s fiiesc*  contingente numai in expresie va- 
1 s iar nomenclatorul concret se con- 

, ziire cumpărător și vinzător:
3. mărfuri pentru care nu se stabilesc 

Contingente.
14. In grupa de mărfuri cu contingente 

cantitative ferme se includ mărfurile care 
au pentru părțile contractante o impor
tanți deosebită in asigurarea necesarului 
economiei lor naționale și in satisfacerea 
cerințelor populației (principalele tipuri de 
materii prime, combustibil, materiale, mă
știi și utilaje, mărfuri agricole și alimen
tare, precum și mărfuri de larg consum) 
și pentru care se pot stabili contingente 
cantitative pe întreaga perioadă a valabili
tății acordului comercial de lungă durată.

.5. In unele cazuri, de comun acord in
tre părți, pentru livrarea anumitor tipuri 
de produse de serie ale industriei construc
toare de mașini și altor feluri de mărfuri 
se pot stabili contingente valorice ferme, pe 
grape, determinind numai pe primii 2—3 
ari nomenclatorul concret și cantitățile 
mărfurilor in cadrul acestor contingente. 
P atru ceilalți ani de valabilitate a acor
durilor. pornindu-se de la contingentele va
lorice stabilite, intre părți se vor conveni 
da timp cantitățile și specificațiile produ
selor menționate și caracteristicile lor teh
nice.

î6. Grupele de mărfuri sau mărfurile pen- 
trj care se vor stabili contingente numai 
ir. expresie valorică vor include poziții de 
izarfuri importante pentru părțile contrac
tile. pentru care țările membre ale 
CA.E.R. iși asumă obligații ferite de li
vrare, dar pentru care in momentul sem- 
nirii acordului nu apare posibilă sau in- 
d..ată stabilirea cantității acestora. No- 
Tmnclatorul concret al unor asemenea măr
iei și cantitățile ce urmează a fi livrate in 
Cedrul acestor contingente vor fi stabilite 
la încheierea protocoalelor anuale sau a 
contractelor.

17. In ce privește mărfurile pentru care 
in acordurile comerciale de lungă durată 
se vor stabili contingente valorice, princi- 
.nr-A • condiții de livrare se determină de

acord de către părți, fie in proto- 
c-^lcle anuale ce se incheie pentru anul 
următor, fie la încheierea contractelor pri- 
vind livrarea de mărfuri concrete.

18. Atit contingentele cantitative, cit s: 
ce!e valorice pentru mărfurile, prevăzute in 
acordurile comerciale de lungă durată și in 
protocoalele anuale, au caracter obligatoriu.

Î9. Comerțul reciproc cu mărfuri pentru 
care nu se stabilesc contingente se va rea
liza. incepind cu anul 1971. in scopul stimu
lării dezvoltării schimburilor de mărfuri 
pe seama lărgirii nomenclatorului și sor
timentului mărfurilor ce se livrează reci
proc. precum și pentru conferirea unei mai 

» meri- ^operativități comerțului cu aceste 
rrărfuri.

20. La realizarea comerțului reciproc cu 
diierite mărfuri pentru care nu se stabi
lesc contingente, țările membre ale C.A.E.R. 
vor porni in viitor de la faptul că :

— nomenclatorul concret al unor aseme
nea mărfuri, care se preconizează de către 
țările interesate pentru schimburile reci
proce și ponderea lor in volumul total al 
schimburilor de mărfuri se convine in 
cursul tratativelor bilaterale ;

— in grupa mărfurilor pentru comerțul 
r.fcontingentat se includ mărfurile necu- 
prnse in contingentele cantitative și valo- 
r. e Toate livrările suplimentare peste con
ți-gentele cantitative și valorice, stabilite 
ir. acordurile comerciale de lungă durată 
(p-otocoalele anuale) pentru mărfurile care 
a o mare importanță economică, se consi- 
fjcrg msă ca precizări ale volumelor de 
h rare a mărfurilor din contingentele an- 
tr-jor convenite ;

— prețurile la mărfurile ce se livrează 
:r cadrul comerțului necontingcntat sc sta- 
b lfesc de către organizațiile de comerț ex-

De bază bilaterală, in conformitate 
yfc-/fijrincipiile de formare a prețurilor in 

in comerțul reciproc dintre țările 
C’le C.A.E.R. :
Stările se efectuează prin Banca 
ională de Colaborare Economică, in 

■ ;oar< 
rec mbj
- dl 

kt,ierni
■

conformitate cu sistemul de decontări mul
tilaterale in vigoare ;

— livrările acestor mărfuri se efectuează
pe baza ..Condițiilor generale de livrare a 
mărfurilor între organizațiile țârilor mem
bre ale C AE R." (C.G.L.-C.A.E.R. 1968).
precum și a altor condiții corespunzătoare, 
ce se aplică în comerțul reciproc al țărilor 
membre ale C.A.E.R. .

— schimburile reciproce de mărfuri, pen
tru care nu se stabilesc contingente, nu tre
buie să se echilibreze în mod obligatoriu 
pe cale bilaterală, intrucit decontările pen
tru aceste livrări iși vor găsi reflectarea în 
încasările și plățile generale ale fiecărei 
țări.

21. Țările membre ale C.A.E.R., asigurind 
creșterea generală a comerțului reciproc cu 
mărfuri pentru care se stabilesc contin
gente. vor căuta posibilități pentru dezvol
tarea exportului și importului de mărfuri 
pentru care nu sc stabilesc contingente și 
vor crea condițiile necesare pentru comer
țul cu aceasta grupă de mărfuri.

22. Modalitatea menționată la pct. 20 va 
fi precizată in anul 1973. pe baza studierii 
experienței aplicării acesteia în anii 
1971—1972. Totodată, va fi studiata oportu
nitatea realizării pe bază multilaterală a 
comerțului cu mărfuri pentru care nu ae 
stabilesc contingente.

23. Măsurile prevăzute în prezentul sub
capitol se vor înfăptui de țările membre 
ale C.A.E.R. și de organele Consiliului, in
cepind cu anul 1971.

Dezvoltarea în continuare a co
merțului reciproc al țărilor cu 

mașini și utilaje
24. Țările membre ale C.A.E.R. acordă o 

mare importanță comerțului reciproc cu 
mașini și utilaje, considerind această grupa 
de mărfuri ca sectorul cel mai activ și mai 
dinamic al schimbului lor de mărfuri. Ță
rile membre ale C.A.E.R. vor lărgi și in vii
tor comerțul reciproc cu mașini și utilaje 
șt vor acorda o atenție deosebită creșterii 
nivelului tehnic și calitativ al mașinilor ce 
se livrează

24 1. Țările membre ale C.A.E.R. vor crea 
condițiile necesare care să asigure trans
miterea rapidă și amplă, de către vinzător 
cumpărătorului, a informațiilor privind po
sibilitățile sale de export.

In acest scop, va fi extinsă rețeaua ser
viciilor de informații și consultații, in ve
derea acordării de sprijin cumpărătorilor 
la alegerea utilajelor. mașinilor și altor 
tipuri de produse ce le convin, precum și 
la exploatarea acestora.

24.2. Țările membre ale C.A.E.R. vor lua 
măsuri pentru îmbunătățirea radicala a 
sistemului de deservire tehnică a mașinilor 
și utilajelor ce se livrează, inclusiv orga
nizarea. .n condiții de reciprocitate, a ate
lierelor de reglare și reparații, precum si 
a stațiilor speciale de deservire cu baze de 
piese de schimb.

24.3. In legătură cu aceasta, țările mem
bre ale C.A.E.R. vor elabora propuneri 
concrete privind îmbunătățirea sistemului 
de deservire tehnică a mașinilor și utila
jelor ce se livrează.

La pregătirea acestor propuneri, țările 
vor porni îndeosebi de la următoarele :

— țările se vor ocupa in mod sistematic 
de studierea principalelor tendințe ale dez
voltării pieței mondiale de mașini și uti
laje, mai ales a problemelor legate de pro
gresul tehnic și dezvoltarea specializării si 
cooperării internaționale in acest domeniu:

— o deosebită atenție se va acorda de 
către țări perfecționării formelor și meto
delor comerțului reciproc cu mașini și u- 
tilaje in condițiile căutării concomitente a 
căilor de lărgire a colaborării lor in sfera 
producției.

24.4. In anii 1971—1972 țările membre ale 
C.A.E.R. vor finaliza elaborarea măsurilor
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Perfecționarea relațiilor valutar-financiare
Țările membre ale C.A.E.R. consideră eă 

relațiile valutar-financiare și de credit tre
buie să joace un rol mai activ in rezolva
rea sarcinilor privind dezvoltarea și întă
rirea in continuare a colaborării econo
mice. planice și dezvoltarea integrării eco
nomice socialiste. In acest scop, țările 
membre ale C.A.E.R. au convenit urmă
toarele :

Despre valuta colectivă (rubla 
transferabilă)

1. Țările membre ale C.A.E.R. vor studia 
și vor infăptui măsuri economice și orga
nizatorice privind întărirea și intensifica
rea rolului valutei colective (rublei transfe
rabile), astfel incit aceasta să îndeplinească 
in deplină măsură funcțiile de bază ale 
valutei internaționale socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R. (măsurător al valo
rii. mijloc de plată și mijloc de acumu
lare). in conformitate cu sarcinile diferi
telor etape ale adincirii și perfecționării 
colaborării și dezvoltării integrării econo
mice socialiste și, de asemenea, vor asigura 
transferabilitatea efectivă, caracterul real 
al cursului și al conținutului in aur al a- 
cesteia.

întărirea și intensificarea rolului valutei 
colective (rublei transferabile) reprezintă 
un proces a cărui parte componentă o con
stituie măsurile atit in sfera valutară, cit 
și in sfera producției materiale și a co
merțului exterior.

2. Sistemul decontărilor in valută colec
tivă (rubla transferabilă) trebuie să răs
pundă cerințelor dezvoltării planice a re
lațiilor economice externe dintre țările 
membre ale C.A.E.R.. să asigure echiva
lența in decontări și drepturi egale pentru 
toate țările in folosirea valutei colective 
(rublei transferabile). Creșterea rolului va
lutei colective (rublei transferabile) a ță
rilor membre ale C.A.E.R. trebuie să se 
sprijine pe premisele economice necesare 
și. in primul rind, pe un schimb de măr
furi multilateral, stabil și pe acumularea 
de rezerve de mărfuri și valute.

3. Valuta colectivă socialistă (rubla trans
ferabilă) are o acoperire reală in mărfuri 
pe baza dezvoltării planice a schimburilor 
de mărfuri intre țările membre ale C.A.E.R. 
in prețuri contractuale convenite, care se 
stabilesc pe baza prețurilor mondiale, cu
rățate de influența dăunătoare a factorilor 
conjuncturali ai pieței capitaliste, ceea ce 
asigură stabilitatea și independența acestei 
valute față de fenomenele de criză ale sis
temului valutar capitalist.

4. In relațiile reciproce dintre țările 
membre ale C.A.E.R., valuta colectivă 
(rubla transferabilă), pe măsura dezvoltă
rii funcțiilor sale ca valută internațională 
socialistă a țărilor membre ale C.A.E.R.. 
trebuie să deservească in mod efectiv re
lațiile economice externe, asigurind țări
lor posibilitatea adoptării de soluții fun
damentate din punct de vedere economic.

5. Valuta colectivă (rubla transferabilă), 
pe măsura intensificării rolului ei, poate să 
fie folosită in perspectivă in decontările cu 
țări terțe și să ocupe, intre alte valute 
care deservesc decontările internaționale, 
locul corespunzător rolului și însemnătății 
țărilor membre ale C.A.E.R. in economia 
mondială.

6. Organizarea planică a legăturilor eco
nomice reciproce dintre țările membre ale 
C.A.E.R. va crea condiții reale pentru asi
gurarea stabilității conținutului in aur și 
a cursului valutei colective (rublei trans
ferabile) pe o perioadă mai îndelungată. 
La aceasta vor contribui și acțiunile pre
văzute in Programul complex privind dez
voltarea specializării și cooperării in pro
ducție, creșterea volumului exportului și 
îmbunătățirea calității mărfurilor de ex
port, crearea de rezerve valutare și de 
mărfuri, saturarea piețelor interne ale țâ
rilor membre ale C.A.E.R. cu mărfuri și 
perfecționarea, conform hotăririi celei de-a 

privind Îmbunătățirea radicală r sistemu
lui de deservire tehnică a mașinilor și uti
lajelor cc se livrează.

Elaborarea prognozelor pe ter
men lung ale dezvoltării pieței 

mondiale socialiste

25. Țările interesate membre ale C.A.E.R. 
vor elabora prognoze comercial-economice 
pe termen lung ale dezvoltării pieței mon
diale socialiste, în vederea folosirii lor de 
către țări la elaborarea planurilor de pers
pectivă ale producției și comerțului exte
rior.

Aceste prognoze se vor elabora pe bază 
și in strinsă corelare cu prognozarea dez
voltării întregii economii naționale a țări
lor membre ale C.A.E.R. Paralel cu luarea 
în considerare a tendințelor stabile exis
tente ale dezvoltării economiei și comerțu
lui exterior, o importantă deosebită in 
prognozare o au evidențierea și aprecierea 
cantitativă a factorilor, in special a celor 
legați de adincirea și perfecționarea in con
tinuare a colaborării economice dintre ță
rile socialiste și de progresul tehnico-știin- 
țific. care influențează asupra dezvoltării 
relațiilor de comerț exterior ale țărilor 
membre ale C.A.E.R.

26. Prognozele comercial-economice ale 
dezvoltării pieței mondiale socialiste, care 
se elaborează de țările interesate, paralel 
cu prognozele globale generale (prognozele 
dezvoltării schimburilor de mărfuri, expor
tului și importului țarii, ritmurilor de creș
tere. structurii dc mărfuri, orientării geo
grafice a comerțului ele.), trebuie să cu
prindă și prognoze parțiale, cum ar fi prog
noze ale dezvoltării exportului și impor
tului privind cele mai importante mărfuri 
și grupe de mărfuri și pe diferite pro
bleme.

27. Prognozarea comercial-economică pe 
termen lung a dezvoltării pieței mondiale 
socialiste se va baza pe principii metodo
logice generale convenite și se va realiza 
de către țările interesate, atit pe bază mul
tilaterală, cit. și pe bază bilaterală.

In țările membre ale C.A.E.R. se vor în
tocmi prognoze ale dezvoltării comerțului 
exterior, in conformitate cu condițiile lor 
specifice : se are in vedere ca. pe baza 
schimbului de experiență in acest dome
niu, să se treacă la elaborarea in comun 
de către țările interesate a prognozelor 
dezvoltării pielei mondiale socialiste pe 
diferite categorii de produse și pe diferite 
probleme

Perioadele pentru care se vor întocmi 
prognoze comercial-economice se stabilesc 
in funcție de caracterul problemei și de 
tema prognozată.

Stabilirea prețurilor la mărfu
rile care fac obiectul livrărilor 
reciproce și studierea complexă 
a problemelor perfecționării sis
temului prețurilor de comerț ex

terior

28. Țările membre ale C.A.E.R. vor pomi, 
in perioada imediat următoare, de la prin
cipiile actualmente in vigoare de stabilire 
«i prețurilor in comerțul reciproc, adică le 
vor stabili pe baza prețurilor mondiale, cu 
curățirea lor de influența dăunătoare a 
factorilor conjuncturali ai pieței capitaliste.

29. Țările membre ale C.A.E.R. vor des
fășura, pină la sfirșitul anului 1972, după 
un program convenit, studierea complexă 
a problemelor perfecționării sistemului pre
țurilor de comerț exterior.

XXIlI-a Sesiuni (speciale) a C.A.E.R., a 
prețurilor de comerț exterior și a forme
lor comerțului dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

7. Țările membre ale C.A.E.R. vor exa
mina periodic problema cu privire la asi
gurarea caracterului real și al conținutului 
in aur al valutei colective (rublei transfe
rabile). In legătură cu aceasta, ele vor e- 
fectua, pină la sfirșitul anului 1973, studie
rea condițiilor care asigură caracterul real 
al cursului și al conținutului in aur al a- 
cesleia.

8. Modificările posibile ale cursului și 
conținutului in aur al valutei colective 
(rublei transferabile) se vor înfăptui pe 
baza convenirii in comun, asigurindu-se in 
măsură egală interesele tuturor țărilor 
membre ale C.A.E.R.

9. Țările membre ale C.A.E.R. vor ela
bora și infăptui. in cursul anilor 1971— 
1973, măsuri cu privire la lărgirea decon
tărilor multilaterale cu ajutorul valutei co
lective (rublei transferabile) pentru toate 
felurile de relații reciproce de comerț ex
terior, inclusiv comerțul cu diferite măr
furi pentru care nu se stabilesc contin
gente. precum și cu privire la echilibrarea 
multilaterală a schimburilor de mărfuri 
dintre țările membre ale C.A.E.R.

10. Lărgirea decontărilor multilaterale și 
a echilibrării multilaterale trebuie să se 
realizeze in corelare cu măsurile ce se e- 
fectuează, in etapele corespunzătoare, pri
vind adincirea coordonării planurilor eco
nomice, dezvoltarea specializării și coope
rării in producție, perfecționarea organiză
rii relațiilor de comerț exterior.

11. La lărgirea comerțului și a decontă
rilor multilaterale trebuie să contribuie 
dezvoltarea sistemului de creditare pe ter
men scurt, mijlociu și lung prin Banca In
ternațională de Colaborare Economică și 
Banca Internațională de Investiții.

12. Lărgirea sferei de aplicare a valutei 
colective (rublei transferabile) in afara țâ
rilor membre ale C.A.E.R. trebuie să se re
alizeze, paralel cu acțiunile din cadrul pre
zentului Program complex, și pe calea e- 
fectuării de către organele de comerț ex
terior și bancare a unor măsuri mai active 
cu privire la atragerea țărilor terțe — îna
inte de toate din rindul țărilor socialiste și 
al țărilor in curs de dezvoltare — la siste
mul de decontări multilaterale pe baza va
lutei colective (rublei transferabile).

13. La întărirea și intensificarea rolului 
valutei colective (rublei transferabile) tre
buie să contribuie dezvoltarea și perfecțio
narea activității Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică.

Acelorași scopuri trebuie să servească și 
dezvoltarea sistemului de creditare pe ter
men lung și mijlociu in valută colectivă 
(rublă transferabilă) prin Banca Interna
țională de Investiții, precum și alte forme, 
convenite intre țări, de creditare pe ter
men lung și mijlociu in valută colectivă 
(rublă transferabilă).

14. In anul 1974. țările membre ale 
C.A.E.R. vor face bilanțul activității cu pri
vire la apiicarea și perfecționarea folosirii 
valutei colective (rublei transferabile) și, 
ținind seama de experiența acumulată, vor 
prevedea acțiuni concrete in continuare cu 
privire la întărirea și intensificarea rolului 
acesteia.

Determinarea scopurilor, condi
țiilor ți termenelor introducerii 
cursurilor sau coeficienților, 
fundamentați din punct de ve
dere economic ți reciproc con- 
veniți, ai valutelor naționale ale 

larilor membre ale C.A.E.R.
15. In scopul creșterii rolului relațiilor 

valutar-financiare. stimulării, adincirii și 
perfecționării colaborării economice și dez

voltării integrării economice socialiste, creă
rii condițiilor pentru determinarea mai 
fundamentată de către țări a eficienței re
lațiilor economice, specializării și cooperă
rii in producție, perfecționării decontărilor 
reciproce și al eventualei introduceri in 
perspectivă a convertibilității reciproce a 
valutei colective (rublei transferabile) și a 
valutelor naționale, țările vor stabili cursuri 
sau coeficienți fundamentați din punct de 
vedere economic și reciproc conveniți ai 
valutelor naționale ale țărilor mefnbrc ale 
C.A.E.R., fața de valuta colectivă (rubla 
transferabilă) șl între ele.

16. In anul 1971. țările membre ale 
C.A.E.R. vor stabili scopurile, modalitatea, 
metodele și condițiile introducerii de 
cursuri sau coeficienți fundamentați din 
punct de vedere economic și reciproc con
veniți ai valutelor naționale, ale țărilor 
membre ale C.A.E.R., (ață de valuta colec
tivă (rubla transferabila) și intre ele, pe 
baza unei metodologii elaborate și conve
nite in comun.

La stabilirea cursurilor sau coeficienților 
fundamentați din punct dc vedere economic 
ai valutelor naționale, țările vor soluționa, 
potrivit posibilităților și condițiilor lor. pro
blemele legăturii dintre prețurile interne 
cu ridicata și cele de comerț exterior.

Țările membre ale C.A.E.R. vor stabili, in 
anii 1972—1974, pe baza lucrărilor și calcu
lelor efectuate, corelațiile fundamentate din 
punct de vedere economic și reciproc con
venite ale valutelor naționale față de va
luta colectivă (rubla transferabilă) și intre 
ele. Prin aceasta se are in vedere ca țările 
să determine in mod independent dacă co
relațiile menționate vor avea formă de 
curs sau coeficient, precum și modalitatea 
folosirii lor pc plan intern.

în perioada 1976—1979. țările membre ale 
C.A.E.R. vor studia posibilitățile și vor 
efectua lucrări privind crearea premiselor 
pentru introducerea cursului unic al valu
tei naționale a fiecărei țări.

Hotărirea cu privire la Introducerea 
cursului unic al valutelor naționale, precum 
și la termenul introducerii va fi adoptată 
in cursul anului 1981).

17. Țările membre ale C.A.E.R. vor con
veni condițiile și modalitățile de modifica
re, in caz de necesitate, a cursurilor sau 
coeficienților valutelor naționale față de 
valuta colectivă (rubla transferabilă) și 
intre ele.

Determinarea scopurilor, condi
țiilor și termenelor introducerii 
convertibilității valutei colective 
(rublei transferabile) în valutele 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a convertibilității 
reciproce a valutelor naționale

18. Țările membre ale C.A.E.R. vor studia 
și vor pregăti pentru realizare măsuri pri
vind introducerea convertibilității valutei 
colective (rublei transferabile) in valutele 
naționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
și a convertibilității reciproce a valutelor 
naționale. Studierea problemei se va efec
tua in cursul anilor 1971—1972.

în cursul anului 1973, țările membre ale 
C.A.E.R. vor elabora in comun condițiile 
și modalitatea înfăptuirii măsurilor privind 
introducerea convertibilității valutei colec
tive (rublei transferabile) in valutele națio
nale ale țărilor membre ale C.A.E.R. și a 
convertibilității reciproce a valutelor na
ționale.

19. Sfera aplicării și formele convertibi
lității reciproce a valutei colective (rublei 
transferabile) și a valutelor naționale vor fi 
stabilite în comun, ținindu-se seama de 
condițiile concrete ale fiecărei țări, in dife
rite etape ale colaborării economice a ță
rilor membre ale C.A.E.R.. in corelare cu 
sarcinile concrete și măsurile privind per
fecționarea colaborării economice și dez
voltarea integrării economice socialiste.

Căile și metodele de perfecțio
nare a instrumentelor valutar- 
financiare în cadrul realizării 
măsurilor în domeniul colaboră
rii economice și tehnico-științl- 

fice

20. Țările membre ale C.A.E.R. vor ela
bora și vor conveni măsuri privind perfec
ționarea instrumentelor valutar-financiare 
in cadrul înfăptuirii colaborării economice 
în domeniul specializării și cooperării in 
producție, lărgirii colaborării tehnico-știin- 
țifice, construirii și exploatării in comun 
de obiective de către țările interesate, pre
cum și in ce privește întreținerea organi
zațiilor și instituțiilor internaționale. In 
acest scop, vor fi elaborate :

20.1. Formele și modalitatea folosirii cre
ditelor acordate de Banca Internațională de 
Investiții, precum și a creditelor acordate 
de Banca Internațională de Colaborare Eco
nomică, pentru înfăptuirea acțiunilor men
ționate.

20.2. Măsurile privind perfecționarea mo
dalității de efectuare a decontărilor reci
proce in acest domeniu, inclusiv decontă
rile in valutele naționale pentru țările in
teresate.

20.3. Formele și metodele de finanțare, 
decontare și de repartizare a rezultatelor 
activității obiectivelor comune, pe care le 
creează țările interesate, precum și ale or
ganizațiilor internaționale.

20.4. Modalitățile de decontare și finan
țare la transmiterea și schimbul de rezul
tate ale cercetărilor tehnico-științifice, in
clusiv ale cercetărilor efectuate in comun 
de țările interesate.

20.5. Principiile perfecționării decontărilor 
pentru cheltuielile efectuate în prețurile și 
tarifele interne ale țârilor membre ale 
C.A.E.R. la construirea de obiective comu
ne de către țările interesate, întreținerea 
organizațiilor internaționale de cercetări 
științifice și a altor organizații.

20.6. Principiile răspunderii financiare 
pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea ne
corespunzătoare a obligațiilor contractuale 
in cadrul înfăptuirii acțiunilor în domeniul 
colaborării economice, specializării și coo
perării in producție, lărgirii colaborării teh
nico-științifice, construirii și exploatării in 
comun a unor obiective de către țările in
teresate. pe calea aplicării de sancțiuni co
respunzătoare convenite.

Măsurile menționate la punctele 20.1.—
20.6. trebuie sa fie elaborate și convenite 
in cursul anilor 1971—1973, avindu-se în 
vedere necesitatea perfecționării lor in con
tinuare.

Căile principale și etapele dez
voltării sistemului de creditare 
pe termen lung și mijlociu, rolul 
și sarcinile Băncii Internaționale 

de Investiții

21. în scopul unei mai mari concentrări a 
resurselor pentru construcții capitale și al 
convenirii folosirii mai eficiente a acestora, 
țările membre ale Băncii Internaționale de 
Investiții vor dezvolta prin această Bancă 
sistemul de creditare pe termen mijlociu 
și lung a acțiunilor legate de diviziunea 
internațională socialistă a muncii, de spe
cializarea și cooperarea în producție, de 
cheltuielile pentru lărgire.a bazei de materii 
prime și de combustibil în interes comun, 
de construirea de obiective in alte ramuri 
ce prezintă interes reciproc pentru dezvol
tarea economiilor țărilor membre ale Băn
cii și, de asemenea, pentru construirea de 
obiective în vederea dezvoltării economiilor 
naționale ale țărilor și in alte scopuri care 
corespund sarcinilor Băncii.

Creditele pe termen lung și mijlociu, ce 
se vor acorda de Banca Internațională de 

Investiții, nu vor înlocui principiile aplica
te in practică și modalitatea de acordare 
a creditelor pe bază de convenții intergu- 
vernamenlale bilaterale privind colaborarea 
economică și ajutorul reciproc.

22. Banca Internațională de Investiții va 
acorda, in primul rind, credite pentru ac
țiunile comune legate de lărgirea colabo
rării economice dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

23. Activitatea Băncii trebuie să fie le
gală organic de sistemul de măsuri pri
vind dezvoltarea în continuare a colabo
rării economice socialiste, apropierea și 
egalizarea treptată a nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor membre ale 
C A.E.R.

24. Țările membre ale Băncii Internațio
nale dc Investiții vor asigura acestei Bănci 
mijloacele bănești, condițiile organizatorice 
și sistemul de conducere a Băncii, necesare 
îndeplinirii sarcinilor privind finanțarea 
măsurilor sus-menționate, avindu-se in ve
dere că Banca va asigura rentabilitatea ac
tivității sale.

25. La Bancă se pot crea fonduri speciale 
pe scama resurselor țărilor interesate, in
clusiv un fond special pentru creditarea 
construirii in comun de obiective in țările 
membre ale Băncii și un fond special de 
creditare a acțiunilor privind acordarea de 
asistență economică și tehnică țărilor in 
curs de dezvoltare.

Principalele direcții ale îmbu
nătățirii și lărgirii în continuare 
a activității Băncii Internațio
nale de Colaborare Economică

26. Țările membre ale C.A.E.R. vor dez
volta și vor perfecționa activitatea Băncii 
Internaționale de Colaborare Economică, in 
conformitate cu cerințele care decurg din 
realizarea sarcinilor legate de perfecțio
narea relațiilor valutar-financiare și de 
credit dintre țările membre ale C.A.E.R., 
din sistemul schimburilor lor comerciale 
reciproce și al decontărilor reciproce, pre
cum și de asigurarea transferabilității efec
tive a valutei colective (rublei transfera
bile).

Totodată, creditele și dobinzile trebuie să 
contribuie mai activ la dezvoltarea schim
burilor de comerț exterior ale țărilor și ia
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lărgirea legăturilor directe dintre organele și organizațiile 
corespunzătoare ale țărilor membre ale C.A.E.R., formele 
organizatorice posibile și funcțiile organizațiilor economice 

internaționale pe care le creează țările interesate membre ale C.A.E.R.
Țările membre ale C.A.E.R. vor între

prinde măsuri privind lăigirea legăturilor 
directe intre organele și organizațiile lor 
competente privind perfecționarea organiza
țiilor economice internaționale existente și 
vor crea noi organizații internaționale, în
deosebi organizații economice și, în acest 
scop, au convenit următoarele :

1. Țările membre ale C.A.E.R. vor crea 
atit pe plan intern, cit și în colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică reciprocă 
premisele economice, și juridice corespun
zătoare pentru dezvoltarea legăturilor di
recte dintre ministerele, departamentele și 
alte organe de stat și dintre organizațiile 
economice, de cercetări științifice și de 
proiectări aie acestora.

1.1. In cadrul dezvoltării legăturilor di
recte, care constituie o parte integrantă a 
sistemului relațiilor economice externe, ță
rile membre ale C.A.E.R. vor ține seama 
de următoarele prevederi de bază :

— legăturile directe se stabilesc în cazul 
existenței interesului reciproc al părților 
pentru elaborarea unor măsuri concrete de 
colaborare ;

— legăturile directe se stabilesc, ținin
du-se seama de sistemele de planificare și 
conducere aplicate în țările respective, pre
cum și de drepturile și împuternicirile de 
care dispun părțile în cadrul acestor sis
teme :

— fiecare parte participantă la legătu
rile directe asigură coordonarea acțiunilor 
sale pe plan intern, în conformitate cu sis
temul de planificare și conducere existent 
în țara respectivă.

