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ȚARA ȘI DE PESTE

invitația Comite- 
Partidului Comu- 

face o vizită in
pu- 

apro- 
dez-

de realizat 
cetățenilor 

in concepția 
de gospo- 
afară de

discuție. La capătul 
vorbirilor avute, am înțe
les un lucru esențial : la 
Giurgiu noțiunea de gospo
dărire și înfrumusețare a 
căpătat, practic, valoarea 
ei reală. Cu ani în urmă, a 
-gospodări era echivalentul 
ideii de a stropi cit mai des 
străzile, de a amenaja stra
turi de flori (mai ales prin 
fața primăriei), de a sădi 
arbuști ornamentali prin 
grădinile publice. Nimic de

In arhiva 
popular al 
Giurgiu am 
scoarțele unui 
chi

culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R. 

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, joi, 
cu tovarășul Marc Drumaux, pre
ședintele Partidului Comunist din

liste România și punctele 2 și 3 de 
pe ordinea de zi, la propunerea Bi
roului Marii Adunări Naționale, de
putatul florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, a prezentat apoi Expune
rea la Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de Stat pe anul 1972 
și la Proiectul de lege privind unele 
măsuri pentru îmbunătățirea utiliză
rii fondului de salarii planificat 
pentru unitățile socialiste de stat, 
urmînd ca discuția generală la pri
mele trei puncte de pe ordinea de 
zi să fie comună, iar discuția pe arti
cole și votarea proiectelor de legi să 
se facă separat.

în continuare, deputatul Aurel Vi- 
joli, președintele Comisiei econo- 
mi.co-financiare, a prezentat Rapor
tul comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale care au examinat 
proiectele de legi supuse dezbaterii.

La discuția generală asupra pro
iectelor de legi prezentate au luat 
cuvîntul deputății Vasile Vilcu, prim- 
secretar al comitetului județean 
Constanța al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, Mihai Su
dor, ministrul industriei lemnului, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului județean-Bacău al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale, Vasile Ioncscu,

Belgia, care se află la odihnă în 
țara noastră, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român.

A participat tovarășul Paul Ni-

10 — Proiectul de lege pentru pre
lungirea aplicării Legii nr. 22/1987 
privind unele măsuri de perfecționare 
a conducerii și planificării economiei 
naționale. .

11. — Proiectul de lege privind 
modificarea articolului 73, alineatul 3, 
din Constituția 
România.

în vedere legătura 
strinsă dintre planul de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socia-

popular. Dar cum ar putea, 
singur, consiliul popular să 
se ocupe și să rezolve e- 
fectiv și bine atît de multe 
probleme gospodărești ? 
După părerea noastră, gos
podarii . orașelor sînt. și tre
buie. să fie chiar cetățenii. 
Prezența lor activă, in fie
care compartiment al vieții 
publice, e cu totul indis
pensabilă și poate deveni 
extrem de eficientă. Vă voi 
da un exemplu edificator : 
anul acesta, prin munca 
voluntară a cetățenilor, in
tr-un oraș relativ mic. cum 
e Giurgiul, s-a realizat o 
economie din buget în va
loare de 45 000 000 lei 1 Și, 
totuși, nu acesta este cîș-

De la prim-vicepreședin- 
tele comitetului executiv 
am aflat, în acest sens, un 
lucru care — cu cîțiva ani 
în urmă — ar fi putut pă
rea de domeniul fanteziei. 
La Giurgiu, anul acesta, 
planul obiectivelor gospo
dărești — care urmau să 
fie realizate prin muncă 
patriotică — a fost întoc
mit,. în proporție de 90 Ia 
sută, direct de către cetă
țeni 1 Consiliul popular n-a 
făcut altceva decît să sis
tematizeze propunerile fă
cute de locatarii diferitelor 
cartiere cu ocazia întruni
rilor populare. Un aseme
nea plan, alcătuit din ini
țiativele cetățenilor. nu

chimice și a prelucrării țițeiului 
al U.R.S.S.

La primire au participat Gheor-* 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului' de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia inter- 
guvernamentală, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Mihail Florescu, mi
nistrul fridusti'iei chinlice.

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
probleme ale relațiilor economice 
dintre România și Uniunea Sovie
tică. S-a relevat evoluția ascen-

Joi dimineața au fost, reluate în 
plen lucrările celei de-a Vil-a se
siuni a Marii Adunări Naționale. In 

perioada de la ultima ședință, comi- 
iie permanente au analizat proiec

tate de legi primite la Biroul M.A.N. 
în vederea supunerii lor spre dezba
tere și aprobare de către Marea A- 
dunare Națională.

In actuala ședință, forul suprem al 
țării ia in discuție planul, de dezvol
tare economică și socială a Repu- 
bl’cii Socialiste România pe anul 

.1972, actualizat pe baza propunerilor 
rezultate în urma analizelor care au 
avut Ioc în întreprinderi, centrale 
economice și ministere, bugetul de 
stat pe anul 1972, precum și alte pro
iecte de legi menite, să contribuie la 
dezvoltarea multilaterală a patriei 
noastre socialiste, la perfecționarea 
activității în diferite domenii ale e- 
conomiei naționale.

Lucrările primei ședințe au început 
la ora 10 dimineața. în sala Marii 
Adunări Naționale, alături de depu- 
tați, se aflau numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de par
tid și de stat, personalități ale vieții 
economice, științifice și culturale, 
ziariști. Erau, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră, precum și co
respondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au îhtîmpinat

tigul cel mai însemnat. O 
valoare mai mare decît 
suma economisită o are 
poate faptul că cetățenii au 
devenit activi nu numai cu 
brațele, pe șantierele mun
cii patriotice, sînt activi și 
în ceea ce privește elabo
rarea ideilor de gospodărire 
și înfrumusețare, a propu
nerilor și sugestiilor pe 
care le prezintă, cu diverse 
prilejuri, în fața autorită
ților locale".

cu puternice și îndelungi aplauze so
sirea în sala de ședințe a conducă
torilor partidului și statului.

în loja din dreapta au luat loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantn Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekaș, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stingă se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale.

în unanimitate, deputății au adop
tat următoarea ordine de zi :

1. Proiectul de lege pentru adop
tarea planului dc dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1972.

2. Proiectul de lege pentru adop
tarea bugetului de stat pe anul 1972.

3. Proiectul de lege privind uncie 
măsuri pentru îmbunătățirea utiliză
rii fondului de salarii planificat pen
tru unitățile socialiste de stat.

4. Proiectul de lege cu privire la 
regimul prețurilor și. tarifelor.

5. Proiectul de lege a organizării 
contribuției bănești și în muncă pen
tru efectuarea unor lucrări de inte
res obștesc.

condusă de tovarășul 
președintele P.C. din 
la 
al 
va

Joi seara, a sosit în Capitală de
legația Partidului Comunist din 
Austria, 
Franz Muhri, 
Austria, care, 
tului Central 
nist Român, 
țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Karl Zenker, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Austria, 
președintele organizației P.C.A. din 
landul Austria de Jos, Franz Ei-

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

La primul punct al ordinii de zi, 
deputatul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 'Pla
nificării, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege pentru adoptarea 
planului de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1972.

Avîndu-se

îmi este deosebit de plăcut să adresez Alteței Voastre cele mai sin
cere felicitări cu ocazia zilei naționale a Statului Bahrein.

Exprim totodată speranța că relațiile prietenești între țările noastre 
se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, al păcii și colabo
rării internaționale.

dentă a acestora, subliniindu-se do
rința comună de a dezvolta și di
versifica în continuare schimburile 
bilaterale, de a Căuta forme noi, 
moderne, de cooperare în diferite 
compartimente, cum sînt construc
ția de mașini, industria chimică și 
altele. S-a apreciat că există încă 
multiple domenii în care, la nive- 
itil posibilităților tot mai mari ce 
le oferă dezvoltarea impetuoasă » 
economiilor naționale ale Republi
cii Socialiste România și'Uniunii 
Sovietice, se pot realiza în comun 
acțiuni eficiente, în interesul celor 
două țări socialiste prietene.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

putea în nici un caz să ră- 
mînă neîndeplinit 1 Tot din 
această cauză, s-a simpli
ficat mult problema „orga
nizării și mobilizării oa
menilor" O dată împărțiți 
pe cartiere și pe „șantiere", 
cetățenii au venit în timpul 
lor liber, aproape spontan, 
să ajute la înfăptuirea pro
priilor propuneri. Munca 
patriotică a cuprins un larg 
evantai de obiective. De 
pildă, portul — ca punct 
de atracție pentru turiști — 
a suferit, anul acesta modi
ficări esențiale. S-a recon
struit șoseaua care duce în 
această parte a orașului ; 
s-a amenajat o zonă verde, 
un parc, un ștrand cu două 
bazine, o plajă de 27 000 
mp., un loc de parcare. E- 
dilii orașului ne-au poves
tit cu cită însuflețire s-a 
lucrat anul acesta ' la con
struirea digului de apărare 
a orașului împotriva even
tualelor revărsări ale Du
nării (s-au transportat, nu
mai cu brațele, 45 000 . m.c. 
de pămînt !) ; s-au reame- 
najat, de asemenea, două 
stadioane și 25 de sblarii 
pentru copii, s-a plantat 
gard viu pe o lungime de 
17—18 km și, în același 
timp, au fost recondiționate 
străzi cu o suprafață de 
150 000 m.p....