1.2. Legăturile directe trebuie să fie în
dreptate, în primul rind, spre :

— schimbul de informări privind situa
ția, experiența și considerentele referitoa
re la dezvoltarea activității tehnico-științi- 
lice. de producție și comerciale, a activită
ții de planificare, organizare și conducere 
a producției, precum și în domeniul pres
tațiilor de servicii;

— elaborarea, în procesul coordonării 
planurilor, a propunerilor privind dezvol
tarea colaborării tehnico-științifice și eco
nomice ;

— elauorarea de măsuri concrete pentru 
transpunerea în viață a rezultatelor obți
nute în procesul coordonării planurilor, 
precum și oarticiparea la pregătirea acor
durilor și convențiilor de lungă durată pri
vind livrările reciproce ;

— colaborarea în domeniul cercetărilor 
științifice și al lucrărilor de proiectări ; e- 
Jaborarea de prognoze și analize tehnico- 
științifice, coordonarea și efectuarea în co
mun a lucrărilor concrete de cercetări ști
ințifice și de proiectări, schimbul de do
cumentații tehnice și de realizări tehnico- 
științifice ;

— colaoorarea în domeniul specializării 
și cooperării in producție și al folosirii ca- 
pacitațiior de producție ;

— colaborarea în domeniul coordonării 
investițiilor, inclusiv pregătirea de către 
părțile interesate a propunerilor pentru 
realizarea, prin eforturi comune, a investi
țiilor și folosirea resurselor;

— colaborarea in elaborarea și aplicarea 
proceselor tehnologice moderne, îndeosebi 
la automatizarea și mecanizarea produc
ției ;

— colaborarea în domeniul standardizării 
și tipizării ‘

— colaborarea in domeniul prestărilor de 
servicii ; organizarea și executarea lucră
rilor fie antrepriză, acordarea de asistență 
tehnică, organizarea „service“-ului etc.;

— organizarea schimbului de mărfuri pe 
sortimente.

1.3. La realizarea legăturilor directe se 
va ține seama de recomandările organelor 
C.A.E.R., ale comisiilor (comitetelor) inter- 
gUvernamentale bilaterale de colaborare e- 
conomică și tennico-știhițifh ă .și de con
vențiile interstatale. Legăturile directe pot 
fi realizate, de asemenea, din proprie ini
țiativă și prin înțelegere între organele și 
organizațiile respective, care au dreptul să 
stabilească asemenea legături.

1.4. Se va organiza un schimb sistematic 
de’ informări între țările membre ale 
C.A.E.R. în legătură cu acele ministere, de
partamente și alte organe de stat, precum 
și organizații economice, de cercetări ști
ințifice și de proiectări care au dreptul să 
stabilească legături directe și să încheie a- 
corduri corespunzătoare.

1.5 înțelegerea realizată în cadrul legă
turilor directe se perfectează prin diverse 
documente, conform principiului potrivit 
căruia părți contractante pot fi acele or
gane sau organizații economice ale țărilor 
care, in conformitate cu sistemul lor intern 
de conducere a economiei naționale, au 
dreptul să realizeze înțelegerea respectivă.

Cea mai indicată formă de fixare a obli
gațiilor recioroce ale părților care stabi
lesc relații directe o reprezintă acordul.

Acordurile se încheie in cadiul acelor 
drepturi și împuterniciri dc care dispun 
părțile, potrivit sistemului de conducere a 
economiei naționale din țara respectivă, 

îndeplinirea obligațiilor lor reciproce. Sis
temului de creditare al Băncii ii va fi atri
buit un caracter mai elastic și vor fi limi
tate elementele de automatism în acorda
rea creditelor.

27. Activitatea Băncii trebuie să contri
buie în continuare la apropierea și egali
zarea treptată a nivelurilor de dezvoltare 
economică a țărilor membre ale C.A.E.R., 
în condițiile respectării principiilor eficien
ței acțiunilor sale.

28. Banca va aplica condiții avantajoase 
la creditele ce se acordă țărilor al căror 
export are un caracter sezonier pronunțat.

29. Perfecționarea activității Băncii tre
buie să contribuie la lărgirea sferei de apli
care a valutei colective (rublei transfera
bile) in relațiile țărilor membre ale C.A.E.R. 
eu alte țări și la lărgirea operațiunilor sale 
în valută liber convertibilă.

In acest scop, se va studia problema 
privind necesitatea majorării in continuare 
a capitalului statutar al Băncii în valută 
liber convcrtiBîră.

Despre asigurarea echivalenței 
in decontările pentru plățile 

necomerciale

30. Țările membre ale C.A.E.R., ținind 
seama de deosebirile existente în țările lor 
în ce privește nivelurile și raportul dintre 
prețurile cu amănuntul și cu ridicata, vor 
menține sistemul de decontări pentru plă
țile necomerciale, cu aplicarea primelor 
(rabaturilor) convenite la cursurile oficiale 
ale valutelor și a coeficientului de recal
culare. Pentru asigurarea echivalenței in 
decontări, țările membre ale C.A.E.R. vor 
preciza periodic și, în caz de necesitate, 
vor modifica cuantumul primelor (rabatu
rilor) și al coeficientului, în conformitate 
cu modificările prețurilor și ale altor con
diții. îndeoseoi, dacă modificările prețuri
lor interne vor depăși limita stabilită în 
comun de către țări.

31. Țările membre ale C.A.E.R. vor stu
dia posibilitatea trecerii în perspectivă, pe 
măsura înlăturării deosebirilor esențiale in 
nivelurile și raportul dintre prețurile cu a- 
mănuntul și cu ridicata, existente in țări, 
la decontări intre ele pentru toate felurile 
de plăți, pe baza unui curs unic al valutei 
fiecărei țări.

precum și pe baza unor hotăriri speciale 
interne ale țării.

In funcție de caracterul și obiectul acor
dului, părțile trebuie să prevadă în acesta 
garanții eficiente și răspunderea materială 
a părților pentru neîndeplinirea sau înde
plinirea necorespunzătoare a obligațiilor a- 
sumate dc ele.

1.6. Organele competente ale țărilor vor 
lua măsuri pentru lărgirea acestor drepturi 
și împuterniciri in cazurile în care ele vor 
considera aceasta necesar pentru realiza
rea rațională a legăturilor directe.

2. Țările membre ale C.A.E.R. vor elabo
ra și realiza măsuri concrete privind per
fecționarea activității atit a organizațiilor 
economice internaționale existente, civ și 
a organizațiilor economice internaționale 
nou create, îndeosebi a organizațiilor eco
nomice în domeniul producției, comerțului 
și în alte domenii, cazate pe principiile ge
nerale ale colaborării economice a țărilor 
socialiste. Aceste organizații nu trebuie să 
aibă caracterul uno^ organe supranaționale 
și să afecteze problemele planificării in
terne.

Organizațiile economice internaționale se 
instituie pe oaza acordurilor ce se încheie 
între guvex-nele țărilor interesate sau înlre 
organele de stat ori organizațiile economi
ce ale țărilor, dacă aceste organe și orga
nizații au dreptul să incheie asemenea a- 
corduri.

3. Prin caracterul și situația lor juridică, 
organizațiile economice internaționale pot 
fi, in principal, de două tipuri : organizații 
economice interstatale și organizații econo
mice internaționale.

3.1. Organizațiile economice interstatale.
Principala funcție a organizațiilor econo

mice interstatale o constituie coordonarea 
acțiunilor țărilor participante privind cola
borarea și cooperarea în anumite domenii 
ale economiei, științei și tehnicii, în diferite 
ramuri, subramuri, și cu privire la diferite 
tipuri de producții.

Organizațiile economice interstatale nou 
create trebuie să exercite, in principiu, 
acele funcții care nu pot fi îndeplinite de 
organele C.A.E.R. sau de organizațiile eco
nomice internaționale.

Organizațiile economice interstatale se în
ființează pe baza acordurilor interstatale 
pe care le încheie țările interesate membre 
ale C.A.E.R. Tn asemenea organizații statele 
pot fi reprezentate prin organele, ministe
rele. comitetele de stat, departamentele, di
recțiile generale, uniunile acestora etc. Or
ganizațiile economice interstatale trebuie să 
prevadă, de regulă, posibilitatea aderării la 
acestea a altor țări, potrivit documentelor 
constitutive ale acestor organizații. Organi
zațiile economice interstatale sint finanțate, 
în principal, pe seama vârsămintelor tăvi
lor participante. Cuantumul vărsămintelor 
se stabilește .de comun acord intre țările 
participante.

Organizațiile economice interstatale oot 
Îndeplini aproximativ următoarele funejii :

— elaborarea in comun sau coordonată 
(convenită) a prognozelor dezvoltării știin
ței, tehnicii, producției, desfacerii etc. :

— coordonarea (convenirea) principalelor 
direcții ale dezvoltării tehnico-științifice si 
economice a ramurilor respective ale pro
ducției, științei, tehnicii ele. ;

— organizarea desfășurării lucrărilor co
mune sau coordonate (convenite) de cerce
tări și proiectări ;

— organizarea schimbului de informări 
tehnice și economice, consultarea tehnico- 
economică ;

— organizarea elaborării și elaborarea de 
standarde, în primul rind, pentru produsele 
interschimbabile și specializate ;

— elaborarea unor măsuri comune pri
vind creșterea calității produselor ;

— coordonarea (convenirea) planurilor de 
dezvoltare a producției .și planificarea co
mună a ramurii respective, a diferitelor 
producții sau tipuri de produse ;

. — coordonarea (convenirea) de perspec
tivă și curentă a investițiilor care prezintă 
interes reciproc și a dezvoltării capacită
ților ;

elaborarea de propuneri privind spe
cializarea și cooperarea în producție ;

— adoptarea unor măsuri convenite cu 
privire la folosirea capacităților temporar 
disponibile în diferite țări ;

— convenirea nomenclatorului, volumelor 
și termenelor livrărilor reciproce de pro
duse, cu perfectarea ulterioară, în acorduri 
comerciale și contracte, a înțelegerii reali
zate privind livrările reciproce ;

— organizarea schimbului operativ de 
produse și coordonarea folosirii rezervelor 
produselor respective.

In funcție de condițiile concrete și la do
rința țărilor participante, funcțiile orienta
tive, enumerate mai sus, pot fi mai re- 
strinse sau, dimpotrivă, pot fi lărgite.

Structura cea mai tipică a organizațiilor 
economice interstatale constă dintr-un or
gan de conducere format din reprezentanții

(Continuare In pag. a Vl-a)
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țărilor participante si un organ executiv 
(secretariat, birou etc).

In problemele esențiale, de care depind 
existenta si principalei® direcții ale activi
tății organizației economice interstatale, in 
conformitate cu scopurile pentru care a 
fost creată, deciziile organului de condu
cere se adoptă pe baza principiului unani
mității reprezentanților tănlor participante. 
Sfera problemelor esențiale, menționate mai 
sus. se stabilește in mod concret cu ocazia 
creări? organizațiilor respective.

Deciziile organului de conducere In alte 
probleme, care intră ’n competenta acestuia, 
trebuie să *e  adopte cu acordul țărilor Inte
resate membre ale organizației, fiecare țară 
avind dreptul să-și declare interesul In 
orice problemă examinată in cadrul orga
nizației Ncinteresul unei țâri membre a 
organizației In orice acțiune concretă nu 
constituie o niedică pentru țările intere
sate de a înfăptui acțiunile convenite de 
acestea. Deciziile nu se extind asupra ță
rilor care și-au dectarat neinteresul In pro
blema respectivă. Fi®cai® din aceste țări. 
Insă, poate adera ulterior la deciziile adop
tate de celelalte țări, in condițiile convenita 
Intre acestea.

Cu ocazia creării organizațiilor economice 
Interstatale, țările participante, dezvoltind 
fi concretized principiile stabilite, pot con
veni gi alte principii de adoptare a deci
ziilor.

In vederea realizării deciziilor organului 
de conducere. Intre organizațiile corespun
zătoare ale țărilor se încheie. In cazurile 
necesare, acorduri concrete.

3.1 Organizațiile economice Internaționale.
Țările membre ale C.A.E.R . In caz d® 

necesitate, vor crea organizații economice 
internaționale pentru o activitate concretă 
de coordonare privind colaborarea șl coo
perarea si pentru o activitate economică 
comună în domeniul lucrărilor de cercetări 
Științifice si proiectări, producției, servicii
lor ai comerțului exterior.

La organizațiile economice Internaționale 
pot adrrs ?l alti participant!, in conformi
tate cu documentele constitutive ale aces
tor organizații.

Organizațiile economice Internaționale pot 
Include în sfera lor de activitate un cerc 
larg de sarcini privind colaborarea sl pot 
cuprinde toate procesele de reoroducție în 
complexul lor. adică cercetările, proiecta
rea. producția si desfacerea, sau pot fi 
create In unele sfere mai restrinse. de e- 
xemplu. In sfera lucrărilor de cercetări 
științifice. In sfera comerțului, a prestații
lor. a fabricării unei anumite producții, în
deosebi deficitare etc.

în funcție de obiectul concret al activi
tății lor și de înțeleg®rea dintre țări, orga
nizațiile economice internaționale pot ft. de 
exemplu, uniunile economice internaționale, 
institutele ?i centrele internaționale, socie
tățile mixte, birourile internaționale co
merciale sau de proiectări etc.

3.3. La uniunile (organizațiile) economica 
Internaționale pot participa organizațiile e- 
conomice ale țărilor (întreprinderile, trustu
rile. uniunile, combinatele, direcțiile gene
rale cu gestiune economică proprie. Institu
tele de cercetări științifice, birourile de 
proiectare etc.) oare sint subiecte de drept 
civil. Participant™ la organizațiile mențio
nate își păstrează întreaga independență 
patrimonială, organizatorică $1 juridică.

Principalele funcții ale uniunilor (organi
zațiilor) economice international® constau 
în coordonarea acțiunilor de colaborare si 
cooperare ale organizațiilor participante si 
în activitatea economică comună în diferit*  
domenii ale producției, dezvoltării tehnice, 
comerțului exterior etc.

Funcțiile coordonatoare ale uniunilor (or
ganizațiilor) economic® internaționale tre
buie să se înfăptuiască in corelare cu coor
donarea planurilor economice ale țărilor.

Uniunile (organizațiile) economice inter
naționale pot avea în sfera lor de activi
tate aproximativ următoarele funcții :

— coordonarea direcțiilor principale si a 
planurilor de dezvoltare tehnico-științifică 
și economică in domeniul respectiv ;

— coordonarea sau efectuarea in comun a 
lucrărilor de cercetări științifice $i de pro
iectări privind crearea unor produse noi șl 
elaborarea de procese tehnologice ;

— organizarea schimbului de documentații 
tehnice si realizări tehnico-științifice ;

— organizarea elaborării și elaborarea de 
standarde, in primul rind. pentru produsele 
interschimbabile și specializate ;

— elaborarea de măsuri comune privind 
creșterea calității produselor ;

— specializarea și cooperarea în pro
ducție :

— coordonarea investițiilor care pre

Capitolul 9

Colaborarea in domeniul standardizării
Acordind o mare importanță problemelor 

standardizării, țările membre ale C.A.E.R. 
au convenit următoarele :

1. Să realizeze, in anii 1971—1980. pe baza 
principiilor metodice ce se elaborează, 
standardizarea complexă a celor mai im
portante tipuri de produse, incepind de la 
materiile prime și pină la produsele finite 
(inclusiv ambalajele și ambalarea), a siste
melor de mașini, utilajelor și aparatelor, ti
pizarea și unificarea celor mai importante 
tipuri de mașini, piese și subansamble cu 
destinație generală in construcțiile de ma
șini. care se prevăd a fi fabricate, care se 
fabrică și se realizează prin cooperarea și 
specializarea internațională în producție și 
care fac obiectul livrărilor reciproce dintre 
țările membre ale C.A.E.R.

Să se asigure, acolo unde este oportun, 
includerea sarcinilor privind standardizarea 
in lucrările de cercetare științifică și de 
proiectare, pentru care se realizează co
laborarea in cadrul C.A.E.R

2. Să se elaboreze, in anii 1971—1975. re
comandări de standardizare cu un număr 
limitat de indicatori principali. în scopul co
rectării standardelor naționale pentru pro
dusele care fac obiectul specializării, coope
rării in producție si al schimburilor de 
mărfuri dintre țările membre ale C.A.E.R. 
și pentru care nu există recomandări de 
standardizare. Să se efectueze verificări pe
riodice și revizuirea recomandărilor 
C.A.E.R. de standardizare, in scopul ridi
cării nivelului lor tehnic pînă la nivelul 
mondial.

3. Să se elaboreze, incepind cu anul 1973, 
documente tehnico-normative C.A.E.R. de 
standardizare, care să determine caracte
risticile tehnice și indicatorii calității pro
duselor care se prevăd a fi fabricate, care 
se fabrică și se realizează prin cooperarea 
si specializarea internațională în producție 
și care fac obiectul livrărilor reciproce 
dintre țările membre ale C.A.E.R., în scopul 
folosirii nemijlocite a documentelor men
ționate la livrările reciproce de aceste 
produse.

Să ce efectueze, pină în anul 1973, lucrări 
experimentale privind folosirea documente
lor menționate, inchisiv a normelor și stan
dardelor pentru produsele realizate prin 
cooperare și specializare, in scopul stabilirii 
criteriilor tehnice, economice și juridice co
respunzătoare. incluzind problemele gradu
lui de obligativitate a documentelor și 
principiilor pentru folosirea lor directă.

4. Să se elaboreze și să se introducă, în 
cursul anilor 1971—1975, un sistem de do
cumentație normativă de standardizare, 
care să stabilească iD cadrul C.A.E.R. prin
cipiile unice de creare și aplicare în prac
tică a documentelor normative, nomencla
torul optim, conținutul și formele docu
mentelor, precum și procesele elaborării 
documentației normative de standardizare.

5. Să se elaboreze și să se introducă, in 
anii 1971-1980, un sistem unitar pentru 
toate țările membre ale C.A.E.R. de docu
mentație de proiectare, in scopul elimină
rii necesității de prelucrare a documenta

zint! interes reciproc, în scopul creării ri 
folosirii optime ■ capacităților de pro
ducție ;

— folosirea capacităților disponibile ;
— coordonarea *1  orfanlaaraa fabricării 

producției deficitara ;
— studierea problemelor economiei fi 

organizării producției, informarea reciprocă 
si schimbul de experiență în aceste pro
bleme :

— organizarea „service“-ului ;
— acordarea de asistență tehnieă țârilor 

terțe ;
— organizarea f! executarea lucrărilor de 

antrepriză tn construcții. în înzestrare» în
treprinderilor, în lucrările de cercetări ști
ințifice gi de proiectări.

Funcțiile arătate mal eus ale uniunilor 
(organizațiilor) economice intamaționale 
pot fi lărgite sau re.«trlnse. în funcție de 
rondițiile concrete sl la dorința particlpan- 
ților la uniuni (organizații).

Pentru realizarea unor acțiuni concreta, 
participanții la uniunile (organizațiile) eco
nomice internaționale pot încheia acorduri 
suplimentare.

Activitatea uniunilor (organizațiilor) eco
nomice Internaționale nu trebuie să preju
dicieze sub nici o formă interesele diferi
telor țări membre ale C.A.E R , precum fi 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. în an
samblu.

Structura organelor uniunilor (organiza
țiilor) economice Internaționale se Stabi
lește pornindu-se de la sarcinile concrete 
ale fiecărei organizații. In carurile în care 
uniunea (organizația) va exercita funcții 
largi de coordonare șl se va ocupa de o 
sferă largă de probleme, este oportună ur
mătoarea structură a organelor uniunii (or
ganizației) : un organ de conducere, format 
din Imputernlclțil tuturor membrilor orga
nizației, și un organ executiv, a cărui 
sarcină să constea în traducerea în viață a 
directivelor organului de conducere.

Organul de conducere exercită conduce
rea generală a uniunii (organizației), pe 
baza principiului unanimității reprezentan
ților tuturor participanților, în problemele 
esențiale ale activității uniunii (organiza
ției), a căror sferă se stabilește în mod 
concret în acordul privind crearea uniunii 
(organizației). Totodată. In acord se sta
bilește modalitatea adoptării de către or
ganul de conducere a hotărlrilor cu privire 
la celelalte probleme ale activității, por
nindu-se de la principiul respectării Inte
reselor părților participante.

Organul executiv, care funcționează în 
conformitate cu mandatul organului de con
ducere. desfășoară activitatea economică o- 
perativă a uniunii (organizației). Funcțiile 
organului executiv și principiile activității 
sale trebuie să fie de așa natură Incit 
acesta să poată desfășura cu succes și ope
rativ activitatea coordonatoare și econo
mică.

în cazurile în care uniunile (organizații
le) economice internaționale se creează în- 
tr-o sferă restrinsă de activitate, structura 
lor poate fi mai simplă, corespunzător sar
cinilor stabilite în acordul privind înfiin
țarea acestora.

Uniunile (organizațiile) economice inter
naționale își acoperă cheltuielile, în cazu
rile în care uniunile (organizațiile) func
ționează pe principiul gestiunii economice 
proprii, pe seama veniturilor proprii, sau 
dacă uniunile (organizațiile) funcționează 
pe bază de buget — pe seama vărsăminte- 
lor participanților, în funcție de înțelegerea 
acestora. Acordul cu privire la înființarea 
unei uniuni (organizații) economice inter
naționale poate prevedea finanțarea organi
zației atit pe seama vărsămintelor partici- 
panților, cit și pe seama veniturilor obți
nute ca rezultat al activității acesteia.

Modalitatea finanțării uniunilor (organi
zațiilor) economice internaționale se stabi
lește cu ocazia încheierii acordurilor cu pri
vire la crearea acestora.

4. în cursul înfăptuirii Programului com
plex poate apare oportunitatea creării de 
către organele de stat sau organizațiile eco
nomice ale țărilor interesate de întreprin
deri comune, cu patrimoniu propriu, care 
să fie subiecte de drept civil, să funcțio
neze pe bază de gestiune economică pro
prie și să răspundă în întregime, prin pa
trimoniul lor, pentru obligațiile asumate.

Formele și funcțiile organizatorice ale 
întreprinderilor comune și toate celelalte 
probleme legate de crearea și activitatea 
acestora se reglementează de către părțile 
interesate.

5. în cadrul realizării legăturilor directe 
dintre organele și organizațiile competente 
și al creării de organizații economice in
ternaționale, țările membre ale C.A.E.R. se 
vor călăuzi după principiile și prevederile 
adoptate de cea de-a XXIV-a Sesiune a 
C.A.E.R. în aceste probleme.

ției la transmiterea acestora dintr-o țară în 
alta, al simplificării procesului de proiec
tare, al reducerii volumului de muncă ne
cesar lucrărilor de proiectare.

6. Să se creeze, pînă in anul 1976. un sis
tem unitar pentru toate țările membre ale 
C.A.E.R. de toleranțe si ajustaje, in corela
re cu recomandările Organizației Interna
ționale de Standardizare (I.S.O.), aslgurin- 
du-se aplicarea treptată a acestui sistem 
pină in anul 1980.

7. Să se asigure elaborarea. în anii 
1971—1975. a unui sistem automatizat de in- 
formare-dirijare in domeniul standardizării 
și metrologiei, in cadrul C.A.E.R., pentru 
țările interesate, cu ajutorul tehnicii elec
tronice de calcul, folosindu-se pentru a- 
ceasta la maximum mijloacele și sistemele 
existente în aceste țări.

8. Să se dezvolte și să se perfecționeze 
colaborarea țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. in domeniul metrologiei, în scopul 
asigurării uniformizării măsurătorilor folo
site de către ele in economia națională șl 
in schimburile de mărfuri, în cadrul apre
cierii calității și cantității materiilor prime, 
materialelor și produselor finite și creșterii 
preciziei etaloanelor naționale ale unități
lor de măsură. în acest scop :

8.1. Să se înceapă, din anul 1971, activi
tatea pentru crearea sistemului unitar de 
etaloane C.A.E.R., ținindu-se seama de sis
temul internațional de unități de măsură 
(S I.) ; a sistemului de mostre etalon de 
substanțe și materiale : a sistemului de 
date standard de referință, normelor unice 
de precizie și a metodelor de evidență a 
cantității și încercărilor calității materii
lor prime, a materialelor și produselor.

8.2. Să se efectueze intercomparări 
etaloanelor naționale.

8.3. Să se organizeze efectuarea în co
mun de lucrări de cercetări științifice pen
tru aducerea etaloanelor C.A.E.R., din punc
tul de vedere al preciziei, la nivelul mon
dial actual, pentru elaborarea de date stan
dard de referință unice și mostre etalon de 
substanțe și materiale, pentru elaborarea 
în comun a instalațiilor unicale de măsu
rare de înaltă precizie și folosirea in co
mun a acestora de către țările membre ale 
C.A.E.R.

8.4. Să se efectueze unificarea documen
tației tehnico-normative pentru verifica
rea și încercarea aparatelor de măsură, 
astfel incit să se asigure recunoașterea re
ciprocă de către țările membre ale C.A.E.R. 
a rezultatelor verificării și marcării apara
telor in diferite țări membre ale C.A.E.R.

8.5. Să se elaboreze regulile de bază pri
vind problemele juridice, legate de activi
tatea in domeniul metrologiei in cadrul 
C.A.E.R.. inclusiv statutul juridic al etaloa
nelor C.A.E.R., al mostrelor etalon de sub
stanțe și materiale și al datelor standard de 
referință.

8.6. Să se soluționeze problemele finan
ciare, legate de activitatea privind metro
logia, pe baza principiilor generale de fi
nanțare a lucrărilor de cercetări științifice, 
care se desfășoară in cadrul C.A.E.R.

PARTEA III
Capitolul 10

Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării colaborării 
în domeniul industriei

Prevederi generole

1. Țările membre ale C.A.E.R. au con
venit că adincirea și perfecționarea în con
tinuare a colaborării și dezvoltarea inte
grării economice socialiste în domeniul in
dustriei trebuie să contribuie la :

— atingerea celui mai înalt nivel tehnl- 
eo-ștlințific al producției, care să asigura 
creșterea productivității muncii șt a efi
cienței producției ;

— dezvoltarea unei structuri raționale ■ 
economiei naționale a țărilor, care să con
tribuie la folosirea complexă a resurselor 
naturale :

— adincirca «peciallzăril țri cooperării 
internaționale. elaborarea și asimilarea 
tehnologici moderne ;

— introducerea formelor avansate de or
ganizare a producției și a muncii.

Țările membre ale C.A.E.R. consideră 
necesară asigurarea mai deplină a nevoilor 
crescinde dc produse ale ramurilor de com
bustibil, energie, metalurgice și ale altor 
ramuri de materii prime ale industriei pe 
baza unirii eforturilor .țărilor interesate, 
îndreptate spre dezvoltarea ramurilor men
ționate, folosindu-se diferite forme reciproc 
avantajoase de colaborare multilaterală și 
bilaterală, precum și metode cît mal ra
ționale și economicoase de folosire a re
surselor de combustibil, energie și materii 
prime dc către consumatori. Colaborarea 
țărilor interesate membre ale C.A.E.R. în 
dezvoltarea ramurilor de combustibil, e- 
nergie și materii prime se realizează pe 
bază multilaterală și bilaterală. în primul 
rlnd pe o perioadă Îndelungată, pe calea 
coordonării planurilor economice, adîncirii 
în continuare a specializării șl cooperării in 
producție $i altor forme de colaborare, ba- 
zindu-se pe elaborarea in comun de analize 
tehnico-economice și prognoze pe termen 
lung ale necesarului și producției principa
lelor tipuri de materii prime și combustibil 
în țările membre ale C.A.E.R., inclusiv 
Înlocuirea posibilă a unui tip de materie 
primă și combustibil cu alte tipuri.

2. Formele și metodele colaborării re
ciproc avantajoase a țărilor membre ale 
C.A.E.R. in soluționarea problemei satisfa
cerii necesarului în energie electrică și in 
cele mai importante tipuri de combustibil 
și materii prime se vor stabili, în baza în
țelegerii dintre țările interesate, pornin- 
du-se de la direcțiile de colaborare alese 
de către aceste țări.

3. Paralel cu continuarea livrărilor reci
proce de produse ale ramurilor de com
bustibil, energie și materii prime, pe bâza 
formelor statornicite de comerț exterior, 
țările interesate membre ale C.A.E.R., in 
scopul asigurării mai depline a necesarului 
crescind de produse ale acestor ramuri, 
vor folosi următoarele forme de colabo
rare :

3.1. Efectuarea de lucrări comune de pro
specțiuni geologice, în scopul creșterii re
zervelor prospectate ale tipurilor necesare 
de materii prime și combustibil, inclusiv 
studierea resurselor lor în bazinele mari
time.

3.2. Dezvoltarea capacităților de produc
ție in țările exportatoare, în ramurile de 
combustibil, energie și materii prime, în 
scopul sporirii exportului acestor produse 
în celelalte țări membre ale C.A.E.R., cău- 
tindu-se soluții reciproc avantajoase pentru 
creșterea livrărilor de materii prime și 
combustibil între ele.

3.3. Construirea și exploatarea de între
prinderi comune pentru extracția de com
bustibil și materii prime și pentru pro
ducția energiei electrice.

3.4. Crearea de organizații internaționale 
pentru producție, comerț, proiectarea și 
construirea de intreprinderi și organizații 
de cercetări științifice, în vederea soluțio
nării celor mai importante probleme geo
logice, de producție și tehnico-științifice.

3.5. Coordonarea, cooperarea și efectua
rea in comun a lucrărilor de cercetări știin
țifice și experimentale privind crearea și 
introducerea celor mai noi tehnologii și uti
laje moderne, lărgirea sortimentului și 
creșterea calității produselor, folosirea ra
țională a materiilor prime și a combustibi
lului, înlocuirea unor tipuri de materii pri
me și combustibili cu alte tipuri mai 
eficiente.

3.6. Acordarea de credite cu un scop de
terminat, pe bază de convenții speciale, 
Îndreptate spre dezvoltarea producției di
feritelor tipuri de combustibil și materii 
prime in țările exportatoare.

3.7. Folosirea organizațiilor de construc- 
ții-montaj antreprenoare, a forței de muncă 
și a resurselor materiale necesare ale țări
lor importatoare la construirea de obiecti
ve pentru producția (transportul) acelor 
tipuri de produse în obținerea cărora sint 
interesate aceste țări.

3.8. Folosirea creditelor acordate de 
Banca Internațională de Investiții pentru 
construirea obiectivelor legate de dezvol
tarea ramurilor de combustibil, energie și 
materii prime.

4. Țările membre ale C.A.E.R. pornesc de 
la faptul că dezvoltarea specializării și coo
perării in producție intre ele constituie un 
mijloc important al adincirii și perfecțio
nării in continuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste.

Totodată, ele consideră că dezvoltarea 
complexă a fiecărei economii naționale 
creează condiții favorabile pentru dezvol
tarea, adincirea și perfecționarea in con
tinuare a specializării și cooperării in pro
ducție.

5. In scopul dezvoltării eficiente a unei 
■pecializări și cooperări în producție reci
proc avantajoase și stabile, țările membre 
ale C.A.E.R., in primul rind :

5.1. Vor folosi diferite forme de colabo
rare in domeniul activității de planificare : 
elaborarea de prognoze tehnico-economice, 
coordonarea planurilor economice pe o 
perspectivă îndelungată și pe perioade cin
cinale, precum și planificarea comună de 
către țările interesate a unor ramuri și ti
puri de producții.

5.2. Vor elabora și vor realiza măsuri ne
cesare interne de stat și economice externe, 
ținindu-se seama de interesele fiecărei țăn 
participante.

5.3. Vor efectua studierea în continuare a 
problemelor economice generale, perfec
ționarea instrumentelor valutar-financiare 
și a formelor relațiilor de comerț exterior, 
precum și a formării prețurilor interne și 
de comerț exterior.

5.4. Vor întreprinde măsuri pentru lărgi
rea eforturilor comune in domeniul lucră
rilor de cercetări științifice, de proiectări 
și al tehnologiei de producție, precum și 
pentru convenirea concepțiilor tehnice, în
deosebi la crearea sistemelor complexe de 
mașini, elaborarea din timp și introducerea 
standardelor pe baza realizărilor științei și 
tehnicii moderne.

5.5. Vor introduce pe scară largă in prac
tica colaborării elaborarea și Încheierea de 
convenții între organele de stat sau de a- 
corduri intre organizațiile economice îm
puternicite (îndeosebi de lungă durată) 
privind specializarea și cooperarea în pro
ducție, care să prevadă soluționarea între
gului complex al problemelor economice, 
de producție, comerciale, tehnico-științifice, 
valutar-financiare, juridice și altor proble
me și in care să se stabilească condițiile 
concrete ale specializării, parametrii tehni- 
co-economici ai produselor, prețurile, volu
mele livrărilor reciproce, garanțiile, sanc
țiunile etc. Pe baza acestor convenții și 
acorduri trebuie să se asigure in mod real 
răspunderea materială a părților pentru 

nelndeplinirca sau îndeplinirea necoreepun- 
zătoare a obligațiilor reciproce.

Ținind seama de cele de mal sus, țările 
membre ale C.A.E.R. vor adinei colaborarea 
și vor dezvolta integrarea economică socia
listă in diferite ramuri ale industriei și, în 
arest scop, au convenit următoarele :

Geologia

6. Să »e concentreze eforturile în primul 
rind asupra soluționării problemei asigurării 
cu rezerve de combustibil și materii prime 
minerale pe o perspectivă îndelungată (10— 
20 ani), asupra Intensificării lucrărilor de 
prospecțiuni geologice, îndeosebi în ce pri
vește principalele metale neferoase, asupra 
studierii resurselor minerale ale bazinelor 
maritime, zonei Carpato-Balcanice și zonei 
Caucaziene, teritoriului Republicii Populare 
Mongole și ale altor regiuni de perspectivă 
din țările membre ale C.A.E.R.. asupra e- 
fectuării cercetărilor geologice specializate 
și a consultațiilor privind diferite pro
bleme geologice și aprecierea economică a 
teritoriilor și a diferitelor zăcăminte de ma
terii prime minerale.

7. Țările interesate membre ale C.A.E.R. 
vor efectua evaluări periodice ale rezerve
lor de prognoză de materii prime minerale.

Ramurile de combustibil 
șl energie

8. Să se elaboreze, în anii 1971—1973, 
prognoza necesarului de combustibil și 
energie pentru anul 1990 și pină in anul 
2000 și propuneri privind colaborarea țări
lor interesate membre ale C.A.E.R. Tot
odată, să se determine concepția structurii 
balanțelor de combustibil și energie ale 
țârilor pentru anul 1980 și tendințele folo
sirii diferitelor tipuri de purtători de ener
gie, în scopul creșterii eficienței econo
miei energetice a țărilor membre ala 
C.A.E.R.

9. Să se dezvolte colaborarea țărilor în 
domeniul studierii și introducerii procedee
lor de folosire cit mai eficientă și econo
micoasă a combustibilului și energiei in 
diferite ramuri ale economiei naționale, 
îndeosebi în direcția creșterii eficienței 
folosirii combustibilului și energiei, resur
selor energetice secundare și atragerii mai 
complete în balanța de combustibil și ener
gie a resurselor locale de combustibil și 
energie hidro. In acest scop, să se studieze 
și să se evidențieze principalele direcții ale 
folosirii cit mai eficiente în perspectivă a 
cărbunelui in țările membre ale C.A.E.R. și, 
de asemenea, să se efectueze analize eco
nomice comparative corespunzătoare ale 
extracției și folosirii diferitelor tipuri de 
combustibil. In anul 1971, să se elaboreze 
programul efectuării lucrărilor respective.

10. Să se evidențieze principalele tendin
țe ale dezvoltării electroenergeticii pentru 
perioada pînă în anul 1990 și să se elabo
reze, in anii 1972-1973, propuneri privind 
colaborarea țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. în această ramură.

11. Să se evidențieze, în anii 1972—1973, 
principalele tendințe ale dezvoltării în per
spectivă a sistemelor energetice interconec
tate ale țâriior membre ale C.A.E.R. și să 
se elaboreze propuneri privind lărgirea și 
adincirea colaborării în această direcție.

Să se examineze pe această bază, în 
anii 1973—1974, propuneri cu privire la con
struirea posibilă de către țările interesate 
membre ale C.A.E.R. de noi legături între 
sisteme.

12. Să se elaboreze propuneri referitoare 
la crearea, prin eforturile comune ale țărilor 
interesate membre ale C.A.E.R., a premise
lor tehnico-științifice. de producție și or
ganizatorice pentru accelerarea dezvoltării 
și introducerea eficientă în economia na
țională a energiei atomice pe scară indus
trială. Să se elaboreze, în anii 1971—1973, 
ca una din principalele premise ale colabo
rării în acest domeniu, prognoze ale dezvol
tării energeticii atomice, ca parte compo
nentă a prognozei generale a dezvoltării ca
pacităților generatoare ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R., pentru perioada pînă în 
anul 1990, incluzind necesarul In combusti
bil nuclear.

13. Să se elaboreze, în anii 1971—1972. de 
către țările interesate membre ale C.A.E.R., 
pe baza datelor precizate privind necesarul 
de cărbune cocsificabil, atit din punct de 
vedere cantitativ, cit și calitativ și pe baza 
consultațiilor cu țările exportatoare, pro
puneri concrete privind asigurarea nece
sarului lor crescind în cărbune cocsificabil, 
examinîndu-se totodată posibilitatea creă
rii, prin eforturi comune, de capacități su
plimentare de producție.

14. Țările interesate membre ale C.A.E.R. 
vor examina :

— In anul 1971 — propunerile prezen
tate de Republica Populară Polonă cu pri
vire la posibilitățile creării cu eforturi co
mune, pe teritoriul R.P.P., de capacități 
suplimentare de producție la minele de căr
bune energetic ;

— în anii 1971—1972 - propunerile Repu
blicii Populare Mongole referitoare la posi
bilitățile și formele colaborării privind ex
tracția cărbunelui energetic și cocsificabil 
pe teritoriul R.P.M., în scopul valorificării 
rezervelor importante de cărbune, adecvate 
exploatării la suprafață pe o perioadă în
delungată.

15. Să se dezvolte colaborarea țărilor in
teresate membre ale C.A.E.R. în sporirea 
mai intensă a extracției proprii de țiței șl 
gaze, acordîndu-se o deosebită atenție a- 
tragerii în prospectare și exploatare a zăcă
mintelor de țiței și gaze situate la mari 
adincimi și în limitele bazinelor maritime. 
In aoest scop, să se elaboreze, in anii 1971— 
1972, măsuri corespunzătoare, pe baza că
rora să se pregătească și, în anul 1973, să 
se încheie convenții.

16. Să se studieze propunerile pe care le 
va prezenta U.R.S.S. în anul 1972 cu pri
vire la volumele posibile ale exportului de 
țiței și gaze în țările membre ale C.A.E.R. 
pentru perioada pină în anul 1980 și cu 
privire la condițiile colaborării țărilor in
teresate în ce privește crearea pe terito
riul U.R.S.S. de capacități suplimentare pen
tru extracția și transportul țițeiului și gaze
lor, să se pregătească și, în anul 1973, să 
se încheie convenții corespunzătoare.

17. Țările membre ale C.A.E.R. vor e- 
labora, în anii 1971—1972, propuneri cu pri
vire la dezvoltarea specializării producției 
de produse petroliere de mic tonaj, adao
suri, catalizatori pentru industria de pre
lucrare a țițeiului.

Siderurgia

18. Dezvoltarea în continuare a extracției, 
îmbogățirii și aglutinării minereurilor de 
fier, in proporții care să asigure in prin
cipal, pe o perioadă îndelungată, necesarul 
crescind de materii prime feroase al țărilor 
interesate membre ale C.A.E.R. se va 
realiza in U.R.S.S., prin eforturi comune, 
inclusiv cu atragerea, în cazurile necesare, 
a resurselor materiale și a altor resurse ale 
țărilor interesate care vor încheia cu 
U.R.S.S., in anii 1971—1972, convenții co
respunzătoare.

19. Să se încheie, între țările interesate 
membre ale C.A.E.R. și U.R.S.S., în anii 
1971—1973, convenții privind colaborarea In 

crearea de capacități în U.R.S.S. pentru pro
ducția diferitelor tipuri de feroaliaje.

SĂ se studieze, In anul 1972, problema re
feritoare la construirea, prin eforturile co
mune ale țărilor Interesate, de capacități 
necesare pentru producția feroaliajelor din 
mangan în R.P.B., care dispune de mari re
zerve de minereuri de mangan.

20. Să se asigure necesarul de Import al 
țărilor membre ale C.A.E.R. în coca meta7 
lurgic, în principal prin livrările acestuia 
din R.P.P., U.R.S.S. șl R.S.C. în volume 
convenite. Să se dezvolte producția de coca 
în R.P.P. și U.R.S.S., care au resurse de 
cărbuni cocslflcabill. Să se examineze, în 
anii 1971-1972, problema cu privire la vo
lumele optime ale producției de cocs me
talurgic în țările membre ale C.A.E.R. care 
Importă acest cocs și cu privire la volumele 
Indicate ale Importului de cocs și cărbune 
cocsificabil de către aceste țări din alte 
țări membre ale C.A.E.R. șl să se stabi
lească, după posibilități, legături directe 
între uzinele consumatoare și uzinele fur
nizoare de cocs metalurgic pe o perioadă 
îndelungată.

21. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
eoncepțille de bază ale dezvoltării colabo
rării țărilor membre ale C.A.E.R. în dome
niul siderurgiei pe o perspectivă Îndelun
gată și propunerile, rezultînd din acestea, 
privind specializarea și cooperarea în pro
ducție, în primul rind pentru acele tipuri 
de laminate și țevi pentru care satisface
rea necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
necesită crearea unor noi capacități. Con
struirea de noi agregate pentru producția 
tipurilor specializate de produse, a căror 
capacitate optimă depășește necesarul dife
ritelor țări membre ale C.A.E.R.. se va 
realiza, în caz de necesitate, cu eforturile 
comune ale țărilor interesate membre alt 
C.A.E.R.

22. Să se dezvolte colaborarea în direc
ția concentrării și intensificării producției 
metalurgice, perfecționării proceselor exis
tente și elaborării de noi procese tehnolo
gice moderne și sisteme de automatizare 
complexă, creșterii in continuare a calității 
producției metalurgice, lărgirii șl Îmbună
tățirii sortimentelor metalelor feroase, spo
ririi productivității muncii, schimburilor de 
experiență și de rezultate tehnice avansate.

23. Să se elaboreze, in anul 1971. propu
neri privind posibilitatea construirii In co
mun in U.R.S.S., de către țările interesate 
membre ale C.A.E.R.. a unei mari uzine 
metalurgice (și specializarea acesteia), pre
cum și construirea in alte țări membre ale 
C.A.E.R. de secții pentru producția de tablă 
pentru transformator și de tablă din oțe
luri inoxidabile, stabile la acțiunile acizi
lor și din alte oțeluri de calitate superioară.

24. Să se dezvolte activitatea Organizației 
d® colaborare in domeniul siderurgiei — 
..Intermetal". în primul rind în direcția ela
borării și Înfăptuirii de măsuri privind 
schimbul de produse siderurgice și, de ase
menea, privind specializarea și cooperarea 
în producția de laminate, țevi și produse 
metalurgice, la utilajele în funcțiune, în 
scopul folosirii mai depline șl mai rationale 
a capacităților agregatelor metalurgice.

Metalurgia neferoasă

25. Să fie sporită producția de cupru in 
R.P.P. și U.R.S.S., de zinc — in R.P.P. și 
de nichel — in U.R.S.S., pe calea partici
pării țărilor interesate membre ale C.A.E.R., 
cu investițiile lor, la construirea de noi 
intreprinderi in R.P.P. și U.R.S.S., avin- 
du-se in vedere propunerile acestor țări, 
precum și pe calea folosirii altor forme de 
colaborare, reciproc avantajoase, eviden
țiate de țările interesate. In acest scop, ță
rile interesate membre ale C.A.E.R. vor 
examina considerentele tehnico-economice, 
care vor fi prezentate de R.P.P. și U.R.S.S., 
vor pregătiși vor încheia, In anii 1972—1973, 
convenții corespunzătoare.

26. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri de colaborare, îndreptate spre 
reducerea pierderilor de metale neferoase 
la extracția, prelucrarea minereurilor și a 
concentratelor, folosirea mai complexă a 
minereurilor și, de asemenea, spre folosirea 
materiilor prime sărace și greu prelucrabile, 
precum și a deșeurilor, pe seama aplicării 
unor noi procedee tehnologice și utilaje 
moderne.

27. Să se studieze, in anii 1972—1973, 
propunerile R.P.M. privind folosirea in co
mun a zăcămintelor sale de cupru, cositor, 
wolfram și molibden.

28. Să se dezvolte colaborarea in folosi
rea capacităților metalurgice disponibile in 
țările membre ale C.A.E.R. pentru produc
ția metalelor neferoase din materiile prime 
ale beneficiarului. In acest scop, în anii 
1971—1972, țările interesate membre ale 
C.A.E.R. vor elabora propuneri corespun
zătoare.

29. Să se elaboreze, in anii 1971—1972, 
propuneri privind dezvoltarea specializării 
tehnologice, care să permită țărilor mem
bre ale C.A.E.R., importatoare de metale 
neferoase, să se orienteze, in cadrul creă
rii noilor capacități de producție pentru 
prelucrarea metalelor neferoase, spre im
portul nu numai de calozi și lingouri, ci și 
de semifabricate, în vederea prelucrării ul
terioare în produse finite.
' 30. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri privind specializarea tipurilor de 
laminate de mic tonaj și, pînă în anul 1975, 
să se organizeze producția acestora, ținin
du-se seama de eventuala construire de 
secții sau sectoare de producție pentru asi
gurarea necesarului țărilor interesate.

31. Să fie unite eforturile țărilor membre 
ale C.A.E.R. pentru rezolvarea problemei 
asigurării necesarului lor de materiale 
semiconductoare necesare, de calitate su
perioară, și de metale de înaltă puritate și 
cu proprietăți fizice deosebite. In acest 
•cop, să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri cu privire la satisfacerea nece
sarului industriei radiotehnice și electronice 
in ce privește materialele și metalele men
ționate, iar in anii 1973—1975, al tuturor 
celorlalte ramuri ale economiei naționale.

Construcțiile de mașini

M. In domeniul utilajelor energetice de 
bază și auxiliare, inclusiv instalațiile pen
tru centrale atomo-eleetrice :

32.1. Să se elaboreze, în anii 1971—1973, 
prognoze ale dezvoltării producției de uti
laje energetice pe perioada 1976—1980 (și 
orientativ pină în anul 1985), ținindu-se sea
ma de posibilitatea construirii in țările 
membre ale C.A.E.R. de centrale atomo- 
electrice cu reactori de tip apă-apă de 
mare putere și de posibilitatea folosirii 
reactorilor cu neutroni rapizi, in scopul 
stabilirii principalelor direcții ale colaboră
rii țărilor membre ale C.A.E.R. pe o pe
rioadă Îndelungată în domeniul producției 
utilajelor energetice de bază și auxiliare 
moderne, cu indicatori tehnico-economici 
avansați, cu un înalt grad de siguranță, 
manevrare și automatizare, folosindu-se 
totodată dt mai deplin avantajele speciali
zării și cooperării in producție.

32.2. Să se efectueze, în anii 1971—1975, 
lucrări de specializare și cooperare In pro
ducția utilajelor energetice de bază și auxi
liare, incluzind instalațiile pentru centralele 
atomo-electrice, precum și a pieselor și sub- 
ansamblelor pentru acestea.

33. In domeniul utilajelor miniere, pen
tru extracția țițeiului și al utilajelor pen
tru lucrările de prospecțiuni geologice și 
de foraj :

33.1. Să se efectueze analiza tehnico-eco- 
nomică a dezvoltării utilajelor miniere de 
bază, inclusiv a completelor de utilaje, com
parativ cu nivelul tehnico-științific mon
dial. Să se elaboreze. în anii 1971—1972, 
prognoze ale dezvoltării acestor utilaje pe 
perioada pină în anul 1980 și, după posibi
lități, pină în anul 1985, și, pe această 
bază, să se pregătească propuneri privind 
elaborarea celor mai eficiente și moderne 
mijloace de mecanizare și automatizare a 
extracției substanțelor minerale utile.

33.2. Să se elaboreze, în anii 1972—1973, 
propuneri privind specializarea și coopera
rea in producția utilajelor miniere de bază, 
a celor mai importante și deficitare piese,

«ubansamble fl pantru aceat» utl-
la je33. 3. St aa «tactuaw analiza tehnlcjaco- 
nomlcâ a dezvoltării utilajelor pentru ex
tracția meiului, Inclualv a completelor de 
utilaje, comparativ cu nivelul tehnico^lcc- 
țiric mondial fl aă se elaboreze. In anii 
1971—1972, prognoze ale dezvoltării acestor 
utilaje pe perioada pină In anul 1980 
după posibilități, pînă in anul 1985 ; să ș® 
realizeze colaborarea tehnico-științifică 
acest domeniu, ținlndu-ae «cama totodată 
de rezultatele analizelor și prognozelor 
efectuate.

33.4. Să ae elaboreze, în anii 191*-*.®7..-  
propuneri privind specializarea și coopcf-'1' 
rea in producția noilor utilaje pentru ex
tracția țițeiului și gazelor, a căror fabri
cație se dezvoltă în perioada 1971—l»'-5* 
precum și a celor mai importante șuban- 
samble și agregate pentru aceste utilaje

33. 5. Să fie continuată colaborarea în
dreptată spre elaborarea și înzestrarea lu
crărilor de prospecțiuni geologice și de fo
raj cu utilaje și aparate geofizice, de pros
pectări miniere și de foraj moderne, cores
punzătoare nivelului mondial actual, cu- 
prinzînd utilajele și aparatura pentru cer
cetările bazinelor maritime.

Să se efectueze, în anii 1971—1972, lucrări 
privind specializarea tn producția instalați'- 
lor de foraj pentru substanțe minerale 
dure, In conformitate cu noua serie unică 
normală a acestora pentru prospectarea 
geologică a substanțelor minerale utile, 
pentru hidrogeologie și geologia tehnică.

34. In domeniul utilajelor minierp de 
înnobilare și metalurgice pentru siderurgie 
și metalurgia neferoasă :

Să *e  elaboreze, în anii 1971—1972. pro
puneri privind creșterea nivelului tehnic 
și a gradului de automatizare a principa
lelor utilaje miniere de înnobilare? și mr-. 
talurgice pentru siderurgie și rp/lllurglu 
neferoasă.

35 Tn domeniul mașinilor-unelte penhu 
așchierea metalelor, Inclusiv cu comandă- 
program, liniilor automate și sisteme1.'”’ 
complexe de mașini, precum și al utilai - 
lor dc forjare-presare : J I

35.1. Să se elaboreze, in anii 1971— 
propuneri privind specializarea și coopera
rea în producția principalelor grupe de 
mașini-unelte pentru așchierea metalelor, 
din care în anii 1971—1972 : a mașinilor- 
unelte speciale, specializate și de preci7‘°. 
a liniilor automate și mașinilor-unelte a- 
gregat, in primul rind pentru industria de 
rulmenți, de automobile și tractoare și in
dustria de scule.

Să se efectueze, in anii 1971—1973, lucră-i 
de specializare și cooperare în producția 
elementelor și subansamblelor tipizate pen
tru mașini-unelte agregat și linii automat**-

35.2. Să se dezvolte colaborarea in dome
niul creării, specializării și cooperării in 
producția mașinilor-unelte cu comandă pro- 
gram-numerică. a centrelor de prelucrare, 
a sistemelor de mașini-unelte și mașini cu 
comandă program-numerică și a inseși siq- 
temelor cu comandă program-numerică. Sâ 
se încheie complexul lucrărilor privind cre
area de mașini-unelte cu comandă pro
gram-numerică în perioada 1971—1975.

In acest scop, să se elaboreze in peri
oada 1971—1974 :

— sistemele unificate cu comandă pro
gram-numerică. Să se efectueze tipizarea 
acestor sisteme și mașini-unelte cu co
mandă program-numerică, precum $i a 
subansamblelor de completare și a echipa
mentului de scule, specifice pentru mași- 
nile-unelte cu comandă program-numenca, 
cu introducerea ulterioară in producție;

— limbajul unic de programare mecani
zată a funcționării mașinilor-unelte cu co
mandă program-numerică. cu introducerea 
sa ulterioară in producție. Să se studiez-, 
de asemenea, posibilitățile creării unei r- - 
țele internaționale de programare mecani
zată, ținindu-se seama de posibilitățile fo
losirii limbajelor existente de programare :

— propunerile privind specializarea și 
cooperarea in producția mașinilor-unelte cu 
comandă program-numerică, a sistemelor 
cu comandă program-numerică. subansam
blelor tipizate de completare și a echipa
mentelor de scule, specifice pentru elemen
tele mașinilor-unelte cu comanda program- 
numerică.

35 3. Să se dezvolte specializarea și coo
perarea largă in producție intre tarile 
membre ale C.A.E.R., in vederea asta*  
necesarului industriei de mașini-u< /)£ 
produse de completare, subansambie. . /£• 
sorii și echipament tehnologic pentru ma- 
șinile-unelte de așchiere a metalelor, pe 
baza tipizării și standardizării acestora

In acest scop :
— să se efectueze, pînă la sfirșitul anu

lui 1972, complexul de lucrări privind nor
malizarea și unificarea produselor de com
pletare, subansamblelor. accesoriilor și e- 
chipamentului tehnologic, pe baza nomen
clatorului ales ;

— să se efectueze, in anii 1971—1973. lu
crări privind specializarea și cooperarea m 
producția produselor de completare, sutan- 
samblelor, accesoriilor și echipamentului 
tehnologic.

35.4. Să se dezvolte și să se adincească 
colaborarea tehnico-științifică. in sc<pul 
creșterii nivelului tehnic al mașinilor-u:-|- 
te și utilajelor de forjare-presare și al cre
ării tipurilor de perspectivă ale mașinibr- 
unelte pentru așchierea metalelor, utilaje
lor de forjare-presare și ale sistemelor de 
mașini, inclusiv pentru procesele tehnolo
gice noi de înalță productivitate.

36. In domeniul mijloacelor de transpor
turi feroviare și auto :

36.1. Să se elaboreze, In anii 1971—Di?, 
propuneri privind organizarea, la n.v i 
tehnico-științific modem, de către t^iie 
interesate membre ale C.A.E.R., a prori - 
ției vagoanelor de marfă și a locomotive
lor Diesel, avîndu-se în vedere folosire.», 
pe toate căile, a posibilităților de orgie - 
zare a producției acestora, pe baza un-i 
specializări și cooperări stabile in procu - 
ție (pe 10—15 ani) în diferite țări, în sco
pul asigurării satisfacerii depline a necesd- 
rului de vagoane de marfă și locomotîv a 
Diesel al țărilor membre ale C.A.E.R.. [(>_ 
losindu-se pentru aceasta atit capacității? 
de producție existente, cit și cele nou 
create.

36.2 Să se elaboreze, In anii 1971^1971. 
propuneri și să se pregătească prd 
corespunzătoare de convenții privim^ 
gurarea necesarului țărilor membre a ? 
C.A.E.R. de cuple automate pentru maț. - 
rialul rulant feroviar, in funcție de trecerea 
acestora la cupla automată.

36.3. Să se asigure, pină în anul 1975, pe 
calea specializării și a cooperării, produc
ția mijloacelor tehnice ale sistemului de 
transport in containere (a containerelor de 
mare capacitate, a materialului rulant spe
cializat pentru diferite genuri de transport 
și a utilajelor speciale de transbordară), 
pe baza unui nomenclator și in volume’ 
care să asigure începerea funcționării ac
tivității sistemului de transport contain?vi
zat încă în cincinalul curent (197x1-1975)’. 
și să se elaboreze, în anii 1973—1974, pro
puneri privind asigurarea necesarului țări
lor membre ale C.A.E.R. în mijloace teh
nice ale sistemului de transport containe- 
rizat pe perioada 1976—1980 și, după posi
bilități, pină în anul 1985.

36.4. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri privind organizarea de către ță
rile interesate a producției de autocamioane 
de mare tonaj, pe baza cooperării, pentru 
asigurarea necesarului de astfel de auto
camioane al țărilor membre ale C.A.E.R. In 
propuneri să se prevadă posibilitatea unei 
largi și stabile specializări și cooperări in 
producția de agregate și subansamble pen
tru automobile, in întreprinderile speciali
zate din țări, avindu-se în vedere folosi
rea capacităților de producție existente șj 
crearea, In anii 1971—1975. de noi capaei-

36.5. Să se elaboreze. în anii 1971—1973, 
analiza tehruco-eoonomică a producției de 
autoturisme, in proporții care să asigure o 
eficiența ridicată a producției, în funcție 
de condițiile concrete 
membre ale C.A.E.R., precum și pr< 
cu privire la colaborarea în acest J

36.6. Să se efectueze, în mod i

(Continuare in pag. a VU-a) J

concrete din diferite otitei 
avo ------------pr^leS
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lucrări privind specializarea si 
în producția 
auto. Pentru 
ble și piese, 
in anul 1973.

. 36.7. Sft se_______ ______ __________
1 lucrări de cercetare în problemele priv ind 

reducerea gradului de poluare a acrului cu 
gaze de eșapamem, creșterea siguranței in 

' funcționare si a durabilității automobilelor, 
creșterea securității de circulație a automo-

. Jfe.lelor.
36 8. Sfi m efectueze, in mod ni stern a tic. 

lucrări privind soluționarea complexului 
problemelor organizării reparațiilor, serv-,- 
ce-ului și aprovizionării cu piese de schimb 
a parcului auto, in special ;

— *4  se elaboreze, in ani: 1972—1973, 
propuneri cu privire la direcțiile ?i for
mele concrete ale colaborării țărilor inte
resate in acest domeruu ;

— să se elaboreze, pină la sfirșitul anu
lui 1974. propuneri cu privire la asigurarea 
necesarului țărilor membre ale CA E R. de 
utiiaje modeme pentru ateliere de repa
rații și service-uri și cu privire la orga
nizarea aprovizionării cu piese de schimb 
a automobilelor ce se livrează reciproc, in 
scopul realizării acestor propuneri In pe
rioada 1976—1980 și după anul 1980.

37. In domeniul navelor, utilajelor na
vale, mecanismelor și motoarelor Diesel 
navale :

37.1. Să m stabilească, pină la sfirșitul 
anului 1973, principalele direcții în proiec
tarea și construirea de nave maritime și 
a navelor pentru navigația internă și să 
se elaboreze, in anul 1974. propuneri pri
vind jisigurarea necesarului țărilor membre 

de aceste nave pe perioada

suhansamblelor 
diferite tipuri de

coopera rea
și pieselor

------ . _ .... subAnsam-
lucrănle sâ se încheie pină

efectueze, In anii 1871—1975,

elaboreze propuneri privind

ale C.A.E.R. _____________  r. .
JSH6—1980 șt. pe măsura posibilităților pină 
™ anul 1985, pe calea specializării produc
ției acestora.

37.2. Să se elaboreze propuneri privind 
asigurarea construcțiilor navale din țările 
membre ale C.A.E.R. cu utilaje navale de

^completare, precum și cu piese șt suban- 
z samble ale acestora, pe baza specializării și 
f cooperării internaționale în producție, pe 
' perioada pină în anul 1975 — pină la finele 

anului 1972 și. pe perioada 1976—1960 și. 
pe măsura posibilităților, pini in anul 1985 

't — pină la sfirșitul anului 1974.
37.3. Să se efectueze lucrări de speciali-

. zare și cooperare în producția de :
— motoare Diesel navale de mare putere, 

cu cap de crace, pe perioada pînă in anul 
1980 și. pe măsura posibilităților, pină in 
anul 1985 — pînă la rfîrșitul anului 1972 ;

— motoare Diesel de mare putere, cu 
turație medie, fără cap de cruce, pe perioa
da pină în anul 1980 și. pe măsura posibi
lităților. pînă in anul 1985 — pină la sfir
șitul anului 1973.

38. In domeniul utilajelor tehnologice și 
instalațiilor complete pentru industria chi
mică, de prelucrare a țițeiului și de celu
loză și hîrtie.

38.1. Să se elaboreze, io anii 1971—1972, 
analize și prognoze ale dezvoltării produc
ției liniilor tehnologice complete pentru 
producerea amoniacului și a etilenei, pre
cum și a sistemelor de mașini și utilaje 
pentru prelucrarea maselor plastice și a 
cauciucului, pe perioada 1971—1980 și, după 
posibilități, pină in anul 1985.