Propunerile cetățenilor — 
făcute în adunările popu
lare sau prin deputați — 
au vizat in mare măsură 
și perfecționarea aprovizio
nării orașului, dezvoltarea 
serviciilor publice. Aceste 
propuneri coincid de fapt 
cu intenția consiliului popu
lar și a unităților, subordo
nate lui de a întreprinde 
orice le stă in putință în 
direcția satisfacerii cerin
țelor pieței locale lată. în 
acest sens, o demonstrație 
pe viu. Spicuim din agen
da de lucru . pentru acest 
an ă comitetului executiv 
al consiliului popular :

8. Proiectul de lege a viei și vi
nului.

7. Proiectul de lege pentru organi
zarea producerii și folosirii raționale 
a resurselor de nutrețuri.

8. Proiectul de lege privind apăra
rea secretului de stat in Republica 
Socialistă România.

9. Proiectul dc lege 
române.

zis, toate acestea sînt și ele 
treburi efectiv gospodărești, 
dar gospodărirea — în sen
sul deplin al cuvîntului — 
înseamnă mult mai mult. 
Ce înseamnă ? Lăsăm pe 
înșiși edilii orașului să de
finească noțiunea respec
tivă.

Nicolae Simion — prim- 
vicepreședinte al 'omitetu- 
lui executiv al consiliului 
popular municipal : „Mai 
intîi vreau să spun că gos
podărirea in condiții opti
me a unui oraș devine un 
fapt imposibil 
fără sprijinul 
Iată de ce : 
noastră, noțiunea 
dărire implică, in

Intr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se arată că, 
in ziua de 15 decembrie, oamenii 
muncii — români și maghiari — 
din întreprinderile industriale 
ale județului Covasna ;și-au în
deplinit integral sarcinile de 
plan la producția globală și la 
producția marfă pe anul 1971. 
„Realizarea cu șaisprezece , zile 
înainte de termen a sarcinilor 
economice înscrise în acest prim 
an al noului cincinal este re
zultatul mobilizării resurselor 
materiale și umane ale unități
lor noastre industriale, al spiri
tului de muncă entuziastă, plină

de responsabilitate și dăruire, 
generat de sarcinile Congresu
lui al X-lea al partidului. Dind 
viață zi de zi documentelor de 
o excepțională însemnătate pen
tru- întreaga noastră evoluție 
spre făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate ale 
plenarei din 3—5 noiembrie, 
traducînd neîncetat în fapt acea 
înflăcărată chemare a dumnea
voastră, de. a munci și trăi în 
chip comunist, oamenii muncii 
din industria județului Covasna 
Se angajează să-și aducă și pe! 
mai departe aportul lor la în
florirea economiei noastre na
ționale".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român,- președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit joi, 16 decem
brie 1971, pe M. A. Leseciko, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice în comisia interguverna- 
mentală sd.vieto-română de cola
borare economică, care se află la 
București cu prilejul lucrărilor ce
lei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale. Vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost însoțit de V. S. Fio- 
dorov, ministrul Industriei petro-
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genbauer, membru al C.C. al P.C. 
din Austria.

La aeroportul Otopeni, delegația 
a fost întîmpinată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar ai C.C. al 
P.C.R-, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

zilele, 
pără- ț 
plim- 
După 

nouă ani, ciți au trecut de 
la publicarea respectivului 
articol, . . orașul a devenit, 
realmente, de nerecunoscut. 
Intre timp, au apărut carti
ere. de blocuri noi, nume
roase și diverse unități eco
nomice, zeci de magazine, 
au fost croite căi de acces 
moderne. în orașul cu. stră
zile „năpădite de pir și 
troscot" viafa pulsează pu
ternic. Dar să vedem ce 
vești ne mai dau azi edilii 
despre gospodărirea pro- 
priu-zisă a portului de la 
Dunăre ? întrucît, deunăzi, 
se adunaseră la consiliul 
popular municipal aproape 
toți oamenii de care de
pinde direct acest sector 
atit de complex, am profi
tat de ocazie. înfiripînd o

Consiliului 
municipiului 
găsit, între 

registru ve- 
împăturit cu grijă — 

un exemplar din „Scînteia" 
purtînd data de 12 iulie 
1962. De ce fusese păstrat 
respectivul ziar ? Am în
țeles, răsfoindu-1. Pe pa
gina a doua, era un arti
col critic despre gospodări
rea orașului. Spicuim : 
....După cele văzute, toc
mai ești gata să faci con
statarea că Giurgiu e un 
oraș bine gospodărit cînd, 
doar la cîțiva pași mai în
colo, ți se ivește în față o 
groapă întinsă, năpădită de 
bălării, unde vitele pasc 
fără grijă. Două porți șu
brede stau mărturie că pe 
locui actualei „pășuni" a 
fost cindva un stadion. 
Cum de. a ajuns în așa 
hal ? ..Este de mirare fap
tul că pe gospodarii ora
șului nu-i deranjează cînd 
văd, pe lingă numeroasele 
case curate, bine întreți
nute, zidurile vopsite și 
geamurile sparte ale altora, 
diferitele localuri de con
sum goale, încuiate cu la
căte mari cit toate 
de parcă ar fi fost 
site de cînd lumea"

Am făcut o lungă 
bare prin Giurgiu.

latura ei strict estetică — 
întreținerea curățeniei, în
frumusețarea străzilor etc. 
— perfecționarea pînă în a- 
mănunt a serviciilor 
blice, îmbunătățirea 
vizionării populației, 
voltarea rețîlei comerciale, 
a unităților sanitare, a dru
murilor, modernizarea stră
zilor. Unora, cînd vorbesc 
despre „gospodarii orașe
lor", gîndul le zboară ime
diat la membrii consiliului
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Expunerea la proiectul de lege 
pentru adoptarea planului de dezvoltare 

economico-socială
a Republicii Socialiste România pe anul 1972
Vă rog să-mi permiteți să prezint 

— din împuternicirea Consiliului de 
Miniștri — principalele aspecte ale 
dezvoltării economico-soeiale a țării 
in anul viitor și modificările mai im
portante intervenite față de prevede
rile cincinalului pentru anul 1972.

Propunerile de îmbunătățire au 
fost elaborate cu participarea tuturor 
factorilor interesați, au fost atent și 
multilateral examinate de Consiliul 
de Miniștri și de Comitetul Executiv 
al C.C. al partidului. In cursul zilei 
de ieri, după cum știți, plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român a dezbătut și aprobat 
aceste propuneri.

Cunoaștem cu toții, tovarăși, pre
ocuparea constantă, stăruitoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
înfăptuirea amplului program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, aprobat de Congresul 
al X-lea al partidului. In acest con
text, secretarul general al partidului 
nostru a analizat, în diferite etape, 
aspectele esențiale ale planului pe 
1972, a indicat noi căi și a dat so
luții pentru valorificarea superioară 
a bogățiilor țării-, utilizarea deplină a 
capacităților de producție, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale, spo
rirea productivității muncii și a efi
cienței economice, în scopul creș
terii substanțiale a venitului național 
și alocării, pe această bază, a resur
selor . necesare creșterii economice și 
ridicării sistematice a nivelului de 
trai al întregului popor.

Concluziile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului con
stituie pentru cadrele care lucrează 
in economie, pe toate treptele orga
nizatorice, un program concret de 
acțiune, un puternic imbold pentru 
rezolvarea cu înalt simț de răspun
dere și exigență sporită a tuturor 
sarcinilor din planul pe 1972.

Ceea ce ne propunem pentru anul 
viitor ține seama de faptul că în
cheiem anul 1971 cu rezultate bune. 
Creșterea venitului național cu 12 
la sută și a productivității muncii 
sociale cu peste 11 la sută atestă în 
mod convingător că economia Româ
niei a continuat in anul 1971 o evo
luție ascendentă.

Producția industrială va depăși pre
vederile planului cu aproape 7 mi
liarde lei, înregistrînd astfel o creș
tere de 11,2 la sută față de anul 1970. 
In. ugriculțușă producția globală de; 
pășește pe cea a anului, 1970 cu peste . 
18 ț'lș; sutș. obț.yiind.U-^e'.sponiri. im* ' 
portante si’tîi la prbducția »•* vegetală} 
cit și la producția animală. Expor
tul prezintă față de anul precedent o 
creștere de circa -17 la sută. Pe în
treaga .industrie, productivitatea 
muncii va spori, față de anțil trecut, 
cu 6 la sută, iar economiile obținute 
prin reducerea cheltuielilor de ' pro
ducție vor reprezenta aproape patrii 
miliarde lei.

Se realizează volumul de investiții 
planificat și se creează 250.000 noi 
locuri de muncă. Salariul real se va 
situa la nivelul prevăzut și va fi de- ■ 
pășit volumul planificat al desface
rilor de mărfuri și al serviciilor. 
Rezultate remarcabile s-au obținut în 
construcția de locuințe și de obiective 
social-culturale, în înzestrarea teh- 
nico-edilitară a. orașelor.

In acest cadru general pozitiv au 
apărut în anul 1971 și unele elemente 
mai puțin favorabile. Resursele agri- 

/cole sint în anul 1971 inferioare celor 
planificate, influențînd cu deosebire 
exportul. Niveluri de export mai 
mici decît cele planificate se în
registrează și. la unele produse 
industriale. Au fost, de asemenea, u- 
nele întîrzieri în realizarea noilor ca
pacități de producție și a parametri
lor proiectați.

In aceste condiții au trebuit să, fie 
examinate noi soluții care, prin va
lorificarea mai intensă a resurselor 
interne, prin accentuarea laturilor ca
litativa ale dezvoltării, să . asigure 
pentru anul 1972 respectarea ritmu
rilor și proporțiilor de bază aprobate 
prin planul cincinal.