38.2. Să se elaboreze, in anii 1971—1975, 
propuneri si recomandări privind colabo
rarea țarilor membre ale C.A.E.R. in do
meniul lucrărilor de cercetări științifice și 
de proiectări, specializării și cooperării in 
producție și al livrărilor de instalații com
plete pentru producția materialelor din 
mase plastice, fibrelor chimice, mătăsuri- 
lor artificiale, hirtiei, etilenei (olefinelor), 
a celor mai importante produse chimice 
anorganice, precum și a sistemelor de ma
șini pentru prelucrarea maselor plastice, 
prelucrarea țițeiului și pentru producția 
mărfurilor chimice de uz casnic.

39. In domeniul utilajelor tehnologice 
pentru industria ușoară :

39.1. Să se elaboreze, in anii 1971—1972, 
prognoze ale necesarului industriei ușoare 
privind principalele tipuri de mașini și uti
laje moderne, pe perioada pină in anul 
1^85 (inclusiv cu comandă-program) pentru 
industria textilă, tricotajelor, confecțiilor, 
de pielărie și încălțăminte (inclusiv piele 
artificială), industria de prelucrare a lem
nului și industria poligrafică.

39.2. Să se elaboreze, in anii 1971—1975, 
pe baza studierii prognozelor, propuneri și 
recomandări privind colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul lucrărilor 
de cercetări științifice și de proiectări, ti
pizării și standardizării, specializării și 
cooperării in producție, in scopul acoperirii 
necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. de 
linii tehnologice complete și sisteme de 
mașini și utilaje și de alte tipuri de utilaje 
pentru industria ușoară și industria de pre
lucrare a lemnului.

40. In domeniul utilajelor tehnologice pen
tru industria alimentară.

Să se elaboreze, in anii 1971—1975, pro
gramul de măsuri privind satisfacerea prin 
eforturi comune a necesarului de utilaje 
al industriei alimentare pină in anul 19S5, 
prevăzindu-se in primul rind :

— accelerarea lucrărilor privind speciali
zarea și cooperarea îndeosebi in producția 
fabricilor complete, liniilor tehnologice tip 
și a diferitelor mașini și utilaje, inclusiv a 
celor cu destinație generală ;

_  dezvoltarea colaborării in domeniul 
specializării și cooperării in producția unor 
noi tipuri moderne de linii de înaltă pro
ductivitate. sisteme de mașini și utilaje cu 
un grad ridicat de automatizare și meca
nizare. in primul rind pentru industria 
laptelui, morăritului. panificației, conserve
lor cărnii, berei. precum și pentru imbute- 
lierea produselor alimentare lichide, pre- 
ambalarea și ambalarea produselor alimen
tare. Prima etapă a lucrărilor privind spe
cializarea și cooperarea sa se realizeze in 
anii 1971—1973.41. In domeniul tractoarelor, mașinilor și 
utilajelor agricole pentru mecanizarea com
plexă a producției agricole ;

41.1. Sd se elaboreze, nu mai tirziu de 
primul semestru al anului 1973. propuneri 
privind adincirea și lărgirea specializam și 
cooperării in producția tractoarelor, princi
palelor mașini agricole, liniilor tehnologice 
complete și utilajelor pentru obiectivele 

k < agricole cu metode industriale de produc- 
' ție, pe baza sistemei internaționale de ma- 

ȘiS’2fW>?ePelaboreze, in anii 1971—1975, 
tipuri noi, mai moderne de tractoare, ma
șini agricole și sisteme de mașini, pe baza 
unirii eforturilor organizațiilor de cercetări 
științifice si de proiectări din țările mem
bre ale C.A.E.R.413 Să se efectueze, in anii 19/1—19/2, 
coordonarea lucrărilor de cercetări științi
fice și de proiectări experimentale, preva- 
zindu-se elaborarea in comun a cerințelor 
tehnice și economice pentru tehnica agri
colă crearea in comun de către țările în- 

"W'eresate, pe baze contractuale, a unor noi 
sisteme’de mașini și a mașinilor care fac 
parte din aceste sisteme, a mijloacelor 
nergetice și liniilor complete, care sa co
respundă cerințelor progresului tenmco- 
5tStInC' domeniul utilajelor tehnologice 
pentru construcții și industria materialelor 
de construcții :491 Să se continue, in ann 19/1—19/5, lu
crările in domeniul specializării și coope
rării in producția de utilaje de bază, seturi 
complete pentru construcții și industria 
material«4pr de construcții, cupnnzindu--e 
totodată, in anii imediat următori, prii-i- 
nalele tipuri, complete (sisteme) oe utilaje, 
ne baza unificării și specializam producției 
diferi'elor piese, subansamble, agregate și 
produse de completare ale acestora.
P 42 2 Să se efectueze, m ann 19/1—19 <3, 
lucrări privind crearea unor si teme de 
masim seturi complete de utilaje și dife- 
X tipuri de utilaje universale pentru 
D-tresele tehnologice care se folo ?sc in 
nrezent in construcții și in industria ma
terialelor de construcții, precum și pentru 
noile procese tehnologice moderne

43 f> domeniul produselor de larg con- 
suin' (frigidere de uz casnic, mașini d? spă- 

IWL aparate electrice de menaj, ma7-.n1 de 
se Efectueze lucrări privind speciali

zarea șl cooperarea în producția de suban
samble și piese de completare pentru ma
șinile și aparatele de uz casnic, privind 
coordonarea lucrărilor de cercetări științi
fice și proiectări, precum și unificarea și 
standardizarea, avindu-se în vedere termi
narea acestora in anul 1973, in primul rind 
in ce privește frigiderele, mașinile de spă
lat. aspiratoarele, mașinile și aparatele 
pentru curățenia încnpcri)or, mașinile de 
cusut de uz casnic și alte tipuri de articole 
de uz casnic.

Industria rodlotshnicâ si elec
tronică

44. Țările membre ale C.A.E R. vor adinei 
și vor lărgi colaborarea in elaborarea, pro
ducerea și folosirea mașinilor electronice 
de cah ul moderne, precum și in elaborarea 
sistemelor de comandă compatibile din 
punct de vedere programatic și informațio
nal.

43. Sft se elaboreze concepția sistemului 
complex interdependent automatizat de te
lecomunicații pentru transmiterea tuturor 
felurilor de informații, precum și progra
mul realizării acestuia.

46. Pentru asigurarea necesarului mereu 
cresciiKÎ al ramurilor corespunzătoare ale 
economiei naționale cu un sortiment com
plet de piese, subansamble și dispozitive 
electronice, in primul rind cu dispozitive 
semiconductoare ți scheme microelectroni
ce. să se efectueze lucrări privind specia
lizarea și cooperarea în producția acestor 
produse.

47. Să se efectueze, In anii 1971—1975, pe 
baza specializării și cooperării in produc
ție. lucrări privind perfecționarea com
plexului de aparate care fac parte din sis
temul televiziunii in culori și introducerea 
acesteia in țările membre ale C.A.E.R. și. 
de asemenea, privind asimilarea producției 
în serie mare de cinescoape color.

48. Să se elaboreze și să se treacă la In
troducerea in producție, pină în anul 1975, 
a sistemului de automatizare a proceselor 
de măsurare, control și încercare, să se lăr
gească sortimentul de dispozitive radioelec
tronice automatizate cifrice de măsurat, pe 
baza specializării șl cooperării in producție.

49. Să se elaboreze, pentru nevoile avia
ției civile, sistemul de dirijare automată a 
circulației aeriene, precum și propuneri cu 
privire la colaborarea tehnico-științifică in 
acest domeniu și cu privire la specializa
rea și cooperarea in producția aparaturii 
aferente acestui sistem.

50. Să se efectueze, in anii 1971—1975, lu
crări cu privire la specializarea și coope
rarea in producție, precum si cu privire la 
schimburile de sortimente de mărfuri mo
derne radiotehnice, de uz casnic.

Industria chimică, de celuloză 
$1 hîrtie

51. Să se elaboreze, pînă la sfirșitul anu
lui 1971, in conformitate cu propunerea 
U.R.S.S., pe măsura evidențierii interesu
lui țărilor membre ale C.A.E.R., propuneri 
privind construirea, prin eforturi comune, 
de capacități pentru producția fosforului 
galben in regiunea zăcămintelor Kara-Tau 
(U.R.S.S.).

52. Să se elaboreze. în anul 1971, propu
neri privind colaborarea țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. in construirea, prin 
eforturi comune, de Întreprinderi pentru 
producția de amofos in cadrul combinatului 
„Fosforit" din Kinghisep.

53. Să se studieze, pînă la sfirșitul anu
lui 1973, pe baza propunerilor R.P.M., po
sibilitatea colaborării țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R. în organizarea pro
ducției de fosfor galo an și a altor tipuri de 
produse cu conținut de fosfor, de înaltă 
concentrație, pe baza zăcămîntului Hubsu- 
gulsk din R.P. Mongolă.

54. Să se elaboreze, în anul 1972, pe baza 
propunerilor U.R.S.S., măsuri privind sa
tisfacerea necesarului în bioxid de titan, 
pe calea cooperării în construirea, cu efor
turile comune ale țările interesate membre 
ale C.A.E.R., de întreprinderi pentru fabri
carea acestui produs.

55. Să se coordoneze eforturile țârilor in
teresate membre ale C.A.E.R. în construi
rea unor mari instalații de etilenă și in 
dooperarea in livrările de etilenă și propi- 
lenă după sistemul inelar și, de asemenea, 
să se elaboreze, in anii 1971—1973, propu
neri privind construirea de instalații mari 
pentru dezalchilarea toluenului, inclusiv cxi 
eforturile comune ale țărilor interesate 
membre ale C.A.E.R.

56. Să se efectueze între țările interesate 
membre ale C.A.E.R., precum și in orga
nele corespunzătoare ale C.A.E.R., coordo
narea complexă a planurilor de dezvol
tare a petrochimiei și ramurilor de com
bustibil și energie, in scopul satisfacerii 
necesarului crescind ai industriei chimice 
in materii prime hidrocarburice.

57. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, pe 
baza referatului tehnico-economic, care se 
pregătește de U.R.S.S., propuneri privind 
construirea, prin eforturile comune ale ță; 
riior inieresate membre ale C.A.E.R., a unei 
fabrici de celuloză in U.R.S.S., iar in anii 
1973—1974 să se pregătească propuneri cu 
privire la crearea de capacități suplimen
tare. ținindu-se scama de prognoza care se 
pregătește de R.P.U.

58. Să se stabilească direcțiile principale 
și sâ se elaboreze, în anii 1971—1975, pla
nurile de coordonare a lucrărilor de cer
cetări științifice și experimentale in dome
niul lărgirii bazei de materii prime a in
dustriei de celuloză și hîrtie, pe perioada 
1976—1980 și, după posibilități, pe perioada 
1981—1985.

59. Să se elaboreze, in anii 1971—1974, 
propuneri privind specializarea și coopera
rea in producția de poliolefine, policlorură 
de vinii, polistiren și alte mase plastice de 
mare tonaj, pe măreî. ținîndu-se seama de 
posibilitatea construirii, cu eforturile comu
ne ale țărilor interesate, de noi capacități 
mari, precum și a proiectării unor noi ca
pacități. folosirii in țări a lucrărilor de cer
cetări științifice și experimentale terminate.

60. Să se elaboreze, in anii 1971—1974. 
propuneri privind colaborarea în domeniul 
dezvoltării producției maselor plastice de 
mic tonaj și a noi tipuri de mase plastice, 
pre .ăzindu-se. totodată, ca principală for
mă de colaborare, specializarea și coopera
rea in producție.

61. Să se elaboreze, in anii 1971—1974, 
propuneri privind colaborarea țărilor inte
resate membre ale C.A.E.R. in domeniul asi
gurării producției maselor plastice cu ma
terii prime de bază și materiale auxiliare, 
ținindu-se seama de specializarea și coope
rarea posibilă în producție.

62. Să se pregătească, în anii 1971—1974. 
propuneri privind colaborarea țărilor inte
resate membre ale C.A.E.R. în domeniul 
elaborării de noi procese tehnologice pen
tru sinteza și prelucrarea maselor plastice 
și perfecționării proceselor tehnologice 
existente.

63. Să se elaboreze propuneri privind spe
cializarea și cooperarea in producție, ți
nindu-se seama de crearea, cu eforturile 
comune ale țărilor interesate, membre ale 
C.A.E.R.. de capacități pentru fabricarea 
cauciucului izoprenic, pornindu-se de la re
feratul tehnico-economic ce se elaborează 
in anul 1971 de către U.R.S.S.. cu participa
rea R.P.B.. R.P.U. și R.S.R.. astfel Incit, 
nu mai tirziu de anul 1972, să se încheie o 
convenție cu privire la proiectarea și con
struirea unor astfel de fabrici.

64. Să se elaboreze, în anii 1971—1973. 
propuneri privind specializarea producției 
diferitelor tipuri speciale de cauciucuri 
sintetice, pentru care organizarea produc
ției pe scara redusă nu este, după părerea 
țărilor, rațională din punct de vedere eco
nomic.

65. Să s? elaboreze, pînă in anul 1973. pro
puneri privind colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. in soluționarea următoarelor 
probleme tehnico-științifice : perfectiona
rea procedeelor r’e fabricare a monomerilor 
pentru cauciucurile sintetice (butadicn, izo- 
pren. riobutilen. stirer.l ; îmbunătățirea ca
lității și lărgirea sortimentului de cau

ciucuri butadien-stirenice, inclusiv solubila, 
extinse cu ulei și negru de fum etc.; elabo
rarea tehnologiei și stabilirea domeniilor de 
aplicare a cauciucurilor etilen-propilenice ; 
elaborarea tehnologiei și a procedeelor de 
prelucrare a termocla.stoplastelor ; perfec
ționarea procedeelor existente și elaborarea 
unor noi procedee de obținere a latexurilor 
sintetice, inclusiv pentru piele artificială, 
cauciucuri expandate etc.

66. Să se elaboreze, in anii 1971—1973, 
propuneri privind specializarea și coopera
rea in producția tipurilor necesare de ma
terii prime, in special caprolaclamft, acid 
tereftalic, efilen-gltcol. acrilonitril, ținin
du-se seama de posibilitățile construirii 
succesive de capacități mari, specializate, 
eficiente din punct de vedere economic, 
înzestrate ni utilaje tehnologice moderne de 
înaltă productivitate.

67. Să se elaboreze, in anii 1971—1978, 
propuneri privind specializarea și coope
rarea in producția fibrelor chimice, pe baza 
creării de linii tip mari in flux continuu, 
inclusiv- în producția fibrelor cu aplicarea 
metodelor filării directe din polimeri.

68. Sâ se elaboreze, pină la sfirșitul anu
lui 1972, propuneri privind colaborarea teh- 
nico-științifică in domeniul elaborării de 
noi procese tehnologice pentru fabricarea 
fibrelor chimice și a materiilor prime de 
bază pentru acestea.

69. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri pe o perspectivă îndelungată cu 
privire la efectuarea largă a specializării 
și cooperării in producția aminoacizilor, 
vitaminelor și a altor adaosuri furajere 
pentru zootehnie, precum și a produselor 
de bază corespunzătoare pentru fabricarea 
adaosurilor, ținîndu-se seama de construi
rea. cu eforturile comune ale țărilor inte
resate. de capacități corespunzătoare pentru 
producția adaosurilor chimice și biochimi
ce. pe baza folosirii maxime și complexe a 
resurselor de materii prime.

70. Să se elaboreze, pină la sfirșitul anu
lui 1972, propuneri privind colaborarea ță
rilor interesate membre ale C.A.E.R. in or
ganizarea producției de drojdii furajere, 
prin folosirea materiilor prime petrochi
mice.

71. Să se elaboreze, în anii 1971—1972, 
propuneri privind asigurarea, pe baza spe
cializării producției, a necesarului țărilor în 
coloranți persistenți (de cadă, activi, de 
dispersie), precum și tn substanțe auxiliare 
pentru industria textilă, a pielăriei, mobi
lei și poligrafică.

72. Să se coordoneze eforturile țărilor tn 
dezvoltarea producției de îngrășăminte mi
nerale și in crearea de noi substanțe activ’® 
pentru fabricarea mijloacelor chimice pen
tru protecția plantelor, astfel Incit, pină în 
anii 1980—1085. să se asigure satisfacerea 
necesarului agriculturii țărilor — atlt în ce
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Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării colaborării
in domeniul agriculturii

în scopul asigurării creșterii continue a 
producției agricole și alimentare pentru sa
tisfacerea nevoilor mereu crescînde ale 
populației in aceste produse și ale indus
triei in materii prime, țările membre ale 
C.A.E.R. consideră necesar ca, pe baza 
adîncirii și perfecționării colaborării, a 
dezvoltării integrării economice socialiste 
și a folosirii cit mai eficiente, de către fie
care țară, a condițiilor economice și natu
rale existente, să se asigure intensificarea 
in continuare a producției în agricultură și 
industria alimentară, introducerea realiză
rilor tehnico-științifice, sporirea eficienței 
producției sociale și creșterea productivită
ții muncii.

Pentru atingerea scopurilor menționate, 
țările membre ale C.A.E.R. au convenit să 
realizeze următoarele măsuri :

1. Să se elaboreze în mod complex, pînă 
la sfirșitul anului 1972, pe baza unui pro
gram și a unei metodici convenite, prog
noza dezvoltării, pe perioada pină în anul 
1985, a necesarului, producției și valorifi
cării privind tipurile alese de produse și 
unele ramuri ale agriculturii și industriei 
alimentare, inclusiv prognoze ale dezvoltă
rii. bazei lor tehnico-materiale, pe baza pro
gresului tehnico-științific,

2. Să se asigure, pe baza prognozelor pe 
termen lung elaborate, adîncirea coordonă
rii planurilor de perspectivă ale dezvoltării 
agriculturii și industriei alimentare privind 
tipurile de produse și ramurile de produc
ție convenite, lărgirea colaborării țărilor 
interesate In ce privește specializarea și 
cooperarea în producția agricolă și indus
tria alimentară, precum și sporirea livrări
lor reciproce de produse agricole și alimen
tare.

Pornindu-se de la relațiile economice sta
tornicite, de la dezvoltarea în continuare a 
acestora și de la posibilitățile creșterii pro
ducției, să se soluționeze problemele satis
facerii necesarului de import de produse 
agricole și alimentare, în principal pe sea
ma livrărilor reciproce dintre țările mem
bre ale C.A.E.R.. pe baza acordurilor de 
lungă durată, dezvoltînd concomitent co
merțul cu aceste produse cu țările terțe.

3. Să se treacă, in anul 1971, la studierea 
condițiilor și posibilităților adîncirii specia
lizării și înfăptuirii altor forme ale divi
ziunii internaționale socialiste a muncii în 
ramurile și producțiile convenite ale agri
culturii și industriei alimentare și, pină la 
sfirșitul anului 1973, să se încheie între ță
rile interesate acorduri multilaterale pri
vind specializarea și diviziunea muncii în 
aceste ramuri și producții, pe o perioadă 
de perspectivă. Se are în vedere totodată 
concentrarea eforturilor asupra rezolvării 
celor mai importante probleme ale dezvol
tării, în ritmuri mai rapide, a ramurilor șl 
producțiilor convenite.

Problemele adîncirii in continuare a di
viziunii internaționale socialiste a muncii 
trebuie să se examineze de către țările in
teresate membre ale C.A.E.R. în mod com
plex, in corelare cu problemele stimulării 
dezvoltării producției și comerțului reci
proc cu produse agricole și alimentare.

4. Să se examineze, in anul 1972, proble
ma referitoare la posibilitatea și oportuni
tatea realizării planificării comune, de că
tre țările interesate, a dezvoltării produc
ției și desfacerii diferitelor tipuri de pro
duse agricole și a unor ramuri ale indus
triei alimentare.

5. Să se studieze și să se elaboreze, pină 
in anul 1973, modalitățile și posibilitățile 
stimulării în țările membre ale C.A.E.R. 
a producției și exportului de produse agri
cole și alimentare cu ajutorul prețurilor și 
al altor mijloace economice.

6. Să se concentreze eforturile țărilor (re
sursele materiale, cadrele științifice și al
tele) in primul rind asupra elaborării in 
comun, de către țările interesate, a urmă
toarelor probleme științifice din cele mai 
importante :

6. 1. In domeniul agriculturii :
— procesele integrării economice socia

liste (inclusiv cu industria alimentară și 
alte ramuri ale industriei) și problemele 
organizării și planificării producției agri
cole ;

— dezvoltarea științei biologice și intro
ducerea realizărilor acesteia în domeniul 
selecției și producerii semințelor, al creș
terii animalelor, al combaterii dăunătorilor 
și bolilor animalelor și plantelor agricole și, 
îndeosebi, in combaterea virozelor. Apli
carea izotopilor și radiațiilor nucleare In 
agricultură și silvicultură ;

— sporirea fertilității solurilor și elabo
rarea bazelor teoretice ale eficienței folosi
rii îngrășămintelor organice, minerale și 
bacteriene în diferite condiții de regim al 
apelor :

— elaborarea metodelor industriale de 
producție in agricultură. Mecanizarea, elec
trificarea și automatizarea lucrărilor în 
cultura plantelor, zootehnie și silvicultură ;

— elaborarea bazelor teoretice ale fiziolo
giei nutriției animalelor agricole și păsări
lor. precum și ale problemelor creșterii efi
cienței folosirii furajelor, inclusiv a acelora 
care se obțin pe baza sintezei chimice și 
microbiologice.

â. 2 In domeniul industriei alimentare « 

privește volumul total, ctt șl tn ce privește 
sortimentul — în îngrășăminte, mijloace 
chimice pentru protecția plantelor agricole, 
îndeosebi pe seama producției proprii a 
țărilor și a livrărilor reciproce dintre ele, 
pc baza specializării și cooperării In pro
ducție. Totodată, să se acorde o deosebită 
atenție producției îngrășămintelor potasice 
fără clor.

73. Să se elaboreze. în anii 1971—1975, 
propuneri privind specializarea și coopera
rea in producția diferitelor tipuri de măr
furi chimice de uz casnic intre țările inte
resate membre ale C.A.E.R., avindu-se In 
vedere, de asemenea, propunerile privind 
asigurarea necesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de substanțe tensioactive, in sor
timentul și calitatea necesare.

74. în scopul evidențierii cit mai depline 
a necesarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
de materii prime pentru industria chimică, 
de celuloză și hîrtie și creării unor capaci
tăți optime de producție, să se elaboreze 
pină in anul 1972, pe baza materialelor țâ
rilor interesate, prognoze ale dezvoltării di
feritelor ramuri de materii prime ale in
dustriei chimice, de celuloză și hîrtie, pe 
o perioadă îndelungată, in problemele :

— materiilor prime fosforlce și ale pro
duselor pe bază de fosfor (elaborează 
U.R.S.S.) ;

— materiilor prime petrochimica (elabo
rează R.S.R.) ;
.— bioxidului da trian (eht bor ea să

U.R.S.S.) ;
— materiilor prime pentru industria de 

celuloză și hîrtie (elaborează RP.U.) ș

Industria ușoară. Industria sti
clei ți ceramicii

75. SA se elaboreze, In anti 1971—1975, 
propuneri privind specializarea și coopera
rea în producția mărfurilor de larg con
sum, inclusiv tipuri noi de produse și ma
teriale care se fabrică in industria ușoară, 
de prelucrare a lemnului și poligrafică și 
producția de furnituri pentru aceste ra
muri, precum și produsele cara se fabrică 
în industria sticlei și ceramicii.

76. Să se elaboreze, In anii 1971—1973, 
și periodic să se precizeze prognozele pe 
perioada pînă In anul 1985, privind nece
sarul de fibre chimice — îndeosebi cele 
sintetice — și folosirea mai largă a aces
tora in industria textilă.

77. Să se elaboreze, în anul 1971, propu
neri privind posibilitatea creării Centrului 
tehnico-științific internațional pentru solu
ționarea problemelor organizării și punerii 
la punct a producției (și folosirii) de piele 
artificială.

și industriei alimentare
— sporirea valorii nutritive a tipurilor 

existente și crearea unor noi tipuri de pro
duse de calitate superioară pentru satisfa
cerea necesarului populației in proteine și 
alte componente, in conformitate cu nor
mele fiziologice ale unei alimentații echi
librate ;

— elaborarea parametrilor tehnologiei și 
tehnici necesari creării unor sisteme com
plexe, mecanizate ți automatizate, de pro
ducție în ramurile industriei alimentare ;

— elaborarea de noi metode ți perfecțio
narea metodelor existente de obținere și 
folosire a frigului in ramurile industriei a- 
limentare ;

— perfecționarea tehnicM ți tehnologiei 
producției și folosirea de ambalaje moder
ne, a ambalării și a materialelor de amba
lat, precum și elaborarea bazelor tehnico- 
economice ale standardizării și tipizării di
feritelor tipuri de ambalaje și materiale de 
ambalat, inclusiv elaborarea cerințelor față 
de calitatea acestora.

7. Să se dezvolte, In diferite forma, 
schimbul larg de experiență avansată în 
producție și de realizări tehnico-științifice 
și să se elaboreze propuneri care să con
tribuie la introducerea acestora in agricul
tură, in silvicultură și in industria alimen
tară a țărilor membre ale C.A.E.R.

8. Să se perfecționeze formele și meto
dele colaborării in domeniul culturii se
mințelor, creării și introducerii în produc
ția agricolă a unor soiuri și hibrizi ai cul
turilor agricole, valoroși din punct de ve
dere economic, care să contribuie la spo
rirea în continuare a productivității la hec
tar și a producției globale a acestor cul
turi, precum și la creșterea calității mate
riilor prime agricole, în conformitate cu 
cerințele industriei prelucrătoare — și tn 
special :

— să se realizeze specializarea și coope
rarea in continuare a lucrărilor privind se
lecția culturilor agricole. Să se intensifice 
contactele nemijlocite și colaborarea dintre 
instituțiile și organizațiile de cercetare 
științifică, care desfășoară în țări activita
tea privind selecția și cultura semințelor ;

— sâ se elaboreze, in anul 1971, recoman
dări privind satisfacerea necesarului de im
port al țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. in semințe de soi, material de 
bază și săditor pentru culturile agricole, 
prin livrări reciproce, conform acordurilor 
de lungă durată, pe baza specializării pro
ducției.

9. Să se asigure intensificarea în conti
nuare a zootehniei pe calea introducerii 
largi a metodelor industriale de produc
ție, a satisfacerii necesarului zootehniei in 
furaje cu Înaltă valoare nutritivă, a per
fecționării raselor de animale și păsări, 
precum și pe calea asigurării asistenței sa- 
nitar-veterinare a zootehniei.

în acest scop :
— să se organizeze, in anii 1971—1973, pe 

baza cooperării și diviziunii muncii intre 
țările interesate, elaborarea complexă de 
tehnologii moderne, metode de organizare 
a muncii și tipuri avansate de proiecte de 
construcție a obiectivelor pentru producția 
diferitelor tipuri de produse animaliere, cu 
aplicarea metodelor industriale ;

— să se organizeze, in anii 1971—1972, 
prin eforturile țărilor interesate, o stație 
internațională de control și încercare pen
tru încercările comparative de păsări des
tinate producției de ouă și came, cu apli
carea metodelor industriale ;

— să se realizeze, in anul 1972, pe calea 
cooperării dintre țările interesate, folosi
rea in comun a genofondurilor naționale de 
păsări, in vederea creșterii cit mai rapide 
a productivității aviculturii ;

— să se asigure satisfacerea necesarului 
de import în animale și păsări de rasă, 
precum și in spermă de reproducători de 
mare valoare, in principal pe seama livră
rilor reciproce dintre țările interesate mem
bre ale C.A.E.R. ;

— să se adopte măsuri suplimentare cu 
privire la sporirea producției proprii de 
furaje proteinice de origine vegetală și, de 
asemenea, să se lărgească colaborarea în 
asigurarea necesarului zootehniei in furaje 
proteinice, adaosuri furajere sintetice, bio
chimice și minerale, avindu-se in vedere că 
țările interesate vor crea prin eforturi co
mune întreprinderi sau vor conveni alte 
forme de colaborare in producția de droj
dii furajere, aminoacizi sintetici, vitamine 
și alte adaosuri furajere, astfel incit, pină 
in anul 1980, să se realizeze satisfacerea ne
cesarului zootehniei acestor țări in furaje 
proteinice și adaosuri furajere chimice și 
biochimice ;

— să se dezvolte șl să se perfecționeze 
colaborarea In domeniul veterinar, concen- 
trindu-se eforturile comune ale țărilor a- 
supra elaborării celor mai eficiente mijloa
ce și metode de diagnosticare și combatere 
a bolilor infecțioase și neinfecțioase ale 
animalelor și păsărilor, precum și cerințe
lor sanitar-veterinare față de obiectivele 
zootehnice cu metode industriale de pro
ducție ;

— să se elaboreze, în anii 1971—1973. 
propuneri cu privire la dezvoltarea și spe
cializarea producției diferitelor tipuri de 

preparate, Instrumente și aparate de uz ve
terinar și de mașini auto speciale veteri
nare, astfel incit necesarul țărilor de pre
parate de uz veterinar, in special de anti- 
helmintice, precum și de mijloace tehnice 
să se satisfacă, in principal, pe seama pro
ducției proprii și a livrărilor reciproce ale 
țărilor membre ale C.A.E.R.

10. In scopul realizării mecanizării com
plexe a agriculturii și silviculturii, care să 
contribuie la creșterea producției agricole și 
sporirea productivității muncii :

— să se asigure, in perioada pină în anul 
1985, pe baza folosirii posibilităților interne 
ale fiecărei țări și a adîncirii colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R,, satisfacerea 
necesarului optim al agriculturii In tractoa
re, principalele mașini agricole, ameliora
tive. silvice, utilaje complexe pentru obiec
tivele zootehnice și alte obiective cu me
tode industriale de producție, care să co
respundă nivelului tehnic actual ;

— să sc elaboreze in organele C.A.E.R.. in 
anul 1971. sistema internațională de ma
șini, de perspectivă, in scopul de a se spri
jini — prin măsuri comune ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. — introducerea și 
dezvoltarea mecanizării complexe a agri
culturii și silviculturii pe calea coordonă
rii lucrărilor de cercetări științifice și ex
perimentale, pe baza cerințelor convenite, 
lărgirii colaborării internaționale in dome
niul specializării producției de tractoare și 
mașini agricole, efectuării lucrărilor de u- 
nificare si standardizare ;

— să se dezvolte colaborarea țărilor În
dreptată spre creșterea eficienței folosirii 
tehnicii în agricultură și silvicultură.

11. Să se asigure, pină în anii 1980—1985, 
satisfacerea necesarului agriculturii/țărilor 
în mijloace biologice pentru protecția plan
telor, atit în ce privește volumul total, cit 
și sortimentul.

Să se adincească colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. în elaborarea și in
troducerea procedeelor, fundamentate din 
punct de vedere științific, dc aplicare și fo
losire eficientă a îngrășămintelor minera
le, mijloacelor chimice și biologice pentru 
protecția plantelor și a altor produse chi
mice pentru uz agricol, precum și a mase
lor plastice, în perfecționarea formelor or
ganizatorice de chimizare a agriculturii și 
In elaborarea cerințelor de perspectivă, față 
de sortimentul și calitatea maselor plastice, 
care se folosesc In producția agricolă, pre
cum și in evidențierea sistematică a noilor 
domenii de folosire a maselor plastice în 
agricultură.

12. Să se dezvolte între țări colaborarea 
cu privire la introducerea realizărilor teh
nico-științifice, a mecanizării complexe și 
automatizării, la proiectarea, construirea și 
exploatarea sistemelor de ameliorați!, crea
rea de baze industriale de construcții, fo
losirea de noi materiale de construcții și a
firocedeelor de mare productivitate privind 
rigarea și desecarea terenurilor, în special 

prin aspersiune și drenaj acoperit, precum 
și cu privire la folosirea eficientă a tere
nurilor ameliorate și consumul economicos 
al resurselor de apă.

Să se dezvolte asemenea forme și meto
de de colaborare ca proiectarea tn comun 
a sistemelor ameliorative și încercarea in
stalațiilor experimentale, organizarea de 
expertize și consultații privind problemele 
și proiectele complexe, încercarea in co
mun a materialelor și mașinilor ameliora
tive noi, precum șl schimbul, pe bază de 
acorduri, de proiecte tip șt originale.

Să se studieze, pînă la sfirșitul anului 
1972, posibilitățile construirii In comun, de 
către țările interesate, a unor noi sistema 
de irigații.

13. Să se elaboreze, în anul 1971, măsuri 
privind lărgirea schimbului de sortimente 
de produse alimentare Intre țări.

14. Să se realizeze, pină la sfirșitul ane- 
lui 1972, țintndu-se seama de folosirea mal

Capitolul 12

Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării 
colaborării în domeniul transporturilor

în scopul adîncirii și perfecționării cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R. In do
meniul transporturilor, favorizării satisfa
cerii cit mai depline, la timp și eficiente, 
a necesităților mereu crescinde ale econo
miei lor naționale și ale populației în ce 
privește transporturile cu toate mijloacele 
de transport, în special cele internaționale, 
țările membre ale C.A.E.R. au convenit să 
întreprindă următoarele măsuri :

1. Să se elaooreze, în perioada pînă In a- 
nul 1975, prognoze pentru, o perspectivă de 
16—20 ani privind volumele transporturilor 
de călători și mărfuri în traficul interna
țional, principalele direcții ale dezvoltării 
tehnice a mijloacelor și echipamentelor de 
transport, raționalizarea tehnologiilor in 
transporturi, dezvoltarea rețelei principa
lelor căi de comunicații internaționale, ne
cesarul transporturilor referitor la cele mai 
importante mijloace tehnice, materiale și e- 
nergie, precum și posibilitățile asigurării a- 
cestora.

Să se realizeze pe cale multilate
rală și bilaterală consultații reci
proce privind principalele direcții ale 
politicii in transporturi, precum și coordo
narea planurilor de dezvoltare a transpor
turilor privind diferite probleme pe o pers
pectivă îndelungată.

2. In domeniul transportului feroviar să 
se elaboreze și să se realizeze acțiuni com
plexe care să contribuie la întărirea și 
sporirea capacităților de transport și tran
zit a magistralelor feroviare in trafic inter
național, a capacităților de prelucrare ale 
stațiilor de frontieră in traficul cu și fără 
transbordare, la modernizarea și comple
tarea materialului rulant feroviar, îmbună
tățirea transporturilor internaționale de că
lători, din care :

2.1. Să se efectueze, pină în anul 1973, 
consultații multilaterale și bilaterale pri
vind direcțiile principale de dezvoltare a 
căilor de comunicații feroviare internațio
nale pe o perspectivă îndelungată, avin
du-se in vedere trecerea la sisteme avan
sate de tracțiune, introducerea mijloacelor 
automate de semnalizare, centralizare, bloc 
de linie automat și a altor instalații mo
derne de conducere a circulației trenurilor.

2.2. Pentru asigurarea transporturilor in
ternaționale de mărfuri de comerț exterior 
dintre țările membre ale C.A.E.R., ținîndu-se 
seama de folosirea vagoanelor Parcului co
mun de vagoane de marfă (P.C.V.) în tra
ficul intern, să se perfecționeze în mod 
sistematic metodologiile de exploatare și 
dezvoltare a Parcului comun de vagoane 
de marfă, să se dezvolte in mod planic 
parcul comun, pornindu-se de la principiul 
introducerii în acesta a vagoanelor acope
rite și descoperite — admise pentru circu
lație în traficul internațional — și de la 
concordanța deplină a intereselor tuturor 
țărilor participante la convenția privind 
crearea și exploatarea împreună a Parcu
lui comun de vagoane de marfă.

2.3. Să se elaboreze în anul 1971 și să 
se realizeze un program de standardiaare 
a vagoanelor de marfă. In acest program 
să se stabilească termenele de obținere de 
către țări a documentației tehnice privind 
tipurile de vagoane standard, subansam- 
blele și piesele de schimb ale acestora, ter
menele începerii producției de vagoane, 
precum și termenele de scoatere din tra
ficul internațional a vagoanelor de tip 
vechi nestandardizate.

2.4. Să se asigure trecerea materialului 
rulant al căilor ferate cu ecartament de 
1 435 mm din țările membre ale C.A.E.R. 
la cupla automată unificată, simultan cu 
trecerea La cupla automată a materialului 
rulant din țările vest-europene.

2.5. Să se organizeze, în cursul anilor 
1973—1974, o rețea specială de trenuri de 
mare viteză Intre țările membre ale 
C.A.E.R., pe baza unor convenții Încheiate 
intre căile ferate.

2.6. Să se evidențieze cele mai eficiente 
forme ale colaborării dintre Întreprinderile 
da vagoane restaurant și vagoane d« dor

deplini a capadtitHor de producție exil- 
tente și nou create, specializarea produc
ției de preparate enzimatice, membrane 
proteice pentru mezeluri, pectine, acizi a- 
limentari coloranți și alte tipuri de pro
duse de mic tonaj.

Sâ se examineze, in anul 1971, problema 
referitoare la posibilitatea creării, prin e- 
foriurile comune ale țărilor interesate, de 
Întreprinderi pentru producerea unor tipuri 
din produsele menționate.

15. în vederea creșterii nivelului tehnio 
și a productivității muncii In industria a- 
limentură, 3ă se elaboreze in anii 1971—1972 
principalele direcții ale dezvoltării tehnice 
a industriei alimentare pînă în anul 1985, 
inclusiv masuri privind mecanizarea com
plexă și automatizarea producției. în le
gatul ă eu aceasta, se are in vedere să se 
examineze, în anii 1971—1972, problemele 
referitoare la oportunitatea și posibilita
tea :

— creării, de către țările interesate, da 
uniuni tehnico-științifice internaționale, 
grupe de proiectare și laboratoare pe pro
bleme, privind elaborarea de noi tipuri do 
utilaje pentru industria alimentară ;

— realizării proiectării in comun de În
treprinderi ale industriei alimentare.

Să se convină programul lucrărilor de 
colaborare în domeniile menționate pe a- 
nii imediat următori.

16. Să se elaboreze, In anul 1971, măsuri 
privind soluționarea complexă a proble
melor tehnice și organizatorice care să asi
gure, in țările membre ale C.A.E.R., men
ținerea calității la predarea, păstrarea șl 
transportul produselor perisabile, pe baza 
folosirii celor mai noi realizări ale tehni
cii și tehnologiei frigului.

17. Să se lărgească, pe bază de acorduri 
multilaterale și bilaterale de lungă durată, 
colaborarea țărilor în soluționarea proble
mei privind intensificarea, introducerea 
metodelor industriale de producție a dife
ritelor tipuri de produse animaliere și asi
gurarea prelucrării industriale complexe și 
la un grad cit mai ridicat a producției a- 
gricole în R.P.M., avîndu-se în vedere să 
se contribuie la creșterea mai rapidă a ni
velului tehnic al producției în agricultura 
și în industria alimentară a R.P.M.

18. Să se organizeze, Incepînd cu anul 
1973, de către țările interesate, prin specia
lizare și cooperare, producția de ambalaje 
și materiale de ambalat moderne — mate
riale polimerlee, combinate și cele mai im-
fiortante materiale auxiliare, tipuri specia- 
e de hîrtie, carton, tablă, folii, ambalaje 

de sticlă — în vederea acoperirii necesa
rului industriei alimentare pe perioada 
1976—1980.

Să se examineze, în anii 1971—1973, pro
blema cu privire la crearea, în anii 1976— 
1980, de către țările interesate, de Între
prinderi comune pentru producția celor 
mal deficitare tipuri de materiale de am
balat, cu Încheierea acordurilor corespun
zătoare privind organizarea producției șl 
desfacerea produselor.

19. Să se unifice, pînă In anul 1975, tipu
rile și dimensiunile principalelor genuri de 
ambalaje de transport și de consum, folo
site pentru mărfurile care fac obiectul ex- 
portulul-importului dintre țările membre 
ale Q.A.E.R., precum și metodele de încer
care a acestor ambalaje

20. Să se examineze, pînă la sfirșitul a- 
nului 1971, problemele legate de crearea, 
de către țările interesate, a unui centru co
ordonator pentru elaborarea celor mal im
portante probleme tn domeniul ambalaje
lor și ambalării, inclusiv elaborarea direc
țiilor de perspectivă ale dezvoltării tehni
cii șl producției materialelor de ambalat și 
ambalajelor, a cerințelor tehnico-economt- 
ce optime față de acestea, a bazelor econo
mice și tehnologice ale standardizării, pre
cum și ale adîncirii coordonării cercetări
lor în aeest domeniu.

mit ale țărilor membre ale C.A.E.R. fcu 
extinderea sferei de circulație a acestor va
goane) și să se încheie, după posibilități 
in anii 1971—1972. convenții corespunză
toare.

2.7. Să se elaboreze și să se realizeze, 
pină în anul 1973, propuneri (măsuri) pri
vind perfecționarea in continuare a activi
tății de exploatare în transportul feroviar 
în cadrul transporturilor de măfuri de co
merț exterior, prevăzindu-se in acestea în
deosebi ;

— introducerea pe scară mai largă a mij
loacelor unificate de mecanizare a opera
țiunilor de incărcare-descărcare și trans
bordare, avîndu-se In vedere, de aseme
nea, soluționarea problemei transportului 
de mărfuri fără transbordare in traficul 
internațional dintre căile ferate cu ecarta- 
mente diferite ;

— elaborarea principiilor de bază ale ac
tivității de exploatare în stațiile de fron
tieră și, în caz de necesitate, încheierea, 
pe baza acestor principii, de convenții re
feritoare la fiecare stație de frontieră;

— unificarea regulilor de exploatare, 
care privesc traficul internațional dintre 
țările membre ale C.A.E.R (ținindu-6e 
seama de convențiile Internaționale in vigoare) ;

— perfecționarea sistemului de informare 
reciprocă asupra curenților de vagoane și 
asupra mărfurilor In trafic internațional ;

— creșterea nivelului de marșrutizare a 
transporturilor ;

— reducerea duratei și a numărului de o- 
perațiuni la stațiile de frontieră ;

— sporirea ritmicității transporturilor;
— utilizarea largă a pachetizării și a altor 

modalități de pregătire a mărfurilor, în ve
derea prelucrării mecanizate a acestora

.3. In domeniul transporturilor maritime 
și fluviale, să se elaboreze și să se realizeze 
măsuri privind perfecționarea colaborării, din care :

3.1. Să se elaboreze, in anii 1971—1973, și 
să se realizeze măsuri privind perfecționa
rea formelor de colaborare a intreprinderi- 
n a “eD na.v*Sație  din țările membre ale 
C.A.E.R În domeniul navigației interna
ționale de linie și de tramp, inclusiv pro
blema coordonării măsurilor privind crea- 
^ea Un?r ?oi Unii de navigație. precum și 
ae perfecționare a formelor organizatorice 
a e activității de navlosire a țărilor membre 
aie C.A.E.R.
io?92’ eSă e,abo^eze’ nu ma‘ tirziu de anul 

sa se aPllce condițiile generale de 
J«rHdarie re9Proca a tonajului pentru trans
porturile mărfurilor de comerț exterior ale 
țărilor membre ale C.A.E.R..
iA3;<Să. Ș® încheie o convenție referitoare 

p!lle f olaborării țărildV membre ale 
c.a.e.k. în domeniul navigației maritime 
internaționale. Proiectul convenției «g 
pregătit În anul 1971.

3.4. Să se elaboreze, pină în amd 1973,
pr?p.u?5Ti, referitoare la asigurarea necesa
rului țărilor membre ațe C.AJC.R. fti c« pri
vește reparațiile de nave. P

3.5. Să se elaboreze In anul 1971 propu
neri privind dezvoltarea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. îndreptate spre creș
terea volumului de transport al mărfurilor pe Dunăre.

4. In domeniul transportului auto si al 
drumurilor să se elaboreze șt să se reali
zeze măsuri cu privire la perfecționarea 
colaborării, din care In anii 1971—1974 •

4.1. Să se convină șl să se creeze forme 
organizatorice corespunzătoare ale colabo
rării transportatorilor auto din țările mem- 
bre ale C.A.E.R., ținindu-se seama de posi
bilitatea creării de întreprinderi comune de 
transporturi auto.

4.2. Să se asigure dezvoltarea In conti
nuare a liniilor regulate internaționale de 
autobuze si organizarea unor transporturi 
auto de mărfuri, cu curse regulate, intre 
țările membre ale C.A.B.R.

4.3. Să se introducă sisteme de dispece-

(Contlnuare tn pag. a vm-a)
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rat pi sisteme de ajutor tehnic pe traseele 
internaționale.

4 4. Sa se asigure echipament de garai Fi 
piese de Fchimb pentru transporturile auto.

4.5. Sa se dezvolte în mod complex și să 
se reconstruiască rețeaua de sosele inter
naționale ale țarilor membre ale C.A.E.E . 
tinindu-sc scama de termenele construcției 
5i reconstrucției acestora.

5. în domeniul aviației civile, să se ela
boreze ?i să se realizeze măsuri cu privire 
la peri rc ți ana rea colaborării, din care în 
cursul anilor 1971—1974 :

5.1. Să se lărgească și să se perfecționeze 
rețeaua de linii aeriene internaționale.

5.2. Să se asigure necesarul țărilor mem
bre ale C.A.E.R. de avioane, elicoptere, e- 
chipamente de bord și de sol.

5.3. Să se efectueze specializarea repara
țiilor de avioane, motoare de avion și de 
agregate.

5.4. Să se elaboreze metode mai eficiente 
de calificare in comun a personalului tehnic 
de zbor și de dispecerat.

5.5. Să se perfecționeze sistemul de apro
vizionare cu piese de schimb și motoare de 
avion.

5.6. Să se introducă metode noi. mai efi
ciente. de deservme tehnică și reparație a 
tehnicii de aviație.

5.7. Să se perfecționeze formele de co
laborare a țărilor membre ale C.A.E.R. in 
domeniul exploatării și activității comer
ciale a transportului aerian, in special cel’, 
privind exploatarea in comun a avioanelor 
de mare tonaj și a avioanelor supersonice, 
precum și a diferitelor linii aeriene inter
naționale.

fi. In domeniul transportului prin con
ducte :

Să sc elaboreze, in anii 1971—1973. măsuri 
privind dezvoltarea in continuare a trans
portului prin conducte intre țările membre 
ale C.A.E.R. pentru transportarea țițeiului 
și gazelor și să se studieze problema fo
losirii transportului prin conducte pentru 
transportarea produselor petrochimice si 
chimice, precum și a produselor industriei 
miniere.

7. Tn domeniul perfecționării tehnologici 
procesului de transport, să se elaboreze și 
să se realizeze măsuri complexe, din care :

7.1. Să se încheie. »n anul 1972, o conven
ție multilaterala privind introducerea sis
temului unic de transport in containere între 
țările membre ale C.A.E.R. Să se efectueze, 
in perioada pină în anul 1973. următoarele 
măsuri : să se elaboreze pe cale multilate
rală soluții tehnice, tehnologice, economice 
si organizatorice. îndreptate spie utilizarea 
containerelor universale și speciale unificate 
pe scară internațional.), a mijloacelor de 
transport specializate și a echipamentelor 
de incărcare-descărcare corespunzătoare. Să 
se creeze forme avansate de organizare a 
transporturilor in containere pentru traficul 
internațional.

Capitolul 13

Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării 
colaborării io domeniul construcțiilor

Țările membre ale C.A.E.R. consideră ne
cesar să dezvolte colaborarea in acest do
meniu, îndreptată spre ridicarea nivelului 
tehnic al industriei materialelor de con
strucții și satisfacerea necesarului produc
ției de construcții la cele mai importante 
materiale, piese și elemente de construcții; 
dezvoltarea capacităților de construcții- 
rnontaj și introducerea unor noi tehnologii 
de edificare a clădirilor și construcțiilor : 
creșterea calității soluțiilor de proiectare 
și reducerea duratei de construcții și de 
proiectare.

Pentru atingerea scopurilor- menționate, 
țările membre ale C.A.E.R. au convenit :

1. Să se efectueze, in anii 1971—1975. lu
crări de cercetări științifice, proiectări și 
experimentale privind crearea unor tehno
logii moderne de producție a cimentului, 
a produselor din azbociment și a elemente
lor ușoare de construcții, precum și a unor 
materiale de construcții noi. de înaltă efi
ciență-

2. Să se realizeze. în anii 1971—1975. co
laborarea in proiectarea dc fabrici pentru 
producția principalelor materiale de con
strucții. in special a liniilor tehnologice ex
perimentale automatizate.

3. Să se coordoneze, incepind din anul 
1971. eforturile privind satisfacerea nece
sarului de materii prime și semifabricate 
(azbest ș.a.).

4. Să se realizeze, in anii 1971—1975. co- 
’.aborarea in elaborarea și introducerea u- 
nor noi tehnologii dc edificare a clădirilor 
și construcțiilor de uz general, pe calea 
modernizării complexe și a automatizării 
la un înalt nivel tehnic.

Capitolul 14

Principalele direcții și sarcini ale dezvoltării 
colaborării in domeniul economiei apelor

In domeniul economiei apelor. țările 
membre ale C.A.E.R. au convenit urmă
toarele :

1. Să se dezvolte colaborarea îndreptată

7.2. Să se introduci In transporturi, pe 
.«cară largă, tehnica de calcul și metodele 
matematice. Paralel cu folosirea celor mai 
eficiente instalații existente ale tehnicii de 
calcul și a metodelor de automatizare a 
proceselor de transport, să se elaboreze, nu 
mai tirziu de anul 1975, sisteme automati
zate de dirijare a transporturilor de măr
furi. sistemul de citire automată a infor
mațiilor de pe obiectele de transport în 
mișcare, sisteme automatizate de rezervare 
a locurilor și de vinzare a biletelor pentru 
traficul de călători și un complex de insta
lații pentru transmiterea dateior necesare 
in cadrul sistemelor automatizate de co
mandă și evidență.

7.3. Să se precizeze, în anul 1971. nomrn- 
clatorul mașinilor de construcție si repara
ție pentru căile ferate și drumuri, al echi
pamentului și aparatelor de măsură și 
control sau al unor sisteme complexe de 
mașini : de asemenea, să se elaboreze pro
puneri privind perfectionarea parametrilor 
lor pinâ la nivelul optim și să se eviden
țieze necesarul de mașini pentru perspec
tivă.

Pe această bază să se încheie. în caz de 
necesitate, acorduri bilaterale și multilate
rale între țările membre ale C.A.E.R. cu 
privire la producția și livrarea de mașini 
și utilaje de construcție și reparație a căilor 
ferate și drumurilor, ținîndu-se seama de 
toate posibilitățile de cooperare și specia
lizare in producție, precum și de alte forme 
de colaborare.

fi. Să se creeze, pină la sfîrșitul anului 
1972. organe de coordonare pentru elabora
rea următoarelor din cele mai importante 
probleme tehnico-științifice :

8.1. Bazele tehnice, economice și tehno
logice ale sistemului de transport in con
tainere al țărilor membre ale C.A.E.R. pen
tru traficul intern și internațional.

8.2. Folosirea tehnicii de calcul și a me
todelor matematice in planificarea și diri
jarea proceselor de transport.

8.3. Cerințele tehnice și de exploatare op
time si metodele unificate de încercare a 
materialului rulant feroviar de perspectivă, 
ținindu-se seama de tipizare, unificare și 
standardizare.

8.4. Cerințele tehnico-economice optime 
și metodele unificate de încercare a mate
rialului rulant de perspectivă al transpor
tului auto, ținîndu-se seama de tipizare, u- 
nificare și standardizare.

8.5. Cerințele tehnice și de exploatare op
time și normativele pentru construcțiile și 
instalațiile de pe magistralele internațio
nale ale țărilor membre ale C.A.E.R.

9. Să se elaboreze, in anii 1971—1972. pe 
baza considerentelor R.P.M., propuneri pri
vind crearea sistemului unic, eficient de 
transport și a rețelei dc drumuri, precum 
și măsuri privind dezvoltarea și întărirea 
bazei tehnico-materiale a transporturilor și 
drumurilor din R.P.M.

5. Să se efectueze pe etape, in anii 1971— 
1975. specializarea și cooperarea in edifica
rea de obiective speciale și in construcția 
diferitelor genuri de lucrări (metrouri, con
ducte magistrale, autostrăzi, turnuri de ră
cire, coșuri de fum înalte, clădiri cu des
chideri mari, lucrări subterane ș.a.), in 
funcție de necesitățile și posibilitățile fie
cărei țări.

6. Să se realizeze, in anii 1971—1975, co
laborarea in perfecționarea metodelor ști
ințifice de conducere in construcții și in 
crearea unor sisteme automatizate de co
mandă a proceselor de producție.

7. Incepind din anul 1971, pe etape, să 
se dezvolte colaborarea in domeniul pro
iectării. specializarea și cooperarea în lu
crările de proiectare, să se creeze bazele 
pentru sistemul internațional de automa’i- 
zare a proiectării construcțiilor și pentru 
coordonarea colaborării, să se examineze, 
in anul 1971, problema referitoare la opor
tunitatea creării unei organizații interna
ționale in domeniul proiectării.

8. Să se perfecționeze, in anii 1971—1975. 
baza normativă unică de proiectare, regu
lile principale privind unificarea parame
trilor de construcții, a soluțiilor construc
tive și a celor spațiale și de plan și să se 
elaboreze un sistem de cataloage referi
toare la prefabricate și elemente de con
strucții, la utilarea tehnică a clădirilor și 
construcțiilor.

9 Să se realizeze, incepind din anul 1971, 
colaborarea in crearea sistemului interna
țional de informații in domeniul construc
țiilor prin folosirea M.E.C.

îndeosebi spre soluționarea următoarelor 
probleme din cele mai importante :

— satisfacerea necesarului economiei na
ționale in apă de calitate corespunzătoare ;

— protecția apelor împotriva poluării ;
— economia gospodăririi apelor ;
— soluționarea problemelor hidraulicii, 

hidrotehnicii și a construcțiilor în dome
niul economici apelor, inclusiv a proble
melor privind lupta împotriva inundațiilor.

2. Pe baza efectuării de analize ale sta
diului actual și de prognoze ale dezvoltă
rii economiei apelor în țările membre ale 
C.A.E.R., comparativ cu nivelul mondial, 
să se organizeze elaborarea în comun a 
unei motodologii științific fundamentată de 
evidență, de planificare a folosirii raționale 
și de protecție a resurselor dc apă.

3. Să se elaboreze, în anul 1971. propu
nerile țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. privind organizarea și înfăptuirea 
colaborării in domeniul dezvoltării econoPARTEA IV

Capitolul 15

Perfecționarea bazelor juridice ale colaborării 
țărilor membre ale C.A.E.R.

1. Țările membre ale C.A.E.R. pornesc 
de la faptul că adinei rea și perfecționarea 
in continuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice și dezvoltarea integrării 
economice socialiste fac necesară perfec
ționarea bazelor juridice ale acestei colabo
rări. Perfecționarea bazelor juridice ale 
colaborării va fi realizată, îndeosebi, pe 
calea elaborării și adoptării dc acte nor
mative care să reglementeze colaborarea 
economică și tehnico-științifică a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a organizațiilor lor 
economice, de cercetări științifice și a ai
lor organizații, precum și activitatea orga
nizațiilor economice internaționale ce se 
creează de către țările interesate membre 
ale C.A.E.R., pe calea perfecționării mij
loacelor și a modalității de soluționare a 
problemelor litigioase care apar în cursul 
înfăptuirii colaborării și pe calea apropie
rii normelor juridice naționale corespun
zătoare, precum și a unificării acestora de 
către țările interesate.

2. Țările membre ale C.A.E.R. consideră 
că una din sarcinile principale ale perfec
ționării bazelor juridice ale colaborării e- 
eonomice și tehnico-științifice o constituie 
dezvoltarea regimului juridic general, care 
să asigure condiții juridice cit mai favo
rabile pentru adincirea și perfecționarea 
colaborării și dezvoltarea integrării econo
mice socialiste.

In acest scop, țările membre ale C.A.E.R. 
vor elabora normele juridice generale și 
condițiile înfăptuirii colaborării țărilor in 
domeniul coordonării planurilor economice, 
inclusiv al coordonării investițiilor privind 
diferite obiective care prezintă interes re
ciproc. specializării și cooperării în produc
ție, colaborării in domeniul cercetărilor 
științifice și tehnice, incluzind transmiterea 
și folosirea documentațiilor și informațiilor 
tehnico-științifice, in domeniul acordării de 
asistență tehnică și al trimiterii de specia
liști, regimului juridic — pe teritoriile ță
rilor membre ale C.A.E.R. — al organiza
țiilor si întreprinderilor ce se creează de 
către țările interesate pe bază multilate
rală, precum și în alte domenii principale 
ale colaborării. Aceste norme și condiții 
juridice generale vor fi perfectate prin în
cheierea intre țâri a unor acorduri cores
punzătoare, sau pe calea adoptării de către 
țări a recomandărilor organelor C.A.E.R.

3. Pornindu-se de la necesitatea respec
tării consecvente de către țările membre 
ale C.A.E.R. a principiului răspunderii sta
telor privind obligațiile care decurg din 
acordurile de colaborare economică și 
tehnico-științifică ce se încheie intre ele, 
țările vor elabora și vor realiza măsurile 
necesare și, îndeosebi, vor elabora mijloa
cele și modalitatea de soluționare a proble
melor litigioase, care pot apărea intre ele, 
in cazul apariției unei asemenea răspun
deri. Totodată, se va ține seama de re
zultatele studierii propunerii privind crea
rea unui organ internațional de arbitraj 
al C.A.E.R.

4. In scopul creării unor condiții mai fa
vorabile pentru dezvoltarea relațiilor con
tractuale și a colaborării dintre organiza
țiile economice, tehnico-științifice și alte 
organizați naționale ale țârilor, precum și 
dintre organizațiile care se creează de 
către țările interesate pe bază multilate
rală, țările vor întreprinde măsuri pentru 
apropierea normelor juridice naționale re
feritoare la activitatea unor asemenea or
ganizații in domeniul colaborării lor eco
nomice și tehnico-științifice, precum și al 
unificării acestor norme de către țările in
teresate.

5. In conformitate cu pct. 4, țările vor
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Probleme organizatorice
1. Țările membre ale C.A.E.R. vor înfăp

tui măsuri cu privire la creșterea in conti
nuare a rolului Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc in oiganizarea colaborării 
lor economice și tehnico-științifice multi
laterale.

2. Țările membre ale C.A.E.R. vor efectua 

mici apelor și regularizării debitului apei 
pe întregul bazin al riului Tisa, inclusiv 
organizarea schimbului de informări reci
proce despre regimul apelor, coordonarea 
planurilor de dezvoltare, a economiei ape
lor in bazinul riului Tisa, considerentele 
privind posibilitățile construirii și exploa
tării în comun a diferitelor instalații (ba
raje, lacuri de acumulare, dcvcrsoarc și 
altele), măsurile privind folosirea complexă 
a resurselor de apă și protecția împotriva 
inundațiilor.

4. Să se elaboreze, în anul 1971, conside
rente ale țărilor Interesate membre ale 
C.A.E.R. privind dezvoltarea complexă in 
perspectivă a colaborării în soluționarea 
problemelor bazinului fluviului Dunărea.

perfecționa îndeosebi „Condițiile generale 
de livrare a mărfurilor intre organizațiile 
țarilor membre ale C.A.E.R." (C.G.L.—
C.A.E.R. 1968). „Condițiile generale de 
montai C.A.E.R. 1962“ și „Condițiile gene
rale de deservire tehnică C.A.E.R. 1962" și. 
de asemenea, pe măsura necesității, vor 
elabora documente normative unitare pri
vind problemele colaborării economice și 
tehnico-științifice, inclusiv cele privind rea
lizarea lucrărilor de cercetări științifice și 
dc proiectări. Ele vor elabora, de aseme
nea, acorduri (contracte) tip.

6. în cadrul realizării acțiunilor mențio
nate la pct. 4 și 5, țările vor preconiza 
prevederi concrete, îndreptate spre perfec
ționarea in continuare a sistemului de 
norme care definesc răspunderea mate
riala a organizațiilor economice pentru ne- 
indeplinirca sau îndeplinirea necorespun- 
zaloare a obligațiilor asumate de acestea.