Marea Adunare Națională a aprobat 
chiar în această sesiune planul dez
voltării economico-sociale a țării în 
cincinalul 1971—1975 și în cadrul a- 
cestuia prevederile pentru anul 1972. 
De aceea, în cele ce urmează, mă voi 
rezuma la prezentarea indicatorilor 
sintetici ai planului pe anul 1972 — 
așa cum rezultă după îmbunătățirea 
acestuia — și la principalele probleme 
ale înfăptuirii obiectivelor stabilite.

In industrie, producția vă fi în 1972 
cu circa 2 miliarde mai mare decit 
nivelul prevăzut țîrin planul cinci
nal, înregistrînd pe. primii doi _ani 
un ritm mediu de circa 11 la șută — 
superior celui stabilit prin cincinal 
pentru această perioadă. Se vor rea
liza și depăși nivelurile de producție 
în toate ramurile industriale, cu ex
cepția industriei alimentare, unde, 
deși se prevede o creștere de 1J,3 la 
sută, producția va fi sub nivelul sta
bilit prin cincinal, ca urmare a resur
selor agricole inferioare celor esti
mate inițial. In agricultură, produc
ția globală vă fi cu aproape 21 la sută 
mai mare decit în 1971, iar efecti
vele de animale vor atinge la finele 
anului 1972 nivelurile din planul cinci
nal și din programul privind dezvol
tarea zootehniei.

Dezvoltarea în ritm susținut a pro
ducției materiale și ridicarea eficien
ței economice în toate sectoarele de 
activitate vor determina creșterea cu 
11—12 la sută a venitului național. 
Pe această bază se va realiza progra
mul de investiții stabilit prin planul 
cincinal, care însumează în 1972 peste 
87 miliarde lei. Concomitent, se asi
gură resursele necesare pentru ridi
carea nivelului de trai al poporuluij 
corespunzător prevederilor aprobate 
pentru 1972 prin planul cincinal.

Pentru realizarea integrală a sar
cinilor planului pe anul 1972 este ne
cesar ca, in toate sectoarele de acti
vitate și pe toate treptele organiza
torice, să fie luate măsuri care să 
asigure folosirea cu maximum de 
randament a resurselor materiale și 
de muncă, a întregului potențial 
productiv.

In industrie. îndeplinirea sarcinilor 
de producție stabilite pe anul viitor 
pretinde folosirea intensivă a capa
cităților existente, cu care intrăm la 
începutul anului, pe seama cărora 
urmează să se obțină 45 la sută din 
sporul de producție față de anul
1971.

Ținînd seama de rezervele exis
tente in folosirea capacităților de 
producție, sint necesare măsuri ho- 
tărîte pentru încărcarea mai bună a 
instalațiilor și agregatelor, creșterea 
coeficientului de utilizare a mașini- 
lor-unelte, atît la secțiile de bază, cît 
și la cele auxiliare.

Folosirea optimă a capacităților 
este strîns legată de asigurarea ca
drelor calificate necesare generaliză
rii schimbului II și extinderii 
schimbului III, concomitent cu pre
gătirea corespunzătoare și din timp 
a personalului necesar obiective
lor care vor intra în producție îm. 
1972 și în anii următori. Este nece
sar ca ministerele și centralele să a- 
sigure prin c.ursuri organizate în 
întreprinderi realizarea prevederilor 
planului cu privire la pregătirea în 
1972 a peste 240 000 muncitori, de 
două ori mai mult decît în 1970, pre
cum și realizarea programului sta
bilit de pregătire a cadrelor în școli 
profesionale.

Atît în anul 1972, cît și .în anii ur
mători, un rol hotărîtor îl are inten
sificarea activității proprii de concep
ție, orientată spre obiective majore, 
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menite să pună mai interns în valoare 
resursele naturale șle țării, să asi
gure perfecționarea și înnoirea pro
duselor și tehnologiilor.

Așa cum s-a subliniat la recenta 
plenară a Comitetului Central, acti
vitatea : în acest domeniu prezintă 
încă rămîneri în urmă, se. desfășoară 
intr-un ritm nesatisfăcător, pe un 
front dispersat, iar realizarea și va
lorificarea cercetărilor durează mulți 
ani și nu aduce întotdeauna efectul 
așteptat. Astfel, deși planificate de 
mai mulți ani, cercetări importante, 
.<?um sint cele referitoare. Iu utilizarea 
unor 'materii prime 'interne'., pentru 
producerea aluminiului și- obținerea 
oxidului de magneziu,' lă valorifica
rea unor metale neferoase utile din 
concentratele de la' Leșul Ursului și 
altele, nu au fost încă încheiate și 
valorificate.

Ținînd seama de indicațiile tovară
șului, Nicolae Ceaușescu, este nece
sar ca anul 1972 să marcheze o îm
bunătățire radicală în activitatea mi
nisterelor și a institutelor de cerce
tări, care, cu sprijinul Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
să grăbească punerea în valoare- a 
resurselor naturale de care dispunem.

Acțiuni deosebit de hotărite tre
buie întreprinse pentru îmbunătăți
rea calității și structurii sortimentale 
a produselor, adaptarea permanentă 
a acestora la schimbările ce intervin 
in tehnică și in cerințele pieței in
terne și externe. în anul viitor, pro
dusele noi și reproiectate vor repre
zenta la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini peste 29 la sută 
din producția totală, la Ministerul 
Industriei Metalurgice 22 la sută, la 
Ministerul Industriei Materialelor de 
Construcție 18 la sută. Sint necesare, 
deci, eforturi susținute pentru scurta
rea termenelor de asimilare a noilor 
produse și accelerarea ritmului de 
integrare a produselor fabricate pe 
bază de licență.

în realizarea sarcinilor planificate 
în domeniul producției de mașini și 
utilaje, un aport sporit urmează să-l 
aducă acțiunile de autodolare. Re
zultatele obținute în această direcție 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, Ministerul Industriei 
Ușoare și Ministerul Construcțiilor 
Industriale vor trebui extinse și in
tensificate, urmărindu-se ca toate 
ministerele să preia o cotă cît mai 
mare, din efortul de înzestrare a pro
priilor întreprinderi. Potrivit sarci
nilor trasate de conducerea partidu
lui, în această orientare este necesar 
să fie promovată ideea ca uzina care 
elaborează tehnologia fabricației să-și 
proiecteze și să-și asigure de regulă 
prin forțe proprii construirea utila
jelor respective.

Solicită, de asemenea, mai multă 
atenție producția și utilizarea piese
lor de schimb, domeniu în care e- 
xistă posibilități de sat-sfacere mai 
bună a necesarului prin extinderea 
producției interne în întreprinderi și 
ateliere și prin raționalizarea, consu
mului. în acest scop, vor trebui re
examinate normativele de consum — 
încă prea largi — si acordată mai mul
tă atenție recondiționării unor piese 
uzate.

Nu o dată s-a subliniat de către 
conducerea de partid și de stat că ne 
interesează numai producția care are 
desfacere asigurată și acoperă ne
voile reale ale societății, că ne inte
resează să producem numai mărfuri 
de .calitate, competitive și eficiente, 
în această concepție, depășirile de 
plan trebuie orientate spre produse 
solicitate pe piața internă sau la ex
port și care prin performanțele lor 
oferă un grad ridicat de valorificare 
a resurselor materiale și umane. Cu 
începere din anul viitor, se preconi
zează o urmărire statistică riguroasă 
a producției fizice și destinației a- 
cesteia, cît și a modului în care sînt 
valorificate produsele realizate peste 
plan.

O problemă esențială a realizării 
planului pe anul viitor o constituie 
perfecționarea continuă a proceselor 
de aprovizionare și intensificarea 
preocupărilor pentru buna gospodă
rire a tuturor resurselor. în. acest 
cadru se cere respectarea cu stric
tele a legii contractelor economice. 
Obligațiile contractuale, care stau 
la baza relațiilor dintre întreprin
deri, trebuie să fie riguros exe
cutate, ca orice sarcină de plan, iar 
îndeplinirea acestora să constituie un 
criteriu de bază în aprecierea acti
vității fiecărei întreprinderi.

In condițiile în care proiectul de 
plan pe anul 1972 prevede reducerea 
simțitoare a cheltuielilor materiale 

de producție — cu 2,8 la sută în in
dustria republicană — capătă o im
portanță majoră respectarea norme
lor -și indicilor de consum stabiliți 
prin plan. Nu poate fi admisă repe
tarea situației din anul 1971, cînd la 
o serie de produse, din cauza depă
șirii normelor, s-au consumat peste 
plan pe primele nouă luni peste 9 500 
tone cocs de turnătorie, peste 17 000 
tone laminate feroase, peste 90 000 
mc material lemnos, 161 000 tone 
combustibil convențional. Pentru în
cadrarea în consumurile planificate 
trebuie intensificată acțiunea de re- 
proiectare a produselor și introduce
rea tehnologiilor moderne, extinsă 
normarea consumurilor și întărit con
trolul asupra respectării acestora.

Bunul mers al activității producti
ve în fiecare unitate și în ansamblul 
său depinde, în esență, de aprovi
zionarea corespunzătoare și la timp 
a fiecărui loc de muncă, de respec
tarea normelor de consum și a stocu
rilor, de gospodărirea rațională a tu
turor resurselor materiale. în aceste 
direcții este necesar să acționeze 
toate ministerele, centralele și între

prinderile, cu participarea activă a 
Ministerului Aprovizionării.

Pentru realizarea sarcinilor prevă
zute în agricultură pe anul 1972 tre
buie luate măsuri de folosire cu ma
ximă eficiență a bazei materiale, a 
forței de muncă, a tuturor rezerve
lor existente în această ramură im
portantă a economiei naționale.

Una din problemele majore, asu
pra căreia s-a atras atenția în ple
nara Comitetului Central, este folo
sirea deplină a terenurilor arabile, 
știut fiind că în anul 1971 au rămas 
necultivate însemnate șhprafețe/.Spre 

7.a.Jevita așșmenea situații, iicuf impli- 
’ictțțil în înțrj&aga- econbtnie,: eș.te. ne

cesar să se intervină energic și. ope
rativ, acolo unde este cazul, pentru 
eliminarea excesului de umiditate, 
reînsămînțarea și completarea golu
rilor. asigurînd folosirea întregii su
prafețe arabile și o densitate nor
mală a plantelor. Pentru a realiza în 
sectorul vegetal producțiile stabilite,, 
este necesar de asemenea să se a- 
corde o mai mare atenție asigurării 
se.mințelor de calitate, să fie apli
cate cu fermitate prevederile legii 
în legătură cu efectuarea la timp a 
tuturor lucrărilor de întreținere a 
culturilor și ■ de recoltare.

Producția animalieră este prevă
zut să crească în anul viitor cu 17 
la sută față de realizările prelimi
nate pe anul 1971. Aceasta impune 
îmbunătățirea substanțială a indici
lor de natalitate și scăderea morta
lității, o mai bună îngrijire și fura
jare a animalelor, sporirea în greu
tate a celor destinate producției de 
carne și realizarea producțiilor me
dii de lapte și lină prevăzute în plan. 
Trebuie să fie valorificate mai bine 
posibilitățile create în complexele de 
tip industrial, acționîndu-se perseve
rent pentru a obțipe într-un termen 
cît mai scurt producțiile. și costurile 
stabilite prin proiecte. Este necesară, 
de asemenea, lărgirea bazei furajere, 
prin mărirea randamentelor la hectar, 
extinderea culturilor duble furajere 
și sporirea aportului pășunilor și fîne- 
țelor naturale.

în tot cursul anului trebuie urmă
rite sistematic suprafețele însămînțate 
și dezvoltarea .culturilor, evoluția e- 
fectivelor de animale, furajarea lor 
și randamentele obținute, situația con
tractărilor și a intrărilor în fondul de 
stat.

. Dat fiind faptul că fondul central 
de stat are o importanță hotărițoare 
în aprovizionarea populației, în asi
gurarea unor materii prime de bază 

zpentru industria alimentară și ușoa
ră. precum și în realizarea exportului, 
este absolut necesar ca prevederile 
planului să fie riguros respectate de 
toate întreprinderile agricole de stat, 
să se realizeze integral contractele în
cheiate cu cooperativele agricole de 
producție și cu gospodăriile agricole 
individuale care pot aduce o contri
buție mai mare ’a formarea resurselor 
centralizate de carne, lapte, plante 
tehnice.

■ Unitățile și organele agricole, pre
cum și consiliile populare județene și 
comunale au datoria să acționeze cu 
toate forțele pentru realizarea sarci
nilor privind creșterea producției ve
getale și animale, pentru constituirea 
fondului central de produse agro- 
alîmentare.

In înfăptuirea programului de inves
tiții au fost create pentru anul viitor 
condiții mai bune decît în alți ani. La 
1 decembrie 1971, peste 80 la sută din 
numărul obiectivelor prevăzute în 
planul cincinal să înceapă în anul 
viitor aveau indicatorii tehnico-eco- 
nomici aprobați. Analiza efectuată în 
cursul acestui an. din indicația con
ducerii superioare, a permis o corelare 
strictă între procurarea utilajelor și 
termenele de punere în funcțiune a 
noilor capacități.

Cele 380 de capacități industriale și 
agro-zootehnice ce se vor pune în 
funcțiune în anul viitor pretind con
centrarea eforturilor, evitarea dis
persării resurselor materiale și uma
ne pe un front prea larg, respecta
rea riguroasă a graficelor de lucru 
pe șantiere și realizarea la termen 
a parametrilor proiectați, astfel in
cit să nu se mai repete situația' din 
ar.ul 1971, cînd circa 80 de capaci
tăți au fost puse în funcțiune cu în- 
tîrziere de 1—8 luni, iar 65 capacități 
nu au fost date în exploatare pînă 
la 1 decembrie a.c.. așa cum preve
dea planul. Ministerele trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru a se 
realiza parametrii proiectați Ia cele 
51 capacități la care termenele au ex
pirat. avînd în vedere că numai în 
.primele 9 luni din acest an nerea- 

lizarea producției la nivelul capaci
tății proiectate echivalează cu o pier
dere de 1,3 miliarde lei.

Este necesar, de asemenea, un re
gim rațional de folosire a mijloacelor 
materiale pe șantierele de construc
ții, respectarea riguroasă a indicilor 
și normelor de consum, combaterea 
oricăror forme de risipă. în mod. 
special, trebuie să sporească preocu
pările pentru a folosi cu maximum . 
de economie metalul și cimentul și. 
a limita utilizarea construcțiilor me
talice la obiectivele industriale, nu
mai la situațiile în care tehnologia 
nu admite o altă soluție.

Aș vrea să subliniez, de asemenea, 
faptul că, în condițiile anului 1972, 
nu este posibil să se introducă, pes
te prevederile, planului, obiective noi 
de investiții decît dacă se vor crea 
resurse materiale suplimentare și 
numai în măsura în care obiectivele 
propuse prezintă o eficiență econo
mică deosebită.

Participarea României în 1972 la 
schimburile internaționale se reflectă' 
în creșterea volumului comerțului ex
terior cu peste 20 la sută, ceea ce în
seamnă un ritm- mult superior dina
micii producției industriale și veni
tului național. Schimburile comerciale 
cu țările membre ale C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste dețin, ca și pină 
acum, ponderea principală în comer
țul nostru exterior ; se vor extinde, 
totodată, relațiile comerciale cu ce
lelalte țări ale lumii.

Volumul și structura exportului din 
anul viitor necesită studierea aprofun
dată a pieței externe, adaptarea ope
rativă S producției la cerințele aces- . 
teia, respectarea riguroasă a obliga
țiilor asumate prin contracte și o ca
litate ireproșabilă a produselor de 
care depinde, într-o măsură decisivă, 
pătrunderea mărfurilor românești pe 
piețele mondiale și competitivitatea.

Prin plan sînt asigurate mijloacele 
necesare pentru participarea țării 
noastre la acțiuni de cooperare cu 
alte țări. Ceea ce trebuie urmărit cu 
deosebire în acest domeniu este fina
lizarea acțiunilor de cooperare în 
curs și mai multă inițiativă în pros
pectarea de noi acțiuni, care să con
tribuie. la realizarea unor obiective 
economice din cincinalul actual.

Ținînd seama de înzestrarea tehnică 
a uzinelor noi, de efectele programu
lui de pregătire a cadrelor și de po
sibilitățile de a perfecționa organiza
rea producției, s-a prevăzut creșterea 
productivității muncii în industrie cu 
8 la sută, față de 7,8 la sută în cin
cinal. Producția urmează să se rea
lizeze cu cheltuieli materiale mai 
mici, ponderea acestora în produsul 
social fiind planificată în anul viitor 
la 57,4 la sută față de 58,8 la sută 
în anul 1971. Se continuă astfel ac
țiunile stabilite prin cincinal pentru 
creșterea eficienței în toate sectoare
le de care depind în ultimă analiză 
nivelul și dinamica venitului na
țional.

< în repartizarea venitului național 
se menține in 1972 rata de 31,8 la 
sută a acumulării stabilită prin pla
nul cincinal și se prevede o folosi
re mai eficientă a fondurilor alocate. 

Proiectul de plan pe anul 1972 o- 
glindește atenția deosebită acordată 
creșterii nivelului de trai al popu- . 
lației, țelul suprem al întregii politici 
a partidului. Veniturile reale ale 
populației vor crește cu 8 la sută 
față de anul 1971, în condițiile în 
care se prevede ca indicele la pre
țuri și tarife să fie cu 0,2 la sută in
ferior prevederilor din planul cin
cinal. ,
'.'Se asigură în anul viitor fondurile 

necesare pentru .îndeplinirea șărcini- 
lor . .stabilitei.. în planul cipcirfal, ,qu 
priviră ' la ridicarea salariului minim 
de la 800 la 1 000 lei lunar cu înce
pere' de la 1 septembrie 1972, precum 
și majorarea .salariilor sub 1 400 lei, 
astfel incit salariul mediu nominal 
va ajunge în 1972 la 1 500 lei.

Corelat cu veniturile populației, 
volumul vinzărilor de mărfuri va fi. 
de 108,8 miliarde' lei, la nivelul a- 
probat prin planul cincinal. Fondul 
de mărfuri și structura acestuia a- 
sigură îmbunătățirea aprovizionării 
populației la toate produsele alimen
tare de bază. Se prevede o creștere 
cu 10 la sută la carne și produse din 
carne, 26 la sută la lapte, 16 la sută 
la brînzeturi, 25 la sută la unt, 7 la 
sută la zahăr, precum și cantități 
mult sporite de mărfuri nealimen
tare într-un sortiment variat și de 
calitate superioară. Prestațiile de 
servicii vor crește cu 10 la sută, de- 
pășindu-se prevederile cincinalului.