7. In vederea reglementării juridice a re
lațiilor legate de înființarea și activitatea 
organizațiilor economice internaționale, care 
se creează de țările interesate membre ale 
C.A.E.R. in domeniul producției, comerțu
lui, colaborării tehnico-științifice și in alte 
domenii ale colaborării, aceste țări vor 
elabora și înfăptui măsurile necesare, cu- 
prinzind elaborarea actelor normative In 
problemele înființării și ale activității unor 
asemenea organizații, inclusiv în problemele 
regimului lor juridic pe teritoriile țărilor 
respective. Țările vor studia, în anii 1971— 
1972, posibilitatea încheierii unei convenții 
multilaterale in aceste probleme.

8. Țările interesate vor continua studie
rea și elaborarea problemelor colaborării in 
domeniul protecției juridice a invențiilor, 
mărcilor de fabrică și a mostrelor indus
triale.

9. Țările vor înfăptui acțiuni convenite 
privind perfecționarea in continuare a acti
vității organelor existente de arbitraj pen
tru comerț exterior din țările membre ale 
C.A.E.R. și a modului de examinare a li
tigiilor dintre organizațiile economice ale 
acestor țări, care pot apâiea din convenții
le și acordurile (contractele) privind pro
blemele colaborării economice și tehnico- 
științifice, avindu-se in vedere, îndeosebi :

— lărgirea competenței organelor națio
nale de arbitraj pentru comerț exterior 
prin trecerea in competența acestora a li
tigiilor dc drept civil dintre organizațiile 
economice, care decurg din relațiile privind 
toate felurile de colaborare economica și 
tehnico-științifică dintre țările membre ale 
C.A.E.R. ;

— lărgirea schimbului de informații (in
clusiv schimbul de hotăriri arbitrate)' dintre 
organele de arbitraj ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., in scopul facilitării aplicării uni
tare de către organele de arbitraj ale ță
rilor a prevederilor „Condițiilor genera
le de livrare a mărfurilor între organiza
țiile țărilor membre aie C.A.E.R." (C.G.L.— 
C.A.E.R. 1968) și ale altor documente care 
reglementează diferite domenii ale colabo
rării lor economice și tehnico-științifice ;

— apropierea și unificarea regulilor de 
procedură in organele naționale de arbitraj 
de pe lingă Camerele de comerț din țările 
membre ale C.A.E.R.

10. Țările vor contribui la efectuarea de 
consultații reciproce, schimburi de experi
ența și informații intre organele, organiza
țiile și instituțiile corespunzătoare (inclu
siv cete științifice), privind problemele ju
ridice în domeniul colaborării economice și 
tehnico-științifice dintre acestea, inclusiv 
normele juridice naționale care reglemen
tează activitatea unor asemenea organiza
ții in domeniul menționat.

organizarea și coordonarea activității lor 
privind înfăptuirea Programului complex, 
in primul rînd in Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc. In legătură cu aceasta, ele 
consideră că principatele direcții ale acti
vității C.A.E.R. vor fi :

— elaborarea problemelor economice și 

Juridice, a principiilor organizatorice și re
comandărilor concrete privind dezvoltarea 
in continuare a unei largi colaborări între 
țările membre ale C.A.E.R. ;

— acordarea de asistență țărilor intere
sate in coordonarea planurilor economice :

— dezvoltarea specializării și cooperării 
in producție ;

— efectuarea de cercetări economice, 
consultații reciproce cu privire la principa
tele direcții pe termen lung ale politicii 
economice, întocmirea prognozelor privind 
cete mai importante probleme ale dezvol- 
lârii economiei și progresului tehnico- 
științific pentru țările interesate membre 
ale C.A.E.R. :

— sintetizarea experienței și elaborarea, 
pe această bază, de recomandări cu privire 
la dezvoltarea in continuare a colaborării 
economice și tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. ;

— informarea despre dezvoltarea econo
mică și tehnico-științifică și colaborarea 
țărilor membre ale C.A.E.R., despre dezvol
tarea economiei mondiale :

— organizarea schimbului de experiență 
cu privire la sistemele dc planificare și con
ducere a economici naționale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

3. Țările membre ale C.A.E.R. vor între
prinde măsuri cu privire la perfecționarea 
continuă a activității C.A.E.R. prin :

— îmbunătățirea structurii și a metodelor 
de lucru ale organelor acestuia și, îndeo
sebi, prin elaborarea și perfecționarea, pe 
măsura necesității, a documentelor norma
tive care reglementează activitatea C.A.E.R., 
pe baza studierii și sintetizării practicii a- 
plicării acestor documente :

— lărgirea in cadrul C.A.E.R. a colabo
rării sistematice dintre organele competen
te corespunzătoare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. :

— folosirea largă in activitatea acestuia 
a realizărilor contemporane in domeniul 
organizării științifice a muncii și conduce
rii și pe alte căi posibile.

4. Țările membre ale C.A.E.R. vor între
prinde măsuri pentru ca recomandările 
C.A.E.R. in problemele colaborării din do
meniile corespunzătoare să fie avute in ve
dere in activitatea comisiilor interguverna- 
mentale bilaterale de colaborare economică 
și tehnico-științifică, in cadrul realizării
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Prevederi finale
Despre formele participării țări
lor membre ale C.A.E.R. la dife
rite acțiuni ale Programului 

complex

1. întreaga activitate de înfăptuire a Pro
gramului complex se va desfășura in con
formitate cu prevederile statutului Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc și cu 
hotărîrile cetei de-a XXIII-a Sesiuni (spe
ciale) a C.A.E.R.

Elaborarea acțiunilor privind înfăptuirea 
Programului complex se va efectua de către 
țările interesate, de asemenea. în cadrul 
comisiilor interguvernamentale bilaterale de 
colaborare economică și tehnico-științifică, 
in cadrul legăturilor directe dintre organe
le de stat, organizațiile economice, de cer
cetări științifice și alte organizații compe
tente ale țărilor, în organizațiile economice 
internaționale care se creează de țările in
teresate membre ale C.A.E.R. și prin folo
sirea altor forme organizatorice pe care 
țările te consideră indicate.

2. Țările membre ale C.A.E.R. au con
venit că, in cadrul îndeplinirii prezentului 
program, ele vor căuta asemenea forme, 
căi și metode de colaborare economică și 
tehnico-științifică care să permită partici
parea la aceasta a tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R., să sporească interesul fiecărei 
țări pentru o participare cit mai largă la 
această colaborare. Fiecare țară membră a 
C.A.E.R.. care participă la înfăptuirea Pro
gramului complex pe baza liberului con
simțământ deplin. își asumă obligații și 
creează condiții care să garanteze îndepli
nirea obligațiilor asumate.

3. Fiecare țară membră a C.A.E.R. are 
dreptul, in orice moment, să-și declare in
teresul de a participa la acea acțiune a 
Programului complex la care inițial ea nu 
a dorit să participe dintr-un motiv sau 
altul, în condițiile care vor ti convenite 
intre țările interesate și țara respectivă.

4. Neparticiparea uneia sau a cîtorva țări 
membre ale C.A.E.R. Ia diferite acțiuni ale 
Programului complex nu trebuie,să împie
dice țările interesate să realizeze colabora
rea în comun. Neparticiparea unor țări Ia 
anumite acțiuni nu trebuie să influențeze 
asupra colaborării și cooperării in alte do
menii de activitate.

5. In scopul creării pentru țările membre 
ale C.A.E.R., care nu participă la diferite 
acțiuni ale Programului complex, a posibi
lităților pentru aderarea totală sau parțială 
la asemenea acțiuni, țările interesate mem
bre ale C.A.E.R., la cererea țării membre 
a C.A.E.R. care nu participă la realizarea 
acțiunii respective, o vor informa despre 
principalele rezultate ale activității lor, în 
modalitatea convenită între ele. Această 
modalitate poate prevedea invitarea repre
zentanților țărilor membre ale C.A.E.R., 

legăturilor directe dintre organele de stat, 
organizațiile economice, de cercetări știin
țifice șl alte organizații competente ale ță
rilor, precum și in activitatea otgamzațiilor 
economice internaționale create de ele.

5. Țările membre ale C.A.E.R. vor adopta
măsuri pentru ca activitatea organizațiilor 
interstatale, existente și nou create de că
tre țările interesate pe baza principiilor 
C.A.E.R., care comportă o largă răspundere 
in domeniul economiei, științei și termini, 
să fie coordonată in mod corespunzător cu 
activitatea C.A.E.R. .

Coordonarea menționată va cuprinde pur* *. .. 
blemele care prczifilă interes reciproc pen
tru C.A.E.R. și organizațiile amintite ; ea 
se va Înfăptui pe bază de convenții și pro
tocoale. care vor ti încheiate intre C.A.E.R. 
și aceste organizații și vor prevedea, în
deosebi, că asemenea organizații sint puse 
ir. legătură cu C.A.E.R. in calitate de orga
nizații specializate.

• Teatrul Giuleșt) (la Arenele 
Romane) : Comedie cu olteni — 
20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară „23 August") : Fetele Didlne) 
— 20.
• Teatrul sathic-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul de cultură și artă al 
municipiului București (la roton
da scriitorilor din parcul Clșmi- 
giu) i Spectacol de sunet și lumi
nă — 20,15; 21.

In caz de necesitate, C.A.E.R. poate ma
nifesta inițiativă in sensul ca statele in
teresate să înceapă tratative cu privire la 
crearea de noi organizații specializate, care 
vor fi necesare pentru înfăptuirea Progra
mului complex.

La înființarea organizațiilor economice 
interstatale, țările membre ale C.A.E.R. vor 
include, in documentele normative ale a- 
cestora, prevederile necesare pentru stabi
lirea relațiilor cu Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

6. In acordurile șl protocoalele menționa
te la pct. 5, care se încheie intre C.A.ER. 
și organizațiile interstatale corespunzătoare, 
voi fi reglementate problemele delimitării 
și coordonării activității dintre aceste orga
nizații, pe de o parte, și C.A.E.R. pe de altă 
parte.

Organizațiile interstatale specializate, puse 
in legătură contractuală cu C.A.E.R., . Ji 
min în același timp organizații interstatali 
de sine stătătoare ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și acționează pe baza actelor lor 
constitutive.

7. Tarile membre ale C.A.E.R. vor între
prinde măsuri pentru crearea, în cadrih1 a 
sistemelor naționale de planificare și con- 
ducere a economici naționale, a premiselor 
economice, organizatorice și juridice nece
sare in vederea înfăptuirii cu succes a 
Programului complex.

care nu sint participante la organizațiile 
economice interstatale pe care te creează 
țările interesate, la ședințele organelor de 
conducere ale acestor organizații cu prilejul 
examinării unora sau altora din problemele 
legate de îndeplinirea diferitelor acțiuni ale 
Programului complex, atunci cind aceste 
acțiuni se realizează in cadrul organiza
țiilor respective.

Despre participarea totală sau 
parțială a țărilor nemembre ale 
C.A.E.R. la înfăptuirea Progra

mului complex

6. La înfăptuirea Programului complex 
poate participa, total sau parțial, oricare 
țară nemembră a C.A.E.R. Total poate par
ticipa acea țară nemembră a C.A.E.R. care 
împărtășește scopurile și principiile pro
gramului.

Țara nemembră a C.A.E.R. care dorește 
să participe total sau parțial la înfăptuirea 
Programului complex, transmite o cerere 
corespunzătoare secretariatului C.A.E.R. în 
cazul acordului tuturor țărilor membre ale 
C.A.E.R., participante la Programul com
plex, cu participarea la înfăptuirea acestuia 
a țării nemembre a C.A.E.R.. condițiile 
participării acestei țări la activitatea or
ganelor C.A.E.R. în cadrul examinării pro
blemelor legate de înfăptuirea Programului 
complex sau a acelor prevederi ale acestuia,, 
la înfăptuirea cărora participă țara respecti
vă. se stabilesc printr-o convenție întreg- 
C.A.E.R. și această țară. Totodată, în cazu
rile necesare, într-o asemenea convenție 
pot fi stabilite condițiile participării acestei- 
țări la realizarea diferitelor acțiuni prevă
zute în Programul complex.

7. Participarea țării nemembre a C.A.E.R. 
sau a organizației sate economice la înfăp
tuirea diferitelor acțiuni ale Programului 
complex, acțiuni care se elaborează în 
afara C.A.E.R., se realizează pe baza înțe
legerii acestei țări sau a organizației sate 
economice în mod corespunzător cu țările 
sau cu organizațiile lor economice care 
participă la aceste acțiuni.

Despre modalitatea completării 
și precizării Programului com

plex

8. Pe măsura realizării acțiunilor prevă
zute în Programul complex, a acumulării 
experienței și pornindu-se de la noile ce
rințe și posibilități, care apar in procesul 
adincirii și perfecționării colaborării eco
nomice și tehnico-științifice și dezvoltării 
integrării economice socialiste. Programul 
complex va fi țompletat și precizat prin 
hotăriri ale Sesiunii Consiliului.

„Cîntecul munților11 
la prima ediție

TG. JIU (corespondentul „Scin- 
teii“. Mihai Dumitrescu). — Defileul 
Jiului a cunoscut o animație puțin 
obișnuita acestor locuri. La punctul 
Lainici, pe un platou in formă de am
fiteatru. a avut ioc o interesantă reu
niune a formațiilor artistice de ama
tori din zona montană și premontană 
a masivului Paring. Organizatorul pri
mei ediții a sărbătorii ..Cîntecul mun
ților". Comitetul județean pentru cul
tură și artă Gorj, a invitat cele mai

vremea
Tn țară : Vremea s-a menți

nut deosebit de călduroasă, mai 
ales in sudul și estul țârii. Ce
rul a fost variabil, mai muit 
• cnin. exceptând zonele de deal 
<i de munte, unde a prezentat 
înnorări accentuate și s-au 
remnalat averse locale de ploa
ie și frecvente descărcări elec
trice. Vin iul a suflat slab, pină 
la tare Temperatura aerului, la 
a.-a 14. oscila între 25 de grade 
la Cimpulung Moldovenesc și 
35 de grade la Caracal. Videle. 
Fâurei si Jurilovca.

La București : Vremea a fost 
deosebit de călduroasă, cerul a 
fost variabil. vintul a suflat 
slab- Temperatura maximă a 

bune formații artistice din Stânești, 
Polovragi, Crasnar, Novaci, Bumbești- 
Jiu din județul Gorj, precum și for
mații din județul vecin, Hunedoara, 
de la căminele culturale din Iscroni 
și Cimpa.

Citcva sute de artiști amatori au 
oferit miilor dc iubitori ai artei 
populare și ai nai urii o adevărata 
salbă de cintece și dansuri, intr-un 
reușit spectacol ce va deveni, tradi
țional.

fost de 36 de grade (cea mai 
mare temperatură din vara a- 
ceasta).

Pentru zilele de 8, 9 și 10 au
gust: în țară, aspectul deosebit 
de călduros al vremii se va 
menține, mai ales in sudul și 
estul tării. Cerul va prezența 
unele innorări in Banat. Cri- 
șana, Transilvania și regiunea 
muntoasă, unde se vor semnala 
averse de ploaie și frecvente 
descărcări electrice. Izolat, va 
cădea grindină. Vintul va sufla 
slab, pină la potrivit, predomi
nant din sectorul sud-vestic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 11 și 21 de grade, 
iar cete maxime intre 24 și 34 de 
grade, local mai ridicate la în
ceput. in sud și est. Pentru 
București : Vreme călduroasă, 
mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vintul, în general, 
slab. Temperatura se menține 
ridicată-

In toate cooperativele agricole 
de producție din județul Buzău 
s-a trecut la organizarea unor 
ample activități industriale și 
de prestări de servicii, obținin- 
du-se în prima jumătate a anu
lui 1971 rezultate notabile pe 
măsura eforturilor investite, a 
sarcinilor stabilite pentru ridi
carea activității satului contem
poran la cotele unei înalte efi- 
ciențe economice. „In acest an, 
ne spunea tov. Constantin San
du, președintele U.J.C.A.P. Bu
zău, in cooperativele agricole de 
producție din județ se prevede 
realizarea unei producții globale 
în valoare de 80 milioane tei din 
activitățile industriale, de pre
lucrare a produselor agricole, 
construcții și prestări de servi
cii. Consiliile intercooperatiste 
care coordonează aceste activi
tăți au întocmit programe de 
lucru bazate pe cunoașterea si
tuației locale (forță de muncă, 
tradiție meșteșugărească, resur
se naturale).

La C.A.P. Glodeanu Sărat și 
C.A.P. Pitulicea, de exemplu, 
prefabricatele din beton pentru 
garduri, tuburi, date, cărămizi 
etc., care au început să se fa
brice de citeva luni, sint mult 
solicitate de numeroșii benefi
ciari din comună. La C.A.P. 
Zărnești, Cislău, Puiești activi
tatea industrială desfășurată și-a 
propus să caute noi soluții de 
valorificare superioară in tot 
cursul anului a materiei prime 
locale și a forței de muncă. Ca
pacitatea echipelor de meseriași 
este dovedită de un exemplu : 
brigada de construcții de la 

C.A.P. Vilcele a reușit ca numai 
în 60 de zile să termine construc
ția unui modern dispensar uman 
care dispune și de un staționar 
cu 20 de paturi.

Pe agenda de lucru a C.A.P. 
din comuna Vilcele este în
scrisă acțiunea de amenajare a 
circa 30 de hectare luciu baltă, 
de unde se pot scoate anual cir
ca 2 vagoane de pește. Noile o- 
biective zootehnice vor aduce 
importante beneficii cooperati
velor. Se vor adăuga, celor exis
tente, alte 17 abatoare, 2 ingră- 
șătorii de porci, una de berbe- 
cuți, o crescătorie de viermi de 
mătase și una dc albine.

Pentru că necesitățile diurne 
ale sătenilor au crescut, activi
tatea de prestări de servicii a 
ținut seama de satisfacerea in
tegrală a acestor cerințe. La Să
geata, de pildă, în numai patru 
luni s-au creat : 2 sifonării, o 
secție de tricotaje, gogoșerie și 
patiserie, cojocărie, croitorie 
bărbătească, stație de îmbute
liat suc, precum și ............
rie cu o capacitate 
1 300 000 de bucăți.

Avantajele pe care statul le 
oferă dezvoltării activităților in
dustriale sătești (credite, scutire 
pe timp de 2 ani de impozite) 
constituie un stimulent pentru 
diversificarea rețetei activități
lor industriale, extinderea capa
cității unităților existente, asi- 
gurind atragerea de noi rezerve 
materiale in circuitul economic.

o cărămidă- 
anuală de

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii1

cinema
• Brigada Diverse tn alertă : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, GRADINA DOINA — 20,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
1G.30; 18,45; 21.
• Simon Bolivar : SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete
— 3763).
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21. la grădină — 20; 21.45, FAVO
RIT — 9,15; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
CENTRAL — 10; 13; 16.30; 20.
• Floarea soarelui : SCALA — 
10,30; 13,45; 16; 18,45; 21,15, MO
DERN — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, la grădină — 20, TOMIS — 
10; 12,30; 15,30; 13, la grădină —
20.30. GRADINA SELECT — 20.
• întoarcerea Sfintului Luca : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• 1! cunoașteți pe Urban ? : LU
MINA — 9—16 in continuare ; 
18,15; 20,30.
• Lănțlșoare verzi : TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
• Săptămîna nebunilor : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul planetei maimuțelor : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină - 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Dispariția Iul Timo : MOȘILOR
— 15,45; 17,45, la grădină — 20.15.
• îndrăgostiți! : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial : RAHOVA — 15,30;
19.30.
• Cortul roșu : FLOREASCA — 
16; 19.
• Asterix șl Cleopatra ; Circul ; 
Domnul Goe : DOINA — 10; 11,30; 
13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Haiducii iul Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : CRÎNGAȘI — 
15,30; 19.
• Yo - Ye : CINEMATECA (sala

Union) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.
• Turnul de aramă : BUZEȘT1
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Al 41-lea : UNIREA — 16, 18,30, 
Ja grădină — 20,30.
• Sunetul muzicii : LIRA — 15,30. 
la grădină — 20, POPULAR — 
15,30; 19,30.
• Facerea lumii : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Notre-Dame de Paris: ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Un surls In plină vară : LA- 
ROMET — 15.30; 17,30; 19,30.
• Greșeala fatală : MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, BUCEGI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Mayeriing: MUNCA — 16;
19,15.
• Secretul din Santa Vittoria : 
VITAN — 15; 17,30, la grădină
— 20.
• în arșița nopții : DACIA — 
8,30—20 în continuare.
• întilnire cu o necunoscută :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16ț
18,15; 20,30, AURORA - 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18, la grădină - 20,15.
• Ultimul mohican : FLACARA
— 15,30; 17,45; 20.
• Un italian in America : GIU- 
LEȘTI — 15,20: 17,45; 20.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16: 19,30, PA
CEA — 9: 16; 19,15, PROGRESUL
— 10; 15; 19.

teatre

16.15 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. 
Din cuprins : Program pen
tru copii ; Cronica săptămi- 
nii ; Muzică populară germa
nă în Interpretarea artiștiloi 
amatori din comuna Daia, 
județul Sibiu', Pe Mureș în 
jos — reportaj de scriitorul 
Franz Heinz și operatorul 
Mircea Bogdan ; Reportaj la 
C.A.P. Nușfalău, județul 
Sălaj.

18,00 Ex-Terra '71. Finala pe țară 
a ediției a IV-a a concursului 
de construcții tehnice. Ziua 
a II-a.

18,40 Bună seara, fete I Bună sea
ra, băieți !

19.15 Publicitate.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.

20,00 Săptămina Internațională.
20.15 Tele-enciclopedla. Din cu

prins : Vioară ; Breviar ; 
Competiții.

21.15 Film serial ; „Urmărirea". 
Scenariul : Eugen Barbu, N. 
Mihail. Regla : Radu Gabrea. 
Episodul III - „Atelierul de 
croitorie".

22,05 Emisiune muzical-distractl- 
vă, cu Marla Slătlnaru, Ilea
na Popovici, Florica Ungur. 
Radu Zaharescu, Mihai du
că, Pulu Călinescu, Mihai 
Stoenescu, Gavril Sabău, ba
lerinii Dorina Fleșeriu șl 
Francisk Valkay. R. zolla, 
formațiile Paul Ghențer si 
Jean Lucaci. Realizatori : 
Dan Jelescu șl Grigore Pop.

23,10 Telejurnalul de noapte.
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i faptul) 
DIVERS

| Curajul 
| tinerilor 
| speologi
I Captat înrft din ÎSM’P. pentru | 

alimentarea iu apă a mațului I 
Tirgovișlc. pirlul Ra'.et părea să |

I nu prezinte nici o enigmă. Se . 
șlia ca. Înainte de a izvorî, strft- I

I batea un culuoar săpat in stincă I 
pe n lungime de aproximativ 200 ’ 
metri și . cam atit. Existența u- I 
nui ..sifon" subteran a Impledi- I

' cat cercetările de . adincime. I 
Recent, cițiva speologi amatori, i 
membri ai cercului „Focul viu" I 
alcătuit din studenți de la dife- | 
rite instituții de învăț&mînt su- 
perior din Capitală, s-au incu- I 
metat să meargă mai departe. I 
Forțind ..sifonul*.  ei au constatat • 
cu surpriză că. dincolo de acesta, I 
se deschide o peșteră de dimen- I 
siun: uriașe. Sistemul de gale- | 
rii, descoperit de oi. însumează . 
peste 4.2 km. noua peșteră fund I 
astfel de aproape zece ori mai I 
mare drrit peștera lalomicioara. 1 
cea mai cunoscută peșteră din I 
Munții Bucegi.

La polul 
opus

.4 roca tal este considerat, pe | 
bună dreptate omul care cu-

1 nons.'e prevederile legale. Ic res- I
1 peria șî-i a.uKd și pc alfii sa pro- I
i cedeze la fel. Iată insă cu Vir- 1 

p;i Negul din Brașov (Bd. Vicia- I 
viei nr. 5) a pășit, in profesia de I 
avocat, o sursă de venituri He- I 
paie. l’t.'/iza. pentru acest scop, > 
toate căile. Pretindea bani pen- I 
Tru expertizele efectuate ; înșela | 
încrederea unor cetățeni spunin- 
au-le că intrarea la organele de I 
miliție se face contra unor tare I 
(pe care in fapt și le însușea). I 
Tor el solicita sume de bani u- i 
nor clienți. chipurile peptra a I 
influența cercetările efectuate | 
de organele de miliție. Cum se . 
vede. argumente grave care I 
..pledează- elocvent asupra ne- I 
cmstei sale. Arestat de organele 1 
de resort, va compare in fața I 
instanței de judccuta. dar >,-a ca I 
apărător. ci in calitate de inri- I 
n . t. De la bara la boxă. Drumul . 
necinstei. |

„Lecția**
Aflat in vizită la o rudă care 

lucrează la balastiera Bălăceai!- I 
ca. m i ei utul major Virgil Voi- I 
cu. agent de < irculație la nuli- • 
ț.a municipiului Ploiești, era in i

■ căutarea unui mijloc de trans- I 
port pentru a se intoarce in o- | 
raș. A oprit o autobasculantă și 
s-a urcat lingă șofer, in cabină. I

| Pe drum i-a cerut șoferului sâ-i | 
încredințeze volanul. Pe semne.

; pentru a-i preda o lecție de con- I 
[ ducere. La scurt timp după I 

ceasta insă, din cauza vitezei •
| excesive a lovit in plin un mo- I
■ tociclist accidentindu-1 grav. A I 
I cum. organele in drept ii vor | 
I servi celui vinovat lecția de ri- . 

scare.

Tentativă 
eșuata

Zile in sir, un individ dădea I 
I tîrcoale prin preajma Agenției I 
I C.E.C din Fieni (Dîmbovița). i

) dată întreba despre cursul o- I
I bligațiilor, alteori despre libre- | 

■de cu ciștiguri. fără să depună 
.n.-ă sau să scoată vreun ban I 
Zilele trecute, clnd in unitate nu I 
mai era nimeni. i-a cerut casie- • 
rului Constantin Pascu să-i com- i 
picteze un libret nou. Deși era I 
• ma închiderii. funcționarul s-a I

I aplecat conștiincios asupra lu- . 
,-rării. N-a apucat insă să scrie I 
dccit citpva litere. pentru că in- I 
d.vidul l-a izbit in cap cu un

| drug de fier împăturit intr-un I 
:iar. Tentativa nu a reușii. Toc- I

I ;a: cina individul se pregătea I 
i -'j scoro c.-isr.i după bani, in pra- ■ 

gul agenției a apărut o femeie I
I core, vazindu-l pe casier in nc- | 

pre și plin de singe, a dat a- 
larme C a-utorul informațiilor I 
furnizate de ea. infractorul a jos'. I

1 prins. Este Victor Roșu, din co- • 
I mu,na Moțăcni (Dîmbovița), fără I 

r-, ' .•■>.:••/' de mai mult |
I vreme pentru înfăptuirea unor |

I Păgubași I
| dezinte-
I resați ?

t f. • -mtroJ recent efectuat de 1
I organele de resort a stabilit c. I 

mni ce ■'.erv'ive incșteșu- I
găre-’.i din județul Suceava sint •
Irea unpi ■ 

pagube i.i-umind 47-1000 Ici. S | 
,-u €-•£- vorba de pagube produ- |

• II Jutind de mai bine de un an de I 
I zile La unele dintre ele. soluțio- I 
1 naie de mult de instanțele de 
Iiudecată. există chiar și dispo- I 

idecăloreascĂ. I

Hif ăr rile insă zac i: cine știe I 
i f in vreme ce păgubi’.o- •
I di continuă =ă-și vad.< nesliu- I 
I ■’heriți de treabă. Două cazuri | 
1 "uncirtc : Hie T. '-oid Și Ramiro 
I Botez au prejudiciat cooperativa I

meșteșugărească ..Lnirea". din I 
Suceava, cu 96 000 lei. Iar Nister I 

IA’.era cooperativa ..Pre-tareu" i 
din Fălticeni, cu alți 43 000 lei. j 
Cu toate că ambele cazuri au | 
fost descoperite încă in urmă cu .

I un an. nici una dintre cooperați- I 
I ve nu se grăbește să-și recupe- I 
• roze paguba. Cine tolerează a- 
Icest dezinteres cras față de avu- I 

tul obștesc ?

Rubricfi redoclatâ de : .
Gheorqhe DAVID
Gheorqhe POPESCU I 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteiî"

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

VOLEI feminin

Turneul international 
de la Constanta
• România — R. P. 0. Coreeană 3—2

După o țni-prupere de o zl — pen
ii u odihnă -- echipele feminine de 
\ cilri cr:< participă la turneul inter
național dc la ConStMnță și-âu reluat 
ieri întrecerea. Miza meciurilor fiind 
fu um mai mare, decisivă pentru con
figurația <lacamentului final al tur
neului. echipele s-au angajat și mai 
hotârit in lupta pentru victorie. Par
tida inaugurală a programului — 
R.l'.D. Coreeană — România — a 
pr.i juit o astfel de dovadă. Excep- 
lind scul al doilea (care a revenit 
net voleibalistelor noid-coroehe). In 
resiul partidei, timp de circa două 
cav spectacolul x olcibalistlc a fo>-t 
t xcelent, de un dramatism caro, 
firește, a plăcut publicului din 
i: ibunc. Echipa noastră părea să de- 
buiozo relativ ușor ; la începutul se
tului 1 a condus cu 12—8. cu 14—10. 
Dar riposta formației adverse a făcut 
ca setul să se decidă in prelungiri. Cu 
greu, voleibalistele noastre și-au con
turat victoria (16—14). In continuare, 
sportivele român? au acea comporta
re (inexplicabilă ’) cu care au cam., 
obișnuit pe toți cei ce au urmărit e- 
voluția lor in turneul de la Constan
ța ; o ..cădere" (cvasi-tolală). in tot 
setul secund, de parcă... nici nu erau 
pe teren '. Reprezentativa R.P.D. Co
reene ciștigă cu 15—5 (!). Setul care 
urmează incintă din toate punctele de 
vedere : nici un efort nu este precu
pețit. Cele 12 jucătoare aflate la un 
moment dat pe teren fac chiar și im
posibilul pentru a nu lăsa mingea să 
cadă în propria zonă, ci pentru a o 
fructifica in faxoarea echipei proprii. 
Evoluția scorului este in aceste con
diții extrem de pasionantă. Conduc 
oaspetele cu 5—2 : egalăm și luăm 
conducerea (7—6). Din nou adversa
rele se distanțează (12—8), ca urmare

La bazinul Dinamo

Două noi recorduri la înot
Așa cum se și anticipa, reșițeanul 

Eugen Aimer și-a luat revanșa in 
fața bucureștcanului Marian Sla- 
\ ic : ieri, in finala probei de 400 m 
liber. Aimer a ocupat locul intîi, 
devenind astfel campion. Rezultatul 
lui (4'18") nu este superior actualu
lui record (4‘17”9/10), dar aceasta nu 
înseamnă că cei doi nu sint capabili 
(chiar in acest sezon, la concursu*-  
iile care au mai rămas) să ridice 
serios v-aloarea recordului național.