In anul viitor se vor construi a- 
proape 94 000 apartamente din fon
durile statului sau cu sprijinul sta
tului prin credite și execuție. Se vor 
extinde rețelele de apă, de canaliza
re, de gaze și va continua do
tarea transportului orășenesc de că
lători cu aproape 1 600 noi vehicule. 
Vor fi date în folosință Teatrul Na
țional din București și teatrele din 
Craiova și Tîrgu Mureș, precum și 
patru cinematografe noi, cu o capa
citate de 1 850 locuri. în domeniul 
ocrotirii sănătății vor intra în func- ' 
țiu.ne șapte spitale noi și va începe 
construcția a încă șase, depășindu-se 
astfel prevederile planului cincinal. 
Vor fi date in funcțiune circa 1300 
locuri noi în sanatorii și complexe 
balneare și vor fi construite peste 
8 000 locuri în creșe.

înainte de a încheia acest raport, 
propun Marii Adunări Naționale să 
aprobe — potrivit procedurii obișnui
te — execuția planului pe anul 1970.

Prevederile planului pe 1972 asi
gură realizarea ritmurilor și propor
țiilor de bază stabilite în cincinal, 
precum și echilibrul material, finan
ciar și valutar în dezvoltarea econo
miei naționale. Echilibrul planificat 
poate fi menținut însă numai dacă se 
îndeplinesc punctual sarcinile de pro
ducție, de investiții, export și import, 
se asigură aprovizionarea tehnico- 
materială ritmică, se respectă riguros 
legea contractelor, normele de con
sum și stocurile luat.e în calcul, dacă 
se imprimă în activitatea economică, 
pe toate treptele organizatorice, o 
strictă disciplină de plan.

Potrivit legii, județele se vor afla 
în situația de a cunoaște planul dez
voltării economice și sociale a tutu
ror unităților de pe teritoriu, nu nu
mai aspectele legate de obiectivele 
noi, dar și sarcinile de export, im
port, indicatorii de eficiență. Aceasta 
le va da posibilitatea unui control 
eficace asupra îndeplinirii planului, 
le va crea condiții pentru punerea în 
valoare, în mai mare măsură, a re
zervelor existente și adoptarea unor 
decizii operative, fundamentate pe 
cunoașterea posibilităților de pe te
ritoriu.

Planul pe anul 1972 a fost pregătit 
cu minuțiozitate, mult mai bine de
cit in anii trecuți. Există un ansam
blu de legi, care asigură condiții fa
vorabile pentru desfășurarea întregii 
activități, pentru stimularea iniția
tivei și a spiritului de răspundere pe 
toate treptele organizatorice din eco
nomie. Sint create deci toate condi
țiile ca prevederile' planului pe anul 
viitor să fie îndeplinite. cu succes.

Pe baza celor arătate, vă rog să 
dați putere de lege proiectului care, 
v-a fost supus spre examinare, avind 
convingerea fermă că, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, în
tregul nostru popor va munci cu ho- 
tărîre și abnegație pentru traducerea 
lui în viață și pentru a face astfel 
încă un pas pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră.

Expunerea asupra proiectului bugetului 
de stat pe anul 1972

constituie rodul

bugetare pe anul 
unitățile socialis-

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
prezint Marii Adunări Naționale spre 
examinare și adoptare proiectul bu
getului de stat al României pe anul
1972.

întocmit în strînsă corelare cu in
dicatorii planului, proiectul bugetului 
de stai’ asigură mijloacele financiare 
necesare înfăptuirii obiectivelor eco
nomice și sociale ce urmează a fi 
realizate in cel de-al doilea an al ac
tualului cincinal.

La elaborarea proiectului de buget 
s-a ținut seama și de execuția bu
getară pe. 1971, veniturile prelimi- 
nindu-se a se realiza la suma de 
140,7 miliarde de lei, iar cheltuielile 
la 135,4 miliarde, urmînd a se în
registra un excedent de 5,3 miliarde 
de lei.

Caracteristica generală a proiectu
lui bugetului de stat pe anul 1972 
o constituie creșterea importantă a 
veniturilor și cheltuielilor, în con
diții de echilibru general economic 
și de stabilitate monetară, ceea ce 
reflectă dinamismul activității noas
tre economice, sarcinile legate de 
sporirea eficienței.

Proiectul bugetului pe anul 1972 
se prezintă echilibrat, cuprinzînd atît 
la venituri, cît și la cheltuieli suma 
de. 152,3 miliarde de lei. Veniturile 
prevăzute sînt cu 11,6 miliarde de lei 
mai mari decît cele preliminate pe
1971. La partea de cheltuieli a fost 
inclusă o rezervă bugetară de 1211 
milioane de lei, din care 311 milioa
ne la bugetele locale, pentru acope
rirea unor sarcini noi care ar putea 
apare în cursul anului.

Doresc să informez că proiectul 
bugetului de stat 
unei ample acti
vități colective, o- 
rientată și îndru
mată pe tot par
cursul desfășură
rii lucrărilor de 
către conducerea 
superioară de 
partid și de stat, 
personal de către 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secre
tarul general al 
Partidului Comu
nist Român.

Partea covîrși- 
toare a veniturilor 
1972 provine de la 
te. Vârsămintele din beneficii ale u- 
nităților de stat, impozitul pe circu
lația mărfurilor și impozitul de re
gularizare sint prevăzute în proiect 
la suma de 92,8 miliarde de lei, cu 
circa 8 miliarde lei mai mult decit 
se prelimină pe anul 1971.

Menționăm că beneficiile totale ale 
unităților de stat pe anul 1972 însu
mează 60 miliarde de lei, depășind pe 
cele preliminate din acest an cu a- 
proape 10 miliarde lei. O asemenea 
creștere oglindește dezvoltarea susți
nută a tuturor ramurilor economice 
și accentuarea laturilor calitative ale 

;; activității lor,' concretizate înv reduce
rea, costurilor,, îndeosebi a cheltuieli
lor materiale, în creșterea rentabili
tății în toate ramurile și sectoarele 
de activitate economică.

. Din beneficiile planificate pe anul
1972, o sumă de 24,7 miliarde de lei 
sau 41,2 la sută, cu 5,3 miliarde mai 
mult decît in anul 1971, va rămîne 
la dispoziția întreprinderilor și a cen
tralelor în vederea autofinanțării 
unor investiții, rambursării credite
lor pentru creșterea mijloacelor cir
culante, formării fondurilor de pre
miere și pentru alte destinații pre
văzute de lege.

Este de relevat că, deși majorita
tea întreprinderilor au depășit pla
nul de beneficii pe anul 1971, totuși 
unele unități din industrie, construc
ții și alte ramuri nu au realizat be
neficiile planificate sau au înregistrat 
pierderi. Această situație se datorește 
neindeplinirii integrale de către în
treprinderile respective a sarcinilor 
de producție, nerealizării în termen, 
la unele capacități, a parametrilor 
tehnico-economici proiectați, depășirii 
costurilor sau altor cauze.

In agricultura de stat, deși produc
ția vegetală din acest an este mai 
bună, totuși rezultatele financiare 
ale unor unități nu sînt la nivelul 
dotării tehnice și condițiilor clima
terice favorabile. Este necesar să se 
acorde o atenție sporită sectorului 
zootehnic, îndeosebi complexelor de 
creștere și îngrășare a animalelor, 
unde s-au înregistrat rezultate mai 
slabe. .

în proiectul bugetului pe anul 1972, 
impozitele și taxele de la populație

Raportul comisiilor permanente
Comisia economico-financiară și 

celelalte comisii ale Marii Adunări 
Naționale au analizat proiectul pla
nului de dezvoltare economico-socia
lă a Republicii Socialiste România, 
proiectul bugetului de stat pe anul 
1972 și proiectele de legi privind a- 
doptarea acestora.

în cadrul comisiilor permanente, 
în care au avut loc ample dezbateri, 
s-a apreciat că, indicatorii pentru cel 
de-al doilea an al cincinalului sînt in 
concordanță cu 
sarcinile stabilite 
in planul cinci
nal pe perioada 
1971—1975, recent 
aprobat de Marea 
Adunare Naționa
lă, și reflectă spo
rirea, în conti
nuare, în ritm 
susținut, a pro
ducției industria
le, creștețea in
tr-o măsură însemnată a volumului 
producției agricole, precum și redu
cerea mai accentuată a cheltuielilor 
de producție.

Comisiile permanente apreciază că 
pentru realizarea sarcinilor pe anul 
1972 sint necesare eforturi hotărite 
pentru o aprovizionare tehnico-ma- 
terială corespunzătoare a tuturor 
unităților, cu respectarea întocmai a 
contractelor încheiate și mobilizarea 
într-o măsură mai însemnată decît 
pînă acum a rezervelor existente, pe 
baza unor temeinice analize econo
mico-financiare, așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R., la recenta 
Plenară a C.C. aîP.C.R.

Se consideră că în domeniul in
vestițiilor trebuie luate toate măsu
rile pentru realizarea în termen a 

sînt prevăzute la suma de 13,9 mi
liarde de lei, reprezentînd 9,2 la sută 

. din totalul veniturilor. în spiritul 
principiilor eticii și echității socia
liste, este necesar ca toți cetățenii 
țării să-și îndeplinească la timp și in
tegral obligațiile bănești față de stat, 
contribuind astfel — în măsura pre
văzută de lege — la satisfacerea ne
voilor ‘generale ale societății noastre. 

Partea cea mai însemnată a chel
tuielilor prevăzute în proiectul de 
buget o constituie sumele alocate 
pentru finanțarea economiei națio
nale, care se ridică la 87,5 miliarde 
de lei, adică 57,5 la sută din total, O 
mare parte din aceste fonduri, tota- 
lizînd 40,7 miliarde de lei, este des
tinată finanțării investițiilor centra
lizate. Diferența pînă la 87,2 miliar
de lei, cît reprezintă planul de in
vestiții centralizate din fondurile sta
tului pe anul 1972, urmează să fie 
acoperită din resursele proprii ale 
unităților economice, precum și pe 
calea creditului bancar.

Este pozitiv faptul că, în primul 
an al cincinalului, un mare număr 
de obiective — îndeosebi industriale 
— au fost executate în perioade de 
timp mai reduse decît în anii prece- 
denți, iar unele capacități de produc
ție au fost date în exploatare înainte 
de termenele planificate. Cu toate 
acestea, reducerea volumului la lu
crări aflate în curs de execuție sau 
neterminate la vreme, precum și al 
utilajelor care staționează pe șan
tiere peste -duratele normate — care 
duc la imobilizări de fonduri — tre
buie să constituie o preocupare per
manentă a titularilor și beneficiari-

Expunere prezentată de deputatul 
FLOREA DUMITRESCU,

ministrul finanțelor

lor de investiții, a proiectanților și 
constructorilor.

Cu privire la utilizarea fondurilor 
de investiții în industrie, în agricul
tură, în celelalte ramuri, trebuie să 
se analizeze atent, în prealabil luării 
deciziei pentru fiecare obiectiv, mo
dul în care sînt folosite capacitățile 
existente, să se asigure din timp sur
sele de aprovizionare cu materii pri
me și desfacerea produselor la noile 
capacități, să se urmărească adopta
rea acelor soluții care permit obți
nerea unor rezultate cît mai mari, cu 
un efort cît maî redus.

în . vederea sprijinirii cooperative
lor agricole, s-au prevăzut credite pe 
termen lung de peste 2,1 miliarde de 
lei și alocații de la buget de circa 1.7 
miliarde de lei pentru efectuarea 
unor acțiuni agrozooveterinare, pre
cum . și pentru plata. specialiștilor și 
contabililor șefi, a indemnizațiilor 
pentru președinți, vicepreședinți, șefi 
de fermă și brigadieri din aceste u- 
nități.

La rîndul lor — așa cum s-a subli
niat în plenara, de ieri a Comitetului 
Central al partidului — cooperativele 
agricole vor trebui să ia toate mă
surile ca fondurile primite de la 
stat, ca și cele proprii, să fie gospo
dărite în modul cel mai judicios, ast
fel încît să obțină producții și veni
turi cit mai mari.

în anul 1972 se vor aloca de la bu
getul de stat 42,6 miliarde de lei pen
tru finanțarea acțiunilor social-cul- 
turale și pentru știință, cu 4 miliarde 
de lei mai mult decît preliminările 
pe anul 1971. Creșterea cu peste 10 
la sută a acestor cheltuieli, alături 
de sporirea veniturilor bănești ale 
populației, de- creșterea și diversifi
carea livrărilor de mărfuri la fondul 
pieței, de construirea unui număr 
mai mare de locuințe din fondurile 
statului, precum și alte măsuri, do
vedește grija permanentă a partidu
lui și statului pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Sporirea bunăstării populației și 
dezvoltarea spiritului de economisire 
s-au reflectat pozitiv și în creșterea 
în 1971 cu 16.3 la sută a depunerilor 
populației la Casa de Economii și 
Consemnațiuni. în acest an, populația 
a fost sprijinită cu importante credite.

obiectivelor și punerea lor în func
țiune conform documentației, în ve
derea micșorării volumului fonduri
lor imobilizate în lucrări în curs de 
execuție și nedate la timp în func
ție, precum și pentru realizarea, con
form graficelor, a indicatorilor teh
nico-economici proiectați.

în realizarea sarcinilor importante 
- prevăzute pentru export, comisiile 

permanente consideră că sînt create 
condițiile pentru livrarea volumului

Raport prezentat de deputatul 
AUREL VIJOLI

de mărfuri prevăzut la export și 
pentru îmbunătățirea calității produ
selor, în scopul obținerii unor pre
țuri avantajoase, a unor încasări cit 
mai mari și, în general, a-unei efi
ciențe financiare valutare mai ridi
cate.

In cadrul discuțiilor, tovarășii de- 
putați au făcut unele propuneri, care, 
fiind însușite, au fost introduse în 
proiectele de .legi supuse dezbaterii. 
Ca urmare, comisiile permanente a- 
vizează favorabil proiectul de lege 
privind planul de dezvoltare econo
mică și socială a Republicii Socialis
te România și proiectul de lege pri
vind bugetul de stat pe anul 1972 și 
propun Marii Adunări Naționale a- 
doptarea lor.

Totodată, comisiile permanente su
pun spre aprobare Marii Adunări 
Naționale execuția planului de stat 

în sumă de 2,7 miliarde de lei, a- 
cordate pentru construcția de locuințe 
proprietate personală. In anul 1972 
s-a prevăzut să se acorde noi cre
dite în acest scop, de peste 3,2 mili
arde de lei.

In vederea asigurării în continuare 
a capacității de apărare a statului 
s-au prevăzut fonduri bugetare in 
sumă de 7,8 miliarde de lei, repre
zentînd 5,1 lâ sută din totalul chel
tuielilor bugetului de stat. Pentru 
finanțarea cheltuielilor administrației 
de stat, proiectul de buget prevede 
suma de 2,7 miliarde de lei.

Bugetele locale se ridică în anul 
19.72 la suma de 25,6 miliarde de lei, 
volumul lor reflecțind importanța ce 
se . acordă dezvoltării și pe această 
cale a tuturor județelor țării. Venitu
rile proprii s.e propun la suma de 
21,9 miliarde de lei și acoperă 85,4 la 
sută din totalul cheltuielilor, restul 
asigurîndu-se de la bugetul republi
can. da urmare a eforturilor făcute 
pentru echilibrarea cu venituri pro
prii a ’-----in’’n ""
număr .....
Brăila, Cluj, Mureș, Prahova, Sibiu, 
Timiș — ‘și municipiul București iși 
vor acoperi integral cheltuielile și vor 
vărsa la bugetul republican resursele 
care depășesc cheltuielile planificate, 
în. sumă de 2,4 miliarde de lei.

Potrivit legii, vă supun spre adop
tare contul general de încheiere , a. 
exercițiului bugetar pe anul 1970. ca 
cuprinde la venituri 133,3 miliarde de 
lei, iar la cheltuieli 130,9 miliarde de 
lei, rezultînd un 
liarde de lei.

Vă rog să-mi 
totodată, Marii 

bugetelor locale, în 1972 un 
de șapte județe — Brașov,

de 2,4 mi-excedent

să supun, 
Naționale

permiteți 
Adunări

proiectul de lege 
privind unele mă
suri pentru îm
bunătățirea Utili
zării fondului de 
salarii planificat 
pentru unitățile 
socialiste de stat. 
Proiectul are in 
vedere creșterea 
răspunderii pri
vind dimensiona
rea justă și gos
podărirea rațio
nală a fondului 
de salarii, a tutu

ror fondurilor destinate remunerării 
con- 
ase- 
su- 

fon- 
per- 
spe-

muncii, precum și întărirea 
trolului în acest domeniu. De 
menea, proiectul prevede că 
mele rămase neconsumate din 
dul de salarii planificat pentru 
sonalul tehnic, economic, de altă 
cialitate și administrativ, ca urmarea 
posturilor vacante, concediilor pen
tru incapacitate temporară de mun
că, concediilor fără plată, pensiilor, 
precum și altor cauze se preiau la 
bugetul de stat. Această măsură per
mite utilizarea economiilor, la fon
dul de salarii, în mod organizat și o- 
perativ, pentru alte cerințe ale eco
nomiei naționale.

Sarcinile deosebite cuprinse în pla
nul și ■ bugetul de stat necesită din 
jîăfteâ ministerelor; centralelor și 
.întreprinderilor accentuarea preocu
părilor pentru gospodărirea cu cea 
mai mare grijă a mijloacelor mate
riale și bănești încredințate, pentru 
întărirea răspunderii în acest dome
niu, pentru asigurarea unei înalte 
eficiențe a activității economice — 
obiectiv central al actualului cinci
nal? Se impune ca fiecare unitate 
economică — așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară — să se îngrijească în a- 
ceeași măsură de ceea ce produce, 
de îndeplinirea indicatorilor cantita
tivi de plan, cît și de costurile cu 
care se realizează producția, de re
zultatele financiare ce se obțin. în 
acest sens trebuie ca pe toate trep
tele organizatorice să se exa
mineze periodic — pe baza datelor 
operative și a bilanțurilor — rea
lizările economico-financiare ale ac
tivității, în vederea soluționării o- 
perative a problemelor ce apar.

La rîndul lor, Ministerul Finanțe
lor, Banca Națională, băncile specia
lizate, întregul aparat financiar-ban- 
car din economie vor folosi într-o 
măsură sporită pîrghiile financiare, 
vor iniția acțiuni sistematice de con
trol, vor urmări cu consecvență în
făptuirea politicii financiare, mo
netare și valutare a partidului și 
statului nostru. Pășim în noul an cu 
convingerea fermă . că îndeplinirea 
exemplară a planului și bugetului de 
stat pe anul 1972 va marca un pr 
important în opera de edificare so
cialistă, multilaterală, a patriei 
noastre.

al economiei naționale pe anul 1970, 
în forma prezentată in proiectul de 
lege, execuție care a fost examinată 
cu prilejul analizei îndeplinirii pla
nului cincinal pe anii 1966—1970.