Ca și in prima zi a finalelor cam
pionatelor de natație, ieri s-a evi
dențiat din nou dinamovista Anca 
Groza : ea a ciștigat un nou titlu și 
a stabilit un nou record național in 
proba de 200 m delfin: 2’32"2/10. Un 
nou record național avem și in pro
ba de 100 m bfas-femei. Noua re
cordmană — și campioană pe 1971 
— este Arica Georgescu (Dinamo), 
cu r20"5/10.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

• TENIS — La Luxemburg se . 
desfășoară campionatul european 
de tenis pentru amatori. Iată pri
mele rezultate : simplu bărbați : 
Machan (Ungaria) — Caimo (Italia) 
7 -5. 6-1 : Leyus (U.R.S.S.) — Ga- 
siorek (Polonia) 7—5. 6—0 ; Metre- 
veli (U.R.SS.) - Hutka (Cehos
lovacia) 6—2. 6—3 ; simplu feminin : 
Morozova (U.R.S.S.) — Skulj (Iu
goslavia) 6—2, 7—5 : Szoreny (Un
garia) — Dibar (România) 6—4, 
4—6. 6—3 : Kroscina (U.R.S.S.) — 
Kral (Poionia) 6—1, 6—3 ; Ciakirova 
(Bulgaria) — Van Haver (Belgia) 
6—1. 6—0.

• POLO PE APA — Turneul in
ternațional de polo pe apă de la 
Pi-scara (Italia) a fost ciștigat de 
cunoscuta echipă Pro Reco Genoxa. 
care a întrecut in meciul final 
formația Marinei militare (Mosco
va) cu scorul de 9—5. în partida 
pc-nlru desemnarea locului trei. Ra
pid București a învins cu 11—8(3—1. 
1—1, 3—3, 4—3) selecționata Barce
lonei. *

• ATLETISM — Pe stadionul 
„Bislet" din Oslo, atletul american 
Juris Luzins a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a anu
lui in proba de 800 m cu timpul de 
1’45 '2 10 (la 9/10 de recordul mon
dial al probei).

• Luind startul intr-un concurs 
al atletelor fruntașe din R. D. Germa
nă. desfășurat la Berlin, Karin Balzer 
a stabilit un nou record mondial in 
proba de 100 m garduri cu timpul de 
12- 6 10. Vechiul record mondial 
(12“7 10) il deținea impreună cu po
loneza Tereza Sukniexvicz. Pe locul 
doi s-a clasat Annelie Erhardt cu 
12“7/10. In cursa de 100 m plat. 
Renate Steelier (R. D. Germană) a 
fost cronometrată in 11". egalind 
pentru a doua oară recordul mon
dial.

• FOTBAL — Echipa iugoslavă 
de fotbal Zelezniciar Sarajevo și-a 
inceput turneul in U.R.S.S. jucind 
la Moscova cu formal-a locală Lo
komotiv. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul de 
3-1 (1-0).

• LA JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE. ultima zi a 
concursului atletic a fost marcată 
de performanța excepțională a 
sportivului cubanez Pedro Perez 
Duenas, care a stabilit un nou re
cord mondial in proba de triplusalt.

LOTO
NUMERE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 6 AUGUST 1971
FOND GENERAL DE CÎȘTIGUR1:

1 140 i9U lei din care 208 885 report.
EXTRAGEREA I : 26 16 2 51 54 24 

55 57 19
Fond de ciștiguri : 515 607 lei din 

care 64 057 lei report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 21 49 69 
45 72 42 70.

Fond de ciștiguri : 624 583 lei din 
care 144 82S lei report cat. A. 

a unor atacuri variate la fileu, deru
tante și totodată obositoare pentru 
jucătoarele noastre. Și totuși, cu oe- 
neigle ncbănuitfl. ..tricolorele'1 revin 
puternic, egalează (la 12) și au set- 
bol (14—12). Atacurile peste blocaj 
se dovedesc inspirate și eficace. Fi
nalul insă aparține nord-coreenclor : 
16-14.

Coca ce avea să constituie un mo
tiv in plus de satisfacție pentru pu
blic și specialiști a fost finalul de 
meci, de-a dreptul entuziasmant, al 
echipei române. Cu un joc în conti
nuă mișcare, cu faze la fileu purtate 
in stilul bunelor formații masculine 
(pase lungi, de pe o parte pe alta, 
in așa fel incit să se evite cit moi 
mult, blocajul advers), voleibalistele 
noastre iși adjudecă setul al patrulea 
cu 15—7 și pe cel dc-al cincilea (de
cisiv pentru ocuparea locului II în 
clasamentul turneului) cu 15—10. O 
victorie cu atit mai merituoasă cu 
cit cclupa R.P.D. Coreene deține ac
tualmente locul al treilea in ierar
hia mondială.

în continuare, echipa U.R.S.S. a 
obținut victoria cu 3—0 (15—12, 15—6, 
15—2) in fața formației Cehoslova
ciei.

Din cile arată calculele hirtiei, trei 
echipe — și anume U.R.S.S., Româ
nia și R P.D. Coreeană — au șanse 
aproximativ egale la ciștigarea tur
neului. Aceasta face ca meciurile de 
astăzi (România — Cehoslovacia și 
U.R.S.S.—R.P.D. Coreeană) să fie 
considerate, fiecare in parte, un ve
ritabil derbi. Programul începe la ora 
15.30 cu partida R.F.G.—România 
(tineret).

I. D.

Proba de 200 m delfin rezervată 
bărbaților a fost dominată tot de un 
reprezentant al clubului Dinamo — 
Atila Petelei. Acesta a parcurs pa
tru lungimi de bazin („precum del
finul") in 2’18"4/10. Angel Șopterea- 
nu s-a impus la 100 m bras (cu 
1W9/10).

Foarte tinăra dinamovista Euge
nia Cristescu (13 ani) s-a impus clar 
în cursa de 400 m liber, devenind 
campioană de senioare cu timpul de 
5’07"6/10.

Astăzi, de la ora 18. bazinul Di
namo găzduiește noi finale, care — 
exceptind surprizele (eventuala ra
tare a calificării in seriile de dimi
neață) — ii vor reuni la start pe 
campionii din primele două zile și 
pe învinșii lor. Prilej de revanșă 
sau... de confirmare !

în fața celor 45 000 de spectatori 
prezenți in tribune, Perez a reușit 
din cea de-a doua încercare o sări
tură de 17,40 in. rezultat superior 
cu 1 cm recordului mondial oficial 
deținut din anul 1968 (de la Jocu
rile olimpice din Mexic) de atletul 
sovietic, Viktor Saneev.

Pedro Perez Duenas este în vir- 
stă de 20 ani. Jucător de baschet în 
prima parte a activității sale spor
tive, el s-a consacrat apoi atletis
mului, iar in anul 1970 numele său 
atrăgea atenția specialiștilor in ur
ma stabilirii celei mai bune perfor
manțe mondiale de juniori cu 16.38 m.

(Urmare din pag. I)

care o prezintă practica întîlnirilor 
și contactelor directe, promovată cu 
consecvență de partidul nostru, in 
scopul dezvoltării unor legături ba
zate pe înțelegere și respect reci
proc. in interesul unității mișcării 
comuniste, a tuturor forțelor munci
torești. democratice și progresiste, in 
lupta împotriva imperialismului, pen
tru înfăptuirea marilor aspirații ale 
omenirii.

Armele nucleare să fie 
scoase in afara legii
Prezența României socialiste pretu

tindeni unde se dezbat problemele vi
tale ale contemporaneității s-a vădit 
și cu prilejul Conferinței internaționa
le din acest an împotriva bombelor a- 
tomice și cu hidrogen, tribună de ex
primare a voinței popoarelor ca nicio
dată și nicăieri pe pămint să nu se mai 
permită repetarea tragediilor de la Hi- 
roșlma și Nagasaki. Mesajul de înaltă 
vibrație adresat conferinței de tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
din nou necesitatea arzătoare de a 
se face totul pentru scoaterea in a- 
fara legii și lichidarea armei nu
cleare. proclamind totodată hotărirea 
poporului nostru de a-și aduce con
tribuția. alături de celelalte forțe 
democratice și iubitoare de pace 
alo omenirii, pentru realizarea fără 
intirziere a unor pași practici in a- 
ceastă direcție.

Tocmai pornind de ia imperativul 
trecerii pe făgașul unor acțiuni efec
tive, concrete și imediate in favoa
rea dezarmării generale, și in pri
mul rind a celei nucleare. România 
a prezentat, încă în cursul anului tre
cut, Comitetului pentru dezarmare de 
la Geneva un program larg de mă
suri, vizind interzicerea folosirii, în
cetarea producției și, in final, dis
trugerea tuturor armelor atomice și 
a mijloacelor de transportare a lor 
la țintă, propuneri care, așa cum a 
arâtut zilele trecute reprezentantul 
țării noastre in acest comitet. Iși 
păstrează pe deplin actualitatea.

România consideră că o Influență 
binefăcătoare asupra climatului po
litic internațional și a ansamblului 
tratativelor de dezarmare ar avea și 
asemenea măsuri ca lichidarea baze
lor militare, retragerea trupelor stră
ine in limitele granițelor naționale, 
desființarea simultană a blocurilor 
militare, renunțarea la efectuarea de 
manevre militare pe teritoriul unor

0 hotărire a Consiliului de Miniștri 

privind modificări in regulamentul 

de circulație
Printr-o Hotărire a Consiliului de 

Miniștri s-au adus două modificări 
Regulamentului circulației aflat în 
vigoare. Prima se referă la unifor
mizarea regulilor privind acordarea 
priorității dc trecere In intersecții. 
Astfel, s-a renunțat la regula priori
tății de stingă in intersecții cu sens 
giratoriu și s-a generalizat priorita
tea dc dreapta și in astfel de inter
secții. Prin urmare, in intersecții!- 
cu sens giratoriu au prioritate de 
trecere vehiculele care vin din par
tea dreaptă, față de cele care vin 
din part€â stingă. Organele de mili
ție au luat măsuri pentru întărirea 
siguranței circulației in intersecțiile 
cu sens giratoriu și îndrumarea con
ducătorilor de vehicule pentru apli

Cronica zilei
Primarul orașului Los Angeles, Sam 

Yorty, conducătorul delegației ameri
cane care face o vizită in țara noastră, 
a oferit vineri o recepție in saloanele 
hotelului „Internațional" din Mamaia 
in onoarea oficialităților române. La 
recepție au luat parte Vasile Vilcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al județului 
Constanța, Mihai Florescu, ministrul 
industriei chimice. Ion Cosma, mi
nistrul turismului. Vasile Malinschi, 
guvernatorul Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Petre, primarul municipiului Cons
tanța. conducători ai unor întreprin
deri economice, oameni de cultură și 
artă.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină cordialitate.

ir
Vineri dimineață, delegația de se

natori din Venezuela, condusă de 
Jovito Villalba, secretar general al 
Partidului Uniunea Republicană De
mocratică. a făcut o vizită la Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste. Oaspeții au fost primiți de 
Mihai Levente, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste și de alți membri ai Consi
liului Național.

A fost prezent Octavian Bărbu- 
lescu, ambasadorul țării noastre In 
Venezuela.

★
Edgardo Mercado Jarrin. ministrul 

relațiilor externe al Republicii Peru, 
a trimis o telegramă ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia

Primul spectacol al ansamblului 
de cîntece și dansuri „Slask“

din R. P.
Sala Palatului a găzduit vineri 

seara primul spectacol al Ansam
blului de cintece și dansuri ,,Slask“ 
din R.P. Polonă, care întreprinde un 
turneu in țara noastră in cadrul a- 
cordului de schimburi culturale ro- 
mâno-polonez pe anul 1971. Artiștii 
polonezi au prezentat iln spectacol 
cuprinzind piese folclorice din Si- 
lezia și din ținutul învecinat al 
Cracoviei și al Munților Tatra. Pu- . 
bl icul bucureștean a făcut o căl
duroasă primire solilor artei polo
neze, răsplătind cu îndelungi a- 
plauze măiestria lor artistică. Mem
brilor ansamblului le-au fost oferite 
flori

La spectacol au asistat Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Jinga, vicepreședin-

state străine, abținerea de la once 
fel de acte șl demonstrații de forță, 
de amenințări militare și presiuni de 
orice natură asupra altor state.

Răspunzind unor necesități strin
gente ale momentului actuai, aceste 
măsuri ar netezi drumul către înfăp
tuirea dezideratului vital al unei 
lumi a păcii, destinderii și colabo
rării.

Recunoașterea 
realităților slujește 
cauzei coexistenței 

pașnice
În cronica de săptămina trecută 

se evoca amploarea crescindă a 
curentului in favoarea restabilirii 
fără intirziere a drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite și in Consiliul 
de Securitate. Evenimentele care 
au intervenit de atunci confirmă in
tru totul această tendință. Numeroase 
alte state au anunțat că vor vota 
pentru repunerea Chinei populare in 
drepturile ce i se cuvin și, totodată, 
pentru excluderea reprezentanților 
grupului ciankaișist.

Concomitent, din Ankara, Lima. 
Atena, Teheran, Beirut și Canberra se 
transmite că autoritățile respective 
au hotârit sau urmează să hotărască 
normalizarea raporturilor cu R.P. 
Chineză, in timp ce. presa din La Paz 
(Bolivia) se pronunță pentru un curs 
similar, subliniind importanța pe care 
o are prezența pe arena internațio
nală a Chinei populare in sprijinul 
năzuințelor de progres ale popoare
lor.

În acest context, a foit dată publici
tății declarația Depvn nti’l ii de 
Stat in care este expusă poziția 

carea regulel noi de prioritate în a- 
aemenea locuri.

A doua modificare privește obli
gația opririi vehiculelor la semna
lul agenților de circulație care Înso
țesc coloane oficiale. în noua re
dactare a textului legal se arată : 
„la semnalul dat prin balansarea 
bastonului în plan vertical de a- 
genții de circulație care însoțesc 
coloane oficiale de autovehicule, 
conducătorii de vehicule sint obligați 
să oprească vehiculele in afara păr
ții carosabile, sau cit mai aproape 
de bordură ori acostament, pină la 
trecerea coloanei".

Aceste modificări intră în vigoare 
lnceplnd de astăzi, 7 august 1971.

(Agerpres)

liste România, Corneliu Mănescu,. 
prin care mulțumește pentru feliei-' 
țările adresate cu prilejul zilei na
ționale a Republicii Peru.

# ★
Federația Tineretului Khmer din 

Europa a oferit vineri seara, la Casa 
de cultură a studenților, un cocteil 
organizat cu prilejul celui de-al doi
lea congres al organizației care are 
loc la București.

Au participat Marțian Dan, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului, 
secretari ai C.C. al U.T.C., activiști 
ai Uniunii Tineretului Comunist și 
ai Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România.

Au luat parte, de asemenea, An
gelo Oliva, președintele Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, și 
alți invitați de peste hotare la lucră
rile congresului.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadelor R. P. Chineze, R.P.D. 
coreene, R.D. Vietnam și Republicii 
Vietnamului de sud, la București.

(Agerpres)

A apărut nr. 8/1971
al revistei

„MAGAZIN ISTORIC”

Polonă
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, loan Botar, secretar 
al Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, di
rectori ai unor ansambluri folclorice 
din Capitală, alte personalități ale 
vieții noastre culturale și artistice, 
un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București, membri ai am
basadei, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul turneului Ansamblului 

de cintece și dansuri ..Slask" ambasa
dorul Poloniei la București a oferit 
un cocteil.

(Agerpres)

S.U.A., in sensul că acestea vor spri
jini la apropiata sesiune a Adunării 
Generale admiterea R.P. Chineze in 
O.N.U., împotrivindu-se, in același 
timp, oricărei acțiuni de excludere a 
clicii ciankaișiste. Subliniind că a-' 
ceasta declarație continuă '.inia ob
strucționistă a S.U.A.. împotriva res
tabilirii drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze la O.N.U. și vehiculează 
ideea nechibzuită a celor două Chine, 
agenția China Nouă a precizat ; ,.Nu 
există decît o singură Chină și a- 
ceasta este Republica Populară Chi
neză... Sintem profund convinși că 
țările iubitoare de dreptate și po
poarele lumii nu vor Îngădui nici
odată nimănui ca sub lozinca „celor 
două Chine" să continue ocuparea cu 
forța a teritoriului chinez Talvan și 
să ridice obstrucții in calea restabili
rii drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U.". Este de 
altfel' grăitor că intr-un comentariu 
autorizat al agenției „France Presse" 
se scoate în evidență că poziția Sta
telor Unite în această chestiune 
nu este compatibilă cu regulile 
de procedură ale O.N.U.

Este bine cunoscută poziția Româ
niei in această privință ; țara noas
tră s-a numărat și se numără și 
in acest an printre coautorii rezolu
țiilor care preconizează restabilirea 
deplină a drepturilor R. P. Chineze 
la O.N.U. și excluderea reprezentan
tului ciankaișist.

Aspecte ale proceselor 
pozitive din 

America Latină
Procesul normalizării relațiilor din

tre state iși găsește expresia și in 
Declarația comuna cubanezo-chiliană, 
dată publicității in urma vizitei la 
Havana a ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Chile. Subliniind 

X
Promovarea unui curs pozitiv in 

relațiile dintre state, crearea unui 
climat de destindere, de Înțelegere și 
respect reciproc sint cerințe majore 
ale conviețuirii pașnice și colaborării 
internaționale, in care sint interesate 
absolut toate popoarele lumii. în con
cordanță cu aceste cerințe, se 
impun in mod imperios o preocupare 
constantă, o atitudine activă și per
severentă pentru normalizarea și în
sănătoșirea continuă a ambianței in
ternaționale, valorificarea tuturor 
premiselor existente in această pri
vință, înlăturarea fermă, hotărită a 
tot ceea ce ar putea să dăuneze pro
cesului de destindere, extirparea pro
duselor Și reziduurilor „războiului 
rece", a oricăror germeni de tensiu
ne, neîncredere șl animozități din 
viața Internațională.

Se știe bine câ printre factorii care 
au contribuit în mare măsură la ali
mentarea și stimularea „războiului 
rece", un rol deosebit au avut postu
rile de radio organizate și susținute 
de cele mai agresive cercuri ale im
perialismului. Unul din aceste posturi 
este „Europa liberă", care-și are se
diul la Miinchen. Nu este un secret 
pentru nimeni — lucrul a fost spus 
deschis de presa americană — că a- 
cest post este finanțat de C.I.A. (A- 
genția Centrală de Investigații) din
S.U.A., care s-a făcut cunos
cută prin activitatea ei diversionistă 
împotriva socialismului, mișcării de 
eliberare națională, forțelor democra
tice de pretutindeni.

Comanditat de asemenea cercuri, 
folosind mijloace din cele mai repro
babile, „Europa liberă" și-a ciștigat 
o tristă faimă prin propaganda sa 
ostilă la adresa socialismului, a ță
rilor care făuresc noua orinduire, a 
coexistenței pașnice, colaborării și 
prieteniei între popoare. Răstălmăci
rea faptelor, denaturarea realităților, 
comentariile insidioase, calomnia și 
minciuna — acestea sint mijloacele 
curente ale activității nocive a aces
tui post de radio. Cu asemenea me
tode nu se poate conta pe audiență ; 
emisiunile sale trezesc, inevitabil, 
dezaprobare in opinia publică. Este 
fapt că prin tot ce a transmis și 
continuă să transmită în eter, „Eu
ropa liberă" aduce tribut acelor 
cercuri politice care sint interesate 
in tulburarea și otrăvirea atmosferei 
internaționale, în alimentarea suspi
ciunii și neîncrederii între țări și 
popoare, in blocarea tendințelor 
constructive în viața internațională, 
— prin toate acestea prejudiciind in
tereselor destinderii și păcii.

Tocmai de aceea, activitatea aces
tui post de radio trezește ecou de
favorabil în opinia internațională, 
inclusiv cea din Statele Unite. Sint

Procesul revoluționar din Bolivia 
se încadrează in mișcările de eliberare 

de pe continentul latino-american
A DECLARAT PREȘEDINTELE JUAN JOSE TORRES

LA PAZ 6 (Agerpres). — Procesul 
revoluționar din Bolivia se încadrea
ză in mișcările de eliberare de pe 
continentul latino-american, a decla
rat președintele Juan Jose Torres in 
cadrul unei întrevederi cu partici
pant la reuniunea Consiliului Con
gresului permanent al Unității sindi
cale latino-americane (C.P.U.S.T.A.L.). 
El a subliniat că acest proces iși pro
pune eliberarea totală a țării sale de 
sub dominația străină.

Referindu-se la necesitatea unității 
muncitorilor din America Latină. în 
lupta pc-ntru înlăturarea dominației 
imperialiste și împlinirea țelului co
mun, președintele bolivian a chemat 
organizațiile sindicale să sprijine gu
vernele acelor țări care au în vedere 

însemnătatea pe care o prezintă re
stabilirea relațiilor, diplomatice, con
sulare și comerciale intre cele două 
țări — ca factor ce contribuie la for
marea conștiinței comune latino-a
mericane. la afirmarea independenței 
și dezvoltării suverane a popoarelor 
din această zonă — Declarația apre
ciază totodată ca lipsite de valoare 
juridică și morală actele adoptate de 
O.S.A. (Organizația Statelor Ameri
cane) privind ruperea relațiilor cu 
Cuba de către țările din America La
tină. Prin întregul său conținut, de
clarația care salută, de asemenea, 
măsurile luate de unele state latino- 
americane pentru valorificarea in in
teresul propriu a bogățiilor naturale 
— se înscrie ca un document impor
tant ce reflectă procesele pozitive 
care au cuprins acest continent.

în aceeași direcție se cuvine no
tată și declarația ministrului peruan 
al afacerilor externe pentru așeza
rea O.S.A. pe baze noi, pentru pro
movarea in cadrul organizației a u- 
nor relații întemeiate pe respectarea 
strictă a egalității- juridice a statelor 
și a celorlalte norme ale dreptului 
internațional, pentru înlăturarea din 
relațiile intre țările membre a ori
căror forme de amenințări sau pre
siuni. într-adevăr, acestea sint dezi
derate care se impun tot mai mult 
în viața internațională și afirmarea 
lor tot mai viguroasă demonstrează 
că popoarele nu mai acceptă încăl
carea prerogativelor lor naționale. 
Orice știrbire a acestor prerogative 
contravine aspirațiilor de azi ale o- 
menirii, alimentează neîncrederea și 
încordarea, periclitează securitatea și 
pacea.

In Cosmos și pe Pămint
Astă-seară urmează să revină pe 

Pămint, după un program intens de 
ample explorări ale suprafeței Sclc- 
nei, capsula navei cosmice „Apollo- 
15". Se incheie astfel un nou episod 

binecunoscute luările de poziție ale 
unor personalități politice din S.U.A. 
ca William Fulbright, președintele 
Comisiei senatoriale pentru relații 
externe, senatorii Stephen Young, 
Albert Gore și alții, comentariile 
unor publicații cu oiientărl favorabile 
spiritului destinderii, care au dat la 
iveală „sursele secrete” ale fonduri
lor și au subliniat contradicția dintre 
menținerea acestor instituții întreți
nute din buzunarul contribuabililor 
americani și cerințele stringente 
de normalizare a vieții Internațio
nale. în cadrul unor declarații fă
cute recent în Senatul american, 
W. Fulbright releva pe bună drepta
te că postul „Europa liberă" a con
tribuit la „menținerea animozităților 
războiului rece" șl că poartă „o marc 
parte de răspundere pentru faptul că 
nu s-a realizat un progres mai mare 
in diferite domenii ale negocierilor" 
pe probleme la ordinea Zilei, care se 
poartă pe plan internațional, tn 
R.F.G., protestele opiniei publice au 
luat cele mai diverse forme, inclusiv 
aceea a demonstrațiilor de stradă. 
„Ceea ce fac ei aici constituie un 
lucru foarte grav" — a arătat intr-o 
luare de poziție Lothar Schwartz, 
consilier al conducerii P.S.D., pentru 
problemele radio televiziunii, refe- 
rindu-se la slujbașii postului de ra
dio. într-o scrisoare adresată guver
nului, Lorenz Knorr, membru al di
rectoratului partidului Uniilnea Ger
mană a Păcii, arătînd că nu trebuie 
să se mai permită funcționarea pos
tului „Europa liberă" pe teritoriul 
R.F.G., a subliniat că acesta „des
fășoară o campanie de calomnii îm
potriva păcii, destinderii șt înțele
gerii reciproce".

Date fiind cele amintite, este cu 
atit mai mare nedumerirea provo
cată în opinia publică de faptul că, 
în loc să se întreprindă măsuri pen
tru curmarea activității acestui post 
de radio, a fost prelungită autoriza
ția pentru emisiunile „Europei libe
re", iar zilele trecute, in Senatul a- 
merican a fost adoptat — și trans
mis Camerei reprezentanților — un 
proiect de lege prevăzind alocarea 
unor subx'enții oficiale pentru aceas
tă instituție vădit anacronică. Este de 
la sine înțeles că asemenea măsuri nu 
se înscriu pe linia destinderii, vin in 
contradicție cu cerințele popoarelor 
de a se lichida orice manifestări 
ale „războiului rece", orice acte de 
natură să vicieze atmosfera interna
țională. Este imperios necesar să se 
facă totul pentru a se asigura cursul) 
neîntrerupt al evenimentelor in direc
ția destinderii, întăririi păcii și dez
voltării colaborării internaționale.

B. STOIAN

măsuri progresiste. Pe de altă parte, 
din La Paz se anunță că Centrala 
muncitorească boliviana (C.O.B.), cea 
mai mare organizație sindicală din 
țară, s-a declarat din nou în stare de 
alertă, cerînd membrilor săi să fie 
pregătiți pentru a face față perico
lului declanșării unei lovituri de stat 
a elementelor de extremă dreaptă din 
Bolivia. Potrivit agenției France 
Presse, și armata a fost alertată.

Pe de altă parte. Adunarea Popu
lară Boliviana, parlament sui-generis 
care cuprinde reprezentanți ai orga
nizațiilor politice, sindicale și ai altor 
grupări democratice, a avertizat că 
in cazul unei încercări puciste. Vf 
declanșa o grevă generală pe întreg 
teritoriul țării.

din impresionanta ax'entură pe care 
o constituie treptata și sistematic: 
descifrare „la fața locului" a taine 
lor astrului nopților. A crescut k 
opl numărul pămîntenilor care și-ai 
lăsat pentru totdeauna urma pașilo 
imprimată in praful selenar, luno 
mobilului sovietic ii ține acum corn 
panie jeepul cu care s-au plimba 
astronauții Scott și Irwin, iar sate! 
lîtul nostru a căpătat in dar, la rim 
dul său, un minisatelit.

Dar in timp ce cronica cosmosului 
se îmbogățește cu noi file, în timj 
ce numărul obiectelor create de gel 
niul uman care se rotesc in spațiu 
extraterestru a ajuns la citeva mi] 
pe Terra oamenii sint departe de ; 
li rezolvat probleme din cele ma 
stringente, mai copleșitoare. Dosa 
rul voluminos al problematicii so 
ciale stă mărturie impasului uno) 
rinduieli care nu mai reușesc să de| 
răspuns nevoilor vitale ale oamenii 
lor. Titluri de o șchioapă pe primj 
pagină a ziarelor londoneze relataț 
in această săptămînă că număru 
șomerilor din Marea Britanie a a, 
tins nivelul cel mai ridicat in ultimi 
trei ani : 830 000 ; in Franța au foq 
majorate tarifele la un șir de servil 
cii de primă necesitate : din Itălii 
s-a anunțat sporirea alarmantă" ; 
procentajului de accidente de mup 
că ; in S.U.A. se vorbește mult deș 
pre piedicile tot mai serioase p 
care le intimpină absolvenții școlilq 
superioare in găsirea unei slujbe ; î 
fine, la marile burse occidental 
cursul dolarului a cunoscut noi se 
isme.

în directă legătură cu aceast} 
telegramele agențiilor de presă re
flectă amploarea crescindă a bâtă 
liilor de clasă desfășurate do oamq 
nii muncii. Succesul siderurgiștilq 
șl feroviarilor americani, care au sj 
lit patronatul să accepte principd 
lele lor revendicări, ocuparea de ca 
tre muncitori a principalelor șar 
tiere navale din Anglia și continua 
rea cu forțele proprii a procesul! 
productiv, formă nouă pentru acea 
tă țară a luptei revendicative, sii 
doar două din multiplele exempj 
ale creșterii conștiinței politice j 
maselor muncitoare, lntărindu-și rît 
durile, consolidindu-și unitatea c 
acțiune, milioanele de oameni i 
muncii din țările capitalului iși mi 
nifeStă ferm voința de a imput 
schimbări structurale in modul 
organizare a societății, de a crțf 
condițiile pentru ca marile cuceri) 
ale progresului tehnieo-știintif 
contemporan să fie puse integral J 
slujba omului, a bunei sale stări rm 
teriale și spirituale.



viața internațională

FRANȚA. Zeci de mit de muncitori din Paris au demonstrat recent pentru 
încetarea cit mai grabnică o războiului dm Indochina și retragerea tuturor 

trupelor americane

MEMORANDUMUL
Secretariatului Comitetului Central

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam
H.4.VOI 6 (Apcrprcs). — Agenția V..V.A. anunță că Secretariatul Comi

tetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam a dat publicității 
un andum privind cea dc-a 26-a aniversare a Revoluției vietnameze
din 19 august și a sărbătorii naționale — 2 septembrie.

Marcâm aceste aniversări intr-un 
moment in care revoluția noastră 
repurtează mari victorii — se spune 
în memorandum. Luptind umăr la 
umăr cu popoarele și armatele fră
țești ale Laosului și Cambodgiei. se 
arată in continuare, poporul și for
țele armate vietnameze din ambele 
zone au obținut victorii de o deose
bita importanță strategică, infringind 
intr-o importantă măsură politica 
de ..vietnamizare" a imperialismului 
S.U.A.. croind o nouă situație, din 
ce in ce mai favorabilă poporului 
vietnamez și mai defavorabilă pen
tru inamic.