Comisia economico-financiară a 
mai examinat și contul general de 
încheiere a execuției bugetare pe 
anul 1970, din analiza căruia a rezul
tat că veniturile bugetului de stat au 
fost de 133 341 520 759 lei, iar cheltuie
lile de 130 900 223 937 lei, realizindu-se 

un excedent de 
2 441 296 822 lei, 
și propune Marii 
Adunări Naționa
le adoptarea lui.

De asemenea, 
Comisia econo
mico-financiară a 
analizat modul in 
care s-a executat 
bugetul Marii A- 
dunări Naționale 
pe anul 1970, 

constatînd că alocațiile au fost utili
zate conform destinațiilor.

Vă supunem spre adoptare șl pro
iectul legii privind unele măsuri pen
tru îmbunătățirea utilizării fondului 
de salarii planificat pentru unitățile 
socialiste de stat, care va determina 
o gospodărire mai rațională a fondu
rilor destinate remunerării muncii și 
o întărire a răspunderii conducători
lor unităților socialiste în această 
privință.

Proiectul de lege a fost analizat de 
Comisia economico-financiară și de 
Comisia juridică, care l-au avizat fa
vorabil. cu unele propuneri care au 
fost însușite.

In încheiere, comisiile permanente 
îș! exprimă convingerea că aplicarea 
prevederilor din proiectele de legi 
sus-amintite va constitui un nou pas 
important înainte pe calea construirii 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Legea pentru adoptarea planului 
de dezvoltare economico-socială

Art. 11. — Cotele defalcate din im
pozitul pe salarii realizat prin uni
tățile economice și instituțiile de 
stat, cooperatiste și celelalte orga
nizații obștești de interes republican,

precum și dotațiile de echilibrare ce 
se acordă în anul 1972 bugetelor lo
cale, se stabilesc după cum 
urmează :

Cote defalcate

a Republicii Socialiste România pe anul 1972
Nr.
crt JUDEȚUL

o

t- 4> cu-o

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se adoptă planul de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe anul 
1972.

Art. 2. — Producția globală a în
treprinderilor industriale socialiste 
va fi în anul 1972 de 368,6 miliarde 
lei în prețuri constante.

Art. 3. — Producția principalelor 
produse industriale va atinge urmă
toarele nivele :

— energie electrică
— cărbune extras
— țiței extras
— gaz metan extras
— oțel — total 

din care :
— oțel aliat

— aluminiu primar și aliaje 
de aluminiu

—- produse ale industriei elec- 
tro-tehnice și electronice 
din care :
— produse ale industriei 

electronice
— din total produse ale indu

striei electrotehnice și elec
tronice :
— aparate electrice de mă

sură și control, mijloace 
de automatizare și ale 
tehnicii de calcul

— motoare electrice de 0,25 
kW și peste

— radioreceptoare
— televizoare
— frigidere *

— mașini-unelte pentru așchie- 
rea metalelor

— tractoare
— locomotive Diesel fl elec

trice magistrale
— autocamioane, autobasculan

te și autotractoare
— autoturisme de oraș
— construcții navale
— îngrășăminte chimice (100% 

substanță activă)
— cauciuc sintetic
— materiale plastice și rășini 

sintetice
— fibre și fire chimice
— hîrtie și cartoane
— ciment
— plăci din particule aglome

rate și fibrolemnoase
— mobilă
— țesături
— tricotaje
— încălțăminte
— carne
— preparate din ■ carne
— pește ,
— unt
— brînzeturi
— ulei comestibil
— zahăr

• — conserve, sterilizate și con
gelate de legume - și fructe 
și pastă de tomate

Art, 4 — Producția globală agricolă 
va fi în anul 1972 pe întreaga țară, în 
condițiile unui an agricol normal, de 
97,8 miliarde lei in prețuri con
stante.

Art. 5. — Producția marfă agrico
lă a întreprinderilor agricole de stat 
-^exprimată în prețuri de livrare —

mid. kWh 44
mil. tone . 27,4
mil. tone 14,1
mid. m3 22,2
mii tone 7 370
mii tone 500
mii tone 120,5
mid. lei ' 16,5

mid. lei 5

mid. lei 2
MW 3 750
mii buc. 520
mii buc. 300
mii buc. 250
mid. lei 1,3
mii buc. 32

buc. 277
mii buc. 35
mii buc. 27,5
mid. lei 2,6
mii tone 1 432:7
mii tone 71,5

. mii tone 275.0
mii tone 99,5
mii tone 545
mil. tone 9,7
mii tone 598
mid. lei 6,4
mil. m2 765,3
mil. buc. 181,4
mil. per. 78,2
mii tone 584,4
mii tone 118.6
mii tone 135,0
mii tone 35,8
mii tone 84,2
mii tone 295,5
mii tone 47C ’1.....

mii tone 356,3
va fi în anul 1972 de 12,8 miliarde lei.

Art. 6. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi în anul 1972 de cel puțin 
9736 mii hectare. ,

Art. 7. — în anul 1972, la principa
lele produse agricole se vor obține — 
în condițiile unui an agricol normal 
— următoarele producții :

față de 109,4 mii hectare, precum și 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 56,5 mii hectare.

Art. 10. — Volumul total al trans
porturilor de mărfuri cu mijloace de 
folosință generală va fi, în anul 1972, 
de 110,6 miliarde tone km.

Art. 11 — în anul 1972 se vor mo
derniza 331 km drumuri cu trafic 
intens și se vor aplica îmbrăcăminți 
asfaltice ușoare pe 1270 km drumuri 
cu trafic mai scăzut.

Art. 12. — Venitul național va creș
te în anul 1972 cu 11-12 la sută față 
de anul 1971.

Art. 13. — Volumul total al inves
tițiilor centralizate din fondurile sta
tului va fi, în anul 1972, de 87,2 mi
liarde lei. Pe principalele ramuri ale 
economiei vor fi alocate următoare
le fonduri de investiții, exprimate 
în miliarde lei :
Industrie 52,0
Construcții 3,7
Agricultură 10,3

din care :
— credite pentru coopera-

tivele agricole de pro-
ducție 2,1

Transporturi și telecomuni-
cații 9,0

Comerț, alimentație publică,
hoteluri, silozuri și baze de
depozitare 2,3

învățămînt, cultură, ocrotirea -
sănătății 2,1

Știință 0,3
Construcții de locuințe 2,7
Gospodărie comunală 2,1

din care :
U. M. Total întreprinderile 

agricole de stat
Cereale mii tone 16 292 3 217
Sfeclă de zahăr- mii tone 4 780 —
Floarea-soarelui mii tone 1 023 237
Cartofi de toamnă mii tone 4 055 132
Legume de cîmp mii tone 3 627 315
Fructe și struguri mii tone 3 305 527
Carne în viu mii tone 1 676 456
Lapte — total' mii hl 47 294 7127
Lină tone 33 850 6 000
Ouă mii. buc. 3 900 811
Art. 8. — Agricultura va dispune 

la sfîrșitul anului 1972 de un parc de 
113.6 mii tractoare și 4450 combine 
autopropulsate, iar în cursul anului 
1972 va primi 1050,7 mii tone îngră
șăminte chimice în substanță activă.

Art. 9. — în anul 1972 se va ame
naja pentru irigații suprafața de

193,7 mii hectare, din care 145 mii 
hectare în sisteme mari și 48,7 mii 
hectare amenajări locale, astfel in
cit la sfîrșitul anului 1972 suprafața 
totală amenajată pentru irigații să 
ajungă la 1244 mii hectare.

în anul 1972 se vor executa lucrări 
de îndiguiri și desecări pe o supra

Art. 14. — în anul 1972 se va efec
tua, în domeniile care prezintă im
portanță deosebită, un număr de 
747 cercetări științifice și se vor va
lorifica 310 cercetări științifice în
cheiate.

Art. 15. — Productivitatea muncii 
pe salariat va fi în anul 1972 de cel 
puțin :

— in industria republicană lei 
181 920 :

— în activitatea de construcții- 
montaj Iei 73 300 ;

, — în . transporturi feroviare tone 
km convenționale 378 400.

Art. 16. — Numărul de salariați, 
în anul 1972, va crește cu 205 mii fa
ță de anul 1971.

Art. 17. — Cheltuielile maxime la 
1000 lei producție marfă în industria 
republicană vor fi, în anul 1972, de 
852,7 lei, prețul de. cost maxim la 
1000 tone km convenționale în trans
porturile feroviare va fi de cel mult
140.4 lei și în transporturile auto de
742.4 lei.

La întreprinderile agricole de stat 
cheltuielile maxime la 1 000 lei pro
ducție marfă — în prețuri de livrare 
— vor fi de 861 lei.

Art. 18. — Volumul total al comer
țului exterior va crește în anul 1972 
cu 20,4 la sută față de anul 1971.

Art. 19. — Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul va fi în anul 
1972 de 108.8 miliarde lei.

Titularii planului de stat, centra
lele industriale, unitățile asimilate 
acestora și întreprinderile vor lua 
măsuri pentru diversificarea produ
selor destinate fondului pieței și li
vrarea ritmică a acestora, în sorti
mentele și calitatea cerută. de con
sumatori.

Art. 20. — Volumul serviciilor pen
tru populație va fi în anul 1972 de
20.1 miliarde lei.

Art. 21. — în anul 1972, se vor da 
in folosință 49.5 mii apartamente din 
fondurile centralizate ale statului și
44.1 niii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului. în 
credite și execuție.

Art. 22. — Veniturile totale real» 
ale populației vor spori în anul 1972 
cu 8 la sută față de anul 1971.