Marile victorii ale poporului viet
namez și ale popoarelor laoțian și 
cambodgian, precum și extinderea 
luptei poporului american și a po
poarelor întregii lumi pentru înce
tarea războiului agresiv al S.U.A. 
din Indochina pun imperialismul a- 
mcrican intr-o situație foarte critică. 
Totuși, guvernul american continuă 
cu obstinație politica de „vietnami-

Marionetele de la Saigon

zare" a războiului, căutind să-l pre
lungească. să obțină o victorie mili
tară. pentru a o folosi drept argu
ment al negocierilor și a impune 
neocolonialismul american in Viet
namul de sud.

în aceste condiții, relevă memo
randumul. aniversările Revoluției 
din august și sărbătorii naționale 
trebuie să marcheze in acest an spo
rirea victoriilor in luptă și in pro
ducție, un avint al intregului partid 
$i popor, al întregii armate, care să 
intensifice lupta de rezistență impo
triva agresiunii S.U.A.. pentru sal
varea națională, accelerarea con
strucției socialiste, pentru transpu
nerea in viață a hotăririlor parti
dului.

în încheiere, memorandumul subli
niază „necesitatea intensificării edu
cării ideologice a membrilor de 
partid, cadrelor, militarilor, a intre
gului popor, in vederea sporirii po
tențialului economic, a capacității de 
apărare și a mobilizării poporului in 
sprijinul liniei independente și su
verane a partidului, astfel incit 
destinul poporului vietnamez să fie 
făurit de el însuși".

pregătesc o farsă
electorală

VIETNAMUL DE SUD 6 (Ager- 
3res). — Trinn Dinh Thao. vicepre
ședintele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
d Republicii Vietnamului de Sud. a 
idrcsat populației din Saigon și din 
dte orașe sud-vietnameze un mesaj 
n care denunță alegerile ..preziden- 
iale" si ..parlamentare" frauduloase 
jregătite de regimul Nguyen Van 
Thieu. informează agenția de presă 
.Eliberarea". în condițiile in care 
rute de mii do militari americani si 
rupele sateliților S.U.A. se află in 
Vietnamul dc sud. iar trădătorul 
<guycn Van Thieu este in fruntea 
nașinii administrative marionetă — 
ie spune in mesaj — aceste alegeri 
iu pot fi decit o mare farsă, al cărei 
;cop este de a da o acoperire „consti- 
u'ională*  regimului saigonez. instru
ct ni al neocoionialismuluî ameri-

Trinh Dinh Thao adresează un apel 
uturor forțelor populare de a se uni 
itrins și de a-și -oordona acțiunile 
jentru a dejuca farsa electorală și 
oaie nlanurile inamicului, de a-și 
nîensifica lupta in vederea infrin- 
țerii agresorilor, astfel incit poporul 
ud-vietnamez sâ-și soluționeze sin- 
fur problemele pe baza drepturilor 
ale naționale fundamentale.

Guvernul Republicii Peru a hotărît 
să stabilească relații diplomatice 
cu Republica Populară Chineză
LIMA 6 (Agetpres). — Guvernul 

peruan a botărit să stabilească re
lații diplomatice cu Republica 
Populara Chineză, a anunțat vineri

seara președintele Juan Velasco 
Alvarado, la sfirșitul reuniunii 
Consiliului de Miniștri, transmite 
agenția France Presse.

MITING LA PHENIAN
PHENIAN 6 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc vineri un miting 
dc masă organizat cu prilejul vizitei 
in R. P. D. Coreeană a lui Norodom 
Sianuk. șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei.

După cum relatează agenția 
A C.T.C.. la miting au luat cuvintul 
Kim Ir Sen. secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Corcea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.PD. Coreene, și șeful statului cam
bodgian, Norodom Sianuk.

în Senatul S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Senatorul Charles Mathias a prezen
tat Senatului S.U.A. un proiect de 
rezoluție privind revocarea rezoluți
ilor in problemele Orientului Apro
piat și Cubei adoptate in anii 1957 
și, respectiv. 1962. In expunerea de 
motive, Mathias a arătat că aceste 
rezoluții permit președintelui S.U.A. 
să ia hotăriri importante fără să 
consulte în prealabil Congresul. El a 
precizat că propunerea sa sc înca
drează în eforturile Senatului de 
a-și reafirma rolul constituțional in 
elaborarea politicii externe a Sta
telor Unite.

în legătură cu această inițiativă, 
senatorul democrat Frank Church a 
declarat in ședința Comisiei senato
riale pentru problemele externe că 
„strategia americană de izolare po
litică și economică a Cubei este in
eficientă. Statele Unite, a spus el. ar 
trebui să recunoască starea de fapt 
și să renunțe la o asemenea poli
tică".

ORIENTUL APROPIAT
• Medierea arabă între Iordania și rezistența palestineană 

•J. Sisco și-a încheiat vizita în Israel

..Medierea arabă intre Iordania și 
rezistența palestineană continuă" — a 
declarat șeful statului libanez, Sulei
man Frangieh, in cadrul unei reuni
uni sindicale care a avut loc joi la 
Beirut, adăugind că Libanul se află 
printre statele ale căror bune oficii 
au fost solicitate de capitalele arabe.

O declarație asemănătoare a făcut 
ministrul de externe saudit, Omar 
Sakkaf, care a sosit joi seara intr-o 
vizită la Beirut, venind de la Damasc. 
Ministrul saudit a declarat agenției 
libaneze de informații că misiunea 
sa de mediere in criza iordaniano- 
palestineană va lua sfirșit in decurs 
de trei săptămini și că rezultatele ei 
nu vor fi cunoscute decit după acest 
interval. întrebat dacă medierea A- 
rabiei Saudite se desfășoară in acord 
cu Republica Arabă Unită, ministrul 
saudit a afirmat : „Ne continuăm e- 
forturile de mediere in acord cu 
toate statele arabe".

în capitala siriană, pe care a vizi
tat-o anterior. Omar Sakkaf a fost 
primit de președintele Siriei, gene
ralul Hafez Assad, căruia i-a remis 
un mesaj din partea regelui Feisal 
in legătură 
palestinene.

asemenea, cu liderii palestineni de pe 
teritoriul Siriei.

După cum s-a mai anunțat, o altă 
misiune de mediere a fost întreprinsă 
in ultimele săptămini de ministrul 
tunisian de externe, Mohamed Mas- 
moudi. Revenit la Tunis, Masmoudi 
a fost primit joi de președintele 
Bourguiba, căruia i-a prezentat un 
raport detaliat asupra acestei acțiuni. 
La sfirșitul întrevederii, șeful diplo
mației tunisiene a arătat că „liniile 
și bazele de acțiune precise" pe care 
le-a propus conducătorilor statelor a- 
rabc vizitate au fost primite favora
bil. atit pe plan oficial, cit și popu
lar.

cu relațiile iordaniano- 
E1 a avut convorbiri, de

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Joseph 
Sisco, secretarul de stat adjunct al 
S.U.A., și-a incheiat vineri vizita in 
Israel, plecind spre Washington. în- 
tr-o declarație făcută ziariștilor cu 
această ocazie, Joseph Sisco a preci
zat că a discutat cu reprezentanții 
guvernului israelian probleme pri
vind evoluția situației in Orientul A- 
propiat și. in special, eventualitatea 
unui acord in vederea redeschiderii 
Canalului de Suez.

HIROȘIMA -26 de ani de la explozia atomică
• APEL PENTRU INTERZICEREA TOTALA A RĂZBOIULUI

TOKIO 6 — Corespondentul Ager
pres I I. Tulii tr.insmilc ; Orașul 
Hiroșima a comemorat 1:< 6 august 
implinirea a 26 de ani dc la explozia 
primei bombe atomice folosite in 
război. In Parcul memorial al păcii 
s-au adunat. încă din zorii zilei, a- 
proximativ 15 000 de japonezi și oas
peți din numeroase țări ale lumii, 
pentru a lua parte la ceremonia or-

Președintele Salvador Allende :

ganizată in fiecare an dc Consiliul din 
Hiroșima al Asociației victimelor 
bombei atomice. Pe cenotaful ridicat 
in memoria dlspăruților au tost tre
cute incă 1 715 dc nume ale victime
lor identificate in ultimul an. Pină 
in prezent au fost in total identifi
cate 78(186 de persoane din cele circa 
200 000 ucise de bomba atomică. I-a 
ora 8.15, exact in momentul cînd. 
acum 26 de ani, a explodat bomba 
atomică, la o înălțime de circa 530 de 
metri deasupra orașului, participanțH 
la ceremonie, împreună cu toți 
539 000 dc locuitori ai Hiroșimel, 
păstrat un minut de reculegere 
memoria victimelor primului bombar
dament atomic.

Primarul orașului Hiroșima a citit 
apoi „Declarația păcii", adresind un 
apel întregii lumi pentru interzicerea 
totală a războiului șl distrugerea 
bombelor atomice și cu hidrogen.

cel 
nu 
in

MOSCOVA

întrevedere L Brejnev*

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Agen» 
ția T.A.S.S. transmite că vineri a a-*  
vut loc o întrevedere intre Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. Nikolai Podgornii, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Jumjaaghiin 
Țcdenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, aflat la 
odihnă în U.R.S.S.

Cu acest prilej au fost discutate 
un cerc larg de probleme referitoare 
la colaborarea politică, economică și 
in alte domenii intre cele două țări, 
precum și probleme internaționale de 
interes reciproc.

agențiile de presă transmit
Ciu En-lai, preinierul consiliu- 

ui de Stat al R.P. Chineze, l-a pri- 
□it pe James Barett Reston, vice- 
ireședintele ziarului american ..New 
fork Times" — anunță agenția 
'hina Nouă.

Convorbirile S.A.L.T. Vi_ 
ieri a avut loc la sediul ambasadei 
5.U A. din Helsinki cea de-a opta șe- 
iință de lucru din cadrul actualei 
•unde a convorbirilor sovieto-ameri- 
•ane a-jpra limitării cursei inarmă- 
dlor strategice (S.A.L.T.). Următoa
rea ședință ia avea loc marțea vii- 
oare. la sediul ambasadei U.R.S.S 
lin Helsinki.

derul a avut 0 *ntrevetfere cu mi
nistrul afacerilor externe al Sierrei 
Leone. Solomon Pratt. După cum in
formează agenția Taniug. a fost e- 
fectuat un schimb de păreri asupra 
unor probleme actuale ale vieții in
ternaționale, precum și cu privire la 
colaborarea bilaterală. Discuțiile s-au 
referit, de asemenea, la activitatea 
țărilor nealiniate și pregătirile ce se 
fac in vederea celei de-a treia con
ferințe a UNCTAD.

lor navelor flotei a 6-a a S.U.A., sta
ționată in Mediterana, menționează 
ziarele din Atena. Cererea guvernu
lui grec constituie o reacție la hotâ- 
rirea Camerei Reprezentanților a 
Statelor Unite cu privire la suspen
darea ajutorului militar american că
tre Grecia.

SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager- 
pres).— în cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Salvador Allende 
a făcut o amplă analiză a actualului 
proces politic din Chile. ..Pare para
doxal, a spus el. dar divizarea Parti
dului democțat-creștin (P.D.C.) și 
părăsirea altor organizații politice de 
eălrc o parte din membrii lor au în
tărit baza parlamentară și politică a 
guvernului Unității populare. Atit 
Mișcarea stingii democrat-creștine, 
desprinsă din P.D.C., cit și disidenții 
din Partidul radical, care au format 
Mișcarea radical independentă de 
stingă, și-au exprimat in mod clar

la programul guverna-adeziunea 
mental".

Președintele Allende a acordat o 
atenție particulară necesității inten
sificării educației politice și a mo
bilizării maselor, ca o cerință a în
deplinirii obiectivelor preconizate do 
guvern. , Sintem in război cu greu
tățile economice moștenite", a rele
vat președintele chilian. El a amintit 
că numai menținerea actualei pro
ducții dc cupru necesită investiții de 
aproape 200 milioane dolari. ..Proble
ma. a spus el. nu este dc competența 
unui singur om, ci a intregului po
por.

Declarația-program
a noului guvern olandez

Colaborarea sovieto americană
în explorarea spațiului cosmic

MOSCOVA 6 (Agerpres) — La 
Moscova s-a încheiat consfătuirea 
grupurilor mixte sovieto-americane 
pentru colaborarea in explorarea spa
țiului cosmic, inființate in conformi
tate cu acordul dintre Academia de 
Științe a U.R.S.S. și Administrația 
națională pentru aeronautică și cer
cetarea spațiului cosmic a S.U.A. 
(N.A.S.A .). După cum relatează agen
ția T.A.S.S., parlicioanții la consfătui
re. oameni de știință și ingineri d:n 
cele două țări, au elaborat recoman

dări referitoare la colaborarea in ex
plorarea spațiului circumterestru, a 
Lunii și planetelor sistemului solar, 
studierea naturii din Cosmos și in 
meteorologia cosmică.

Recomandările au fost predate spre 
aprobare Academiei Sovietice de Ști
ințe și N.A.S.A. Parlicipanții și-au 
exprimat încrederea că lucrările con
sfătuirii vor contribui la dezvoltarea 
colaborării științifice a celor două 
țări.

amerizarea
HOUSTON 6 (Agerpres). — Vineri, penultima zi in spațiu a astro- 

nauților americani David Scott. James Irwin și Allred Worden, s-a 
scurs in liniște, in timp ce nava spațială „Apollo-15“ își sporește 
viteza de deplasare pe traiectoria de întoarcere spre Pămint.

Treziți la ora 13,04 (ora Bucureștiu- 
lui), ei au efectuat, intre altele, o 
experiență de percepere pe retină, in 
obscuritate, a unor puncte luminoase 
a căror proveniență constituie incă 
obiectul ipotezelor. Aceste experien
țe, efectuate, de altfel, in cursul ul
timelor misiuni .,Apollo", sint urmă
rite cu interes și au drept scop stu
dierea efectelor pe care le-ar putea 
avea acest fenomen asupra sistemu
lui nervos uman in cursul zboruri
lor spațiale de lungă durată.

O oră și jumătate mai tirziu, cei 
trei astronauți au urmărit și fotogra
fiat un fenomen deosebit de rar — 
dubla eclipsă de Lună și Soare. în

sfirșit, la ora 21,54 (ora Bucureștiu- 
lui). supunindu-se tradiției inițiate în 
timpul misiunii „Apollo-11". astro- 
nauții au oferit ziariștilor aflați la 
Houston o „conferință de presă spa
țială", televizată în direct.

Comunicațiile dintre centrul spa
țial și navă s-au limitat la strictul 
necesar — cifre și date tehnice și 
extrem de rare comentarii sau schim
buri de păreri. De la Houston, astro- 
nauții au fost informați că prognoza 
meteorologilor prevede pentru sim- 
bătă la ora 22.46 (ora Bucureștiului) 
condiții satisfăcătoare in zona de 
amerizare.

încâlcind, o veche 
tradiție, după care im
pozanta clădire a Sta
telor Generale este 
deschisă in acest ano
timp doar pentru tu
riști, parlamentul o- 
landez s-a reunit la 
începutul acestei săp- 
tămîni pentru a lua in 
discuție deciavația-pro- 
gram a noului guvern 
condus de premierul 
Biesheuvel. Această 
confruntare a cabine
tului cu parlamentul 
a fost așteptată cu 
mult interes, dat fiind 
că de la formarea sa 
noul guvern 
și-a făcut ( 
intențiile.

Creat in 
două luni, la 
unor îndelungi 
cieri ce au urmat după 
alegerile de la 23 apri
lie, noul cabinet a adus 
prin componența sa 
unele inovații pe scena 
politică olandeză. în 
condițiile in care toate 
partidele confesionale 
au pierdut numeroase 
locuri in alegeri, era 
greu de conceput ree
ditarea vechii coaliții. 
Salvarea a venit d n 
partea tinerei formații 
politice „Democrația — 
70“. care obținuse un 
număr important de 
mandate. Ea s-a arătat 
dispusă să colaboreze 
cu partide'e din cabi
netul precedent, cu 
condiția insă ca 
cestea să aducă unele 
modificări programului 
lor. Ralierea 
crației-70" la 
patru partide 
chii coaliții 
catolic, liberal, antire-

incă nu 
cunoscute

urmă cu 
capătul 

nego-

a-

..Demo- 
celelalte 
ale ve- 
(popular

voluționar și Uniunea 
creștin-istorică) a făcut 
posibilă întrunirea unei 
majorități de 82 locuri 
din totalul de 150.

O trecere in revistă 
a programului pe care 
premierul Biesheuvel 
l-a prezentat în parla
ment evidențiază în 
primul rind importan
ța pe care noua for
mație înțelege să o a- 
corde problemelor eco
nomice. Acest lucru 
este destul de firesc,

CORESPONDENȚA 
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deoarece nu o dată în 
ultimul timp s-au tras 
diverse semnale de a- 
larmă in legătură cu 
dificultățile prin care 
trece in prezent eco
nomia țării. De altfel, 
însuși primul ministru 
a fost nevoit să arate 
că „actuala situație e- 
conomică și financiară 
a Olandei se caracteri
zează printr-o gravă 
deteriorare și inflație, 
care iși au explicația 
în tensiunea existentă 
intre piața capitalului 
și cea a muncii, in 
creșterile ascuțite ale 
salariilor și prețurilor, 
precum și in deficitul 
existent in contul cu
rent al balanței de 
plăți". Pornind de aici, 
„cei mai important lu
cru pentru guvern — 
așa cum a declarat 
premierul olandez — 
îl reprezintă restabili-

rea echilibrului eco
nomic". Este cunoscut 
insă că politica de aus
teritate. materializată 
in limitarea cheltuieli
lor bugetare de interes 
public, în sporirea ta
xelor și impozitelor, a 
generat nemulțumiri 
în rindul opiniei pu
blice și în special în 
rindul sindicatelor.

în primul comenta
riu transmis pe mar
ginea programului gu
vernamental, agenția 
olandeză de presă 
A.N.P. constată că de
clarația noului premier 
nu a stirnit reacții 
prea entuziaste. Unele 
ziare, cum ar fi de pil
dă „Traw“, reproșează 

’ guvernului că a încer
cat „să prezinte situa
ția actuală din econo
mia olandeză in culori 
roze". O reacție nega
tivă au stirnit preve
derile din programul 
guvernamental legate 
îndeosebi de problema 
locuințelor — una din 
problemele acute ale 
Olandei — și de cea 
a asigurărilor sociale.

Așa cum de altfel se 
sconta, noul guvern 
nu a procedat la nici 
un fel de schimbări în 
politica externă, pro
gramul reproducind în 
această privință opțiu
nile cunoscute. Reține 
in mod deosebit aten
ția reafirmarea ade
ziunii Olandei față 
de convorbirile care au 
loc in prezent între ță
rile continentului in 
problemele securității 
europene.

Radu BOGDAN

DIN LUMEA CAPITALULUI
spania Ample acțiuni

muncitorești la Barcelona
• Comuniștii — în primele rînduri • Puternice manifes

tări de solidaritate cu greviștii de la ,,Seat”

Seattle—„capitală

a șomajului american"

Delegația guvemamenta- 
ă algeriană, condusă de Abde_ 
aziz Bouteflika. și-a încheiat vineri 
uzita de prietenie pe care a făcu- 
-o in R D. Vietnam. în preziua 
ilecârii. delegația algeriană a oferit 
> recepție, la care au luat cuvintul 
kbdelaziz Bouteflika și Nguyen Duy 
Trinh, vicepremier și ministru al afa- 
• rilor externe al R D. Vietnam, 
/orbitorii au evocat solidaritatea mi- 
itantâ a popoarelor vietnamez și 
ilgerian in lupta împotriva colonia- 
ismului. neocolonialismului si impe- 
-ialismului și au relevat hotărirco 
rc-lor două tari și popoare de a dez- 
rolta colaborarea dintre ele.

Anton Vratușa, membru 
tl Consiliului Executiv Fe-

Un proiect de lege pri'ind 
instituirea unui program de schim
buri dc oameni de afaceri și 
experți comerciali între Statele Unite 
și țările socialiste europene și R. P. 
Chineză a fost depus în Senat de se
natorul democrat Abraham Rlbicoff. 
In expunerea de motive, senatorul 
Ribicoff declară că aceste schimburi 
sint menite să ducă la intensificarea 
ic-lațiilor comerciale ale Statelor Unite 
cu țările socialiste.

Ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, 
Andrei Gromiko, va face o vizită o- 
ficialâ in India la invitația guver
nului acestei țări, incepind de la 8 
august, anunță agenția T.A.S.S.

Guvernul Greciei * cerut 
autorităților americane să suspende 
lucrările pentru construirea, pe țăr
mul golfului Suda din Creta, a unui 
centru de odihnă destinat echipaje-

Firma comercială japo
neză „Nichimen" intențio
nează să dubleze operațiu
nile cu organizațiile sovie- 
tîCC de comert exterior in acest an 
— a afirmat la Moscova, in cadrul 
unei conferințe de presă. Tazuo Ka- 
midze. reprezentantul principal ai 
firmei în capitala sovietică. De 15 
ani, firma japoneză importă din 
U.R.S.S. diferite materii prime și u- 
tilaje și exportă în această țară in
stalații industriale, produse chimice 
și textile. „Nichimen" participă, îm
preună cu alte firme japoneze, la 
realizarea acordului japono-sovietic 
pentru construcția unui port în golful 
Vranghel.

0 nouă răpire a avut loc 
la Ciudad de Guatemala. 
Persoane necunoscute l-au sechestrat 
pe fostul candidat prezidențial la a- 
legerile din 1970, Roberto Alejos 
Arzu.

La Barcelona se des
fășoară procesul a 14 
muncitori de la uzine
le „Seat", care, in 
urmă cu mai bine de 
două luni, au organi
zat o grevă in spriji
nul unor revendicări 
economice și al îmbu
nătățirii condițiilor de 
muncă. Autoritățile au 
conceput aceasta însce
nare ca o acțiune de 
intimidare in încer
carea de a stăvili miș
carea revendicativă. 
După cum informează 
ziarul „Volksstime", 
avocatul apărării a 
protestat în fața com
pletului de judecată 
pentru faptul cu. de la 
deschiderea procesu
lui, biroul său s-a aflat 
sub paza poliției ; tot
odată, mai mulți mar
tori au fost arestați, 
fără motive întemeia
te. Cu toate acestea, 
procesul muncitorilor 
de la „Seat" s-a trans
format intr-o puterni
că manifestație a oa
menilor muncii din 
Barcelona. Infruntind 
cordoanele armatei ce 
înconjurau tribunalul, 
sute de muncitori au 
demonstrat pe străzile 
din apropiere sub lo
zincile : ..Libertate", 
„Să fie reangajați cei 
concediați !". Totodată, 
ample acțiuni de soli
daritate cu cei 14 mun
citori s-au desfășurat 
in incinta uzinei 
„Seat".

Ca întotdeauna, „co
muniștii s-au aflat in 
fruntea bătăliilor mun-, 
citorești" — după cum 
se relevă intr-o scri
soare din Barcelona 
publicată de ziarul 
„Mundo Obrero", or
gan al C.C. al P.C. din 
Spania. In pofida mă
surilor represive luate 
de autorități, a prezen
ței poliției in interio-

rul uzinei, 
au organizat 
parțiale și adunări 
care au participat 
proximativ 15 000 
muncitori.

Paralel cu acțiunile 
muncitorilor de la 
„Seat", un important 
succes a fost repurtat 
de lucrătorii portuari 
din Barcelona. Aceștia 
au reușit să impună 
anularea rezultatelor 
alegerilor sindicale 
(falsificate de autori
tăți) și sa obțină, in
tr-o a doua fază a ale
gerilor, un succes de
plin. Reprezentanta 
muncitorilor au obți
nut. de asemenea, im
portante victorii și in 
alegerile pentru „sec
țiile sociale", organis
me cărora le revine 
sarcina să medieze in
tre muncitori și condu
cerile întreprinderilor 
in timpul conflictelor 
de muncă.

După cum s-a anun
țat. in alegerile pentru 
sindicate, desfășurate 
nu de mult in Spania,

comuniștii 
greve 

la 
a- 
de

comisiile muncitorești 
conduse de comuniști 
(și considerate ilegale 
de autorități) și-au 
prezentat candidați 
proprii, obținind im
presionante victorii in 
cele mai importante 
centre industriale ale 
Spaniei. Răspunzind 
apelului lansat de 
partidul comunist și de 
comisiile muncitorești, 
oamenii muncii spa
nioli au votat masiv 
pentru candidații co
muniști. Astfel, alege
rile sindicale au de
monstrat in mod eloc
vent sprijinul amplu 
de care se bucură 
Partidul Comunist dm 
Spania, influența și 
prestigiul său in rin
dul maselor de oameni 
ai muncii. De subliniat 
că la uzinele „Seat", 
care reunesc peste 
22 000 de salariați, au 
fost aleși toți candida
ții propuși de munci
tori.

„Orașul Seattle s-a 
transformat intr-un i- 
mens munte de pie
tate, unde locuitorii 
vind totul pentru a-și 
procura hrana și achi
ta chiriile. Automo
bile, televizoare, frigi
dere, alte bunuri de 
consum care au costat 
bani grei sint oferite 
spre vinzare la prețuri 
derizorii, iar cumpă
rătorii nu se înghe
suie". lată unul din as
pectele dramatice pe 
care le îmbracă șoma
jul in această locali
tate, vizitată recent de 
un corespondent al 
săptăminalului englez 
„Economist". ” ' 
100 000 de 
din Seattle, ___
reprezintă 13,2 la sută 
din intreaga populație 
aptă de muncă, se află 
in. căutarea unei sluj
be. Cu o astfel de rată 
a șomajului, Seattle 
deține un neinvidiat 
loc de frunte in an
samblul așezărilor ur
bane din Statele U- 
nite.

Odinioară prosper, 
orașul-port Seattle, u- 
nul din principalele 
centre ale industriei 
aeronautice a State
lor Unite, a resimțit 
dureros de acut efec
tele recesiunii econo
mice. Concedierile nu 
sint numai consecința 
crizei din industria a- 
viatică. Scăderea rit
mului construcțiilor la 
scara întregii țări s-a 
răsfrint in mod nega
tiv în industria de 
prelucrare a lemnului, 
alta dintre ramurile 
de bază ale orașului. 
Dar cei mai 
șomeri provin 
la uzinele aviati
ce „Boeing Aircraft", 
care numai în ultimii 
doi ani au concediat 
peste 66 000 de sala-

Peste 
persoane 
ceea ce

riați. Noi reduceri de 
personal sint prevăzu
te piuă la sfirșitul a- 
cestui an. Este vorba 
de personal calificat, 
nu numai muncitori, 
dar și tehnicieni, ingi
neri și funcționari cu 
grad înalt de pregăti
re. Ei îngroașă astăzi 
rindurile din fața ofi
ciilor de plasare, in 
speranța de a găsi 
chiar și o slujbă tem
porară. fără nici o 
tangență cu calificarea 
lor. Iată de ce, in pre
zent, clientul unui res
taurant. al unui „auto- 
service" sau pasagerul 
unui taxi are tot mai 
frecvent surpriza de a 
fi servit de un ingi
ner sau un economist.

Donald ......
profesie 
concediat 
anul trecut de 
.Boeing", a 
tut in căutare 
lucru întreg 
Washington, a 
pină la Portland (sta
tul Oregon) și San 
Francisco (statul Cali
fornia), dar toate în
cercările de a se anga
ja in specialitate s-au 
dovedit infructuoase. 
„In cele din urmă am 
reușit să mă aranjez, 
a declarat nu fără iro
nie Miller unui repor
ter de la ziarul „Chris
tian Science Monitor". 
Sint spălător de vase... 
principal și om de ser
viciu la o bucătărie...".

Cazul Miller a deve
nit tipic pentru orașul 
Seattle, lovit in plin 
J- -.......  ” l al

punzătoare. Pentru 
prima dată de la în
ființarea sa, compania 
locală de telefoane a 
fost nevoită să anuleze 
numeroase abonamen
te. Comerțul cu amă
nuntul s-a redus anul 
acesta cu 11 la sută in 
comparație cu anul 
trecut. Foamea a de
venit o crudă realitate 
în acest oraș — scrie 
„Economist".

Elmer Kistler, repre
zentant al orașului 
Seattle la primul con
gres. de după 1929, al 
șomerilor. ținut recent 
la Washington, a com
parat situația actuală , 
a S.U.A.. prin propor
țiile catastrofale ale 
șomajului, cu „marea 
depresiune" din anii 
’30. Realitățile descrise 
de corespondenții de 
presă vin ir. spriji
nul acestei afirmații 
..Seattle, oraș ai deznă
dejdii — scrie „Chris
tian Science Monitor" 
— concentrează ca in
tr-un focar dificultăți
le economice prin care 
trec astăzi Statele U- 
nite. In prezent, orașul 
se află la un pas de 
catastrofă".

Dc altfel, guvernato
rul statului Washing
ton, Daniel Evans, a 
propus ca Seattle să 
fie declarat „zonă ca- 
lamitată", intrevăzind 
in aceasta unicul mij
loc de a obține un a- 
jutor excepțional din 
partea guvernului fe
deral, ajutor ce se a- 
cordă numai in cazul 
unor mari catastrofe 
naturale. Acest S.O.S. 
caracterizează în mod 
elocvent proporțiile 
„cataclismului șomaju
lui" care s-a abătut a- 
supra orașului.

de

G. BONDOC

Miller, de 
economist, 

în

D. MUNTEANU

<0 MO

K.F.G. - De
monstrația mun
citorilor de la 
fabrica dc sti
clărie „Delog- 
Dctag" din Gel
senkirchen, îm
potriva intenției 
patronatului dc 
a închide între
prinderea și de 
a o muta in 
altă parte. Pe 
pancarta purta
tă de demon
stranți scrie : 
„9 000 de locuri 
de muncă 
primejdie".

aprilie 
la 

străbă- 
de 

statul 
ajuns

de cruntul flagel 
șomajului. încă de pe 
acum există 6 000 d*.
locuințe in care nu mai 
pătrunde lumina elec
trică și nici gazul, în
trerupte de serviciul 
comunal din cauza 
neachitării de către lo
catari a taxelor cores-
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