Art. 23. — Fondul de salarii va fi

in anul 1972 cu 6,2 la sută mai mare 
față de anul 1971.

în anul 1972, va începe acțiunea de 
majorare a salariilor prin creșterea 
salariului minim la 1 000 lei.

Art. 24. — Pensiile de asigurări so
ciale și celelalte categorii de pensii 
plătite din fondurile statului se vor 
majora, în cursul anului 1972, in me
die cu 16 la sută.

Art. 25. — Se va extinde baza ma
terială pentru lărgirea și perfecțio
narea tuturor formelor de invățămint, 
vor fi aplicate măsuri pentru apro
pierea . conținutului acestuia de pro
ducție și cercetare. Vor fi construite 
2 000 sădi de clasă și 15,6. mii locuri 
in internate pentru învățămintul de 
cultură generală, învățămintul tehnic 
și liceal de specialitate ; pentru în
vățămintul superior, vor fi date în 
funcțiune spații noi cu o suprafață 
de 66,2 mii m2.

Art. 26. — Capacitatea grădinițelor 
cu cămin va fi sporită, în anul 1972, 
cu 7.1 mii locuri, a caselor-de copii 
cu 1,8 ’mii locuri și a creșelor cu 8,2 
mii locuri.

Art. 27. — Se vor da în folosință 
Teatrul Național din București, tea
trele din Craiova și Tirgu Mureș și 
4 cinematografe noi cu o capacitate 
de 1 850 locuri.

Art. 28. — în anul 1972 se vor da 
în funcțiune 7 spitale noi, cu o capa
citate de 4 100 paturi și va începe 
construcția unor noi spitale în ora
șele Alba Iulia, Bistrița. Piatra- 
Neamț, Satu-Mare, Ploiești și Sfin- 
tu-Gheorghe. Vor fi date în funcțiu
ne 1 300 locuri in sanatorii și com
plexe balneare.

■Art. 29. — în anul 1972 se va ex
tinde- cu 320 km rețeaua de distri
buție a apei, cu 230 km rețeaua de 
canalizare și cu 190 km rețeaua de 
gaze ; parcul de mijloace de trans
port urban în comun de persoane va 
fi dotat cu circa 1 570 vehicule.

Art. 30. — Consiliul de Miniștri este 
autorizat :

a) să precizeze și să desfășoare pe 
ministere, alte organe centrale, con
siliile populare județene și al mu
nicipiului București — titulari ai pla
nului de stat— prevederile planului 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe a- 
nul 1972 și să transmită acestora sar
cinile ce le revin ;

b) să ia măsuri pentru desfășura
rea în profil teritorial a prevederilor 
planului de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1972 și să transmită co
mitetelor executive . ale consiliilor 
populare județene^ și al municipiului 
București sarcinile ce le revin ;

c) să stabilească măsuri pentru 
realizarea planului de stat, creșterea 
eficienței folosirii fondurilor fixe și 
mijloacelor circulante cu care sînt 
dotate unitățile economice, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibili și energie, creș
terea productivității muncii, utiliza
rea cu eficiență maximă a tuturor 
mijloacelor materiale și fondurilor'de 
care dispun întreprinderile și orga
nizațiile economice ;

d) să ia măsuri în vederea asigu
rării aprovizionării ritmice a unită
ților productive, pintru respectarea 
riguroasă a obligațiilor contractuale, 
precum și pentru menținerea stocu
rilor la nivelul stabilit prin plan ;

e) să adapteze indicatorii planului 
de stat prevăzuți in prezenta lege, 
cînd aceasta apare necesar in cursul 
executării planului, in scopul asigu
rării dezvoltării echilibrate a econo
miei naționale, fără a afecta ritmu
rile de dezvoltare, volumul exportu
lui și indicatorii de bază ai eficien
ței.

Art. 31. — Se aprobă execuția, 
conform anexei, a planului de stat 
al economiei naționale pe anul 1970, 
a'doptat prin Legea nr. 26 din 18 de
cembrie 1969.

1. Alba........................................
2. Arad........................................
3. Argeș........................................
4. Bacău.............................. ■ .
5. Bihor........................................
6. Bistrița-Năsăud.......................
7 Boto.ani . . ............................
8, Buzău . ......
9. Caraș-Severin.......................

10. Constanța.............................
11. Covasna..................................
12. Dîmbovița . . . .
13 Dolj........................................
14. Galați . . . . . . ■.
15. Gorj .........................................
16. Harghita...................................
17. Hunedoara.......................
18 Ialomița .......
19. Iași........................................
20. Ilfov........................................
21. Maramureș.............................
22. Mehedinți.............................
23. Neamț..................................
24. Olt........................................
25. Satu Mare.............................
26. Sălaj .........................................
27. Suceava.............................
28. Teleorman.............................
29. Tulcea ....;..
30. Vaslui...................................
31. Vîlcea...................................
32. Vrancea...................................

Art. 12. — La bugetele locale f în 
cadrul cărora veniturile proprii de
pășesc cheltuielile stabilite, diferen
țele corespunzătoare pe județele ară
tate după cum urmează și munici-

Legea pentru adoptarea bugetului 
de stat pe anul 1972

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se adoptă bugetul de stat 
pe anul 1972 la venituri în sumă de

152 288,3 milioane lei și la cheltuieli 
in sumă de 152 288,3 milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește următoarea 
repartizare a veniturilor și cheltuie
lilor bugetului de stat pe anul 1972 :
— în milioane lei —

— în mii lei

Nr. 
crt. JUDEȚUL

100 128 000 10 913
15 24 000 1 737

100 224 000 92 539
20 40 200 6 880
55 ’ 108.900 5 203

100 34 000 234 511
100 39 000 - 242 036
100 91 000 92 568
80 157 600 3 770
65 195 650 12 964

100 48 000 79 054
100 113 000 167 995
25 64 250 1 896
45 107 100 6 892

100 98 000 116 252
100 88 000 102 241

40 154 400 11 632
100 108 000 62 872
100 206 000 237 484

35 95 900 14 572
100 161 000 88 027
100 94 000 188 573
50 60 500 4 054

100 71 000 223 311
100 75 000 60 805
100 27 000 181 975
100 157 000 15 821
100 64 000 56 333
100 67 000 121 567
100 45 000 254 834
100 112 000 , 88 488
100 58 000 186 058

piui București se varsă la ’ bugetul 
republican, în oondițiile și la terme
nele ce se vor stabili de Ministerul 
Finanțelor :

— județul Brașov........................................................ 72 564 mii Iei
— județul Brăila........................................................ 106 666 mii lei
— județul Cluj.............................................................. 146 751 mii lei
— județul Mureș........................................................ 311 191 mii lei
— județul Prahova .    269 100 mii lei
— județul Sibiu.............................................................. 58 341 mii lei
— județul Timiș........................................ 48 934 mii lei
— municipiul București.....................................................t 346 251 mii lei

Art. 13. — Volumul bugetelor muni
cipiilor pe anul 1972 se stabilește în 
sumă de 5 253 456 mii lei, potrivit re
partizării prevăzute în bugetul de 
stat.

. In cazuri justificate, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene, în acord cu comitetele execu
tive ale consiliilor populare munici
pale, pot să modifice volumul și

structura bugetelor municipiilor, eu 
respectarea indicatorilor financiari 
aprobați pentru fiecare județ.

Art. 14. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat, comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al muni
cipiului București, centralele, între
prinderile și instituțiile de stat să 
asigure :

a) realizarea în mod ritmic a sar
cinilor de producție și desfacere, de 
executări de lucrări și prestări de 
servicii, reducerea cheltuielilor de 
producție și de circulație, sporirea 
rentabilității, îndeplinirea planului de 
beneficii și a celorlalte acumulări 
bănești, satisfacerea integrală și ia 
termen a obligațiilor față de bugetul 
de stat ;

b) dimensionarea judicioasă a mij
loacelor circulante și accelerarea vi
tezei de rotație a acestora, lichidarea 
imobilizărilor de fonduri și preveni
rea formării altora, asigurarea in
tegrității mijloacelor circulante în 
fiecare unitate :

c) utilizarea cu maximum de efi
ciență economică și socială a fondu
rilor alocate de la buget, precum și 
a resurselor proprii, întărirea răs
punderii pentru respectarea discipli
nei de plan, contractuale și financi
are, aplicarea unui regim sever de 
economii in toate unitățile economice 
și instituțiile de stat ;

d) examinarea sistematică a rezul
tatelor-economico-financiare, pe baza 
datelor operative și a bilanțurilor, în 
vederea soluționării la timp a pro
blemelor ce apar in cursul executării 
planului și bugetului de stat.

Art. 15. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat :

a) Să introducă modificări în volu
mul și structura bugetului de stat 
adoptat prin prezenta lege, în cazu
rile în care în cursul anului se a- 
daptează indicatorii planului de stat 
sau cînd modificările rezultă din a- 
plicarea măsurilor privind perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale ;

b) să folosească în cursul anului 
veniturile realizate peste cele stabi
lite prin buget pentru finanțarea 
unor sarcini noi privind dezvoltarea 
economiei naționale și. acțiunile so- 
cial-culturale. ,

Art. 16. — Se adoptă contul general 
de încheiere a exercițiului bugetar 
pe anul 1970, la venituri în sumă de 
133 341 520 759 lei și la cheltuieli în 
sumă de 130 900 223 937 lei, cu un ex
cedent in sumă de 2 441 296 822 lei 
din care 1 180 429 272 lei la bugetul 
republican și 1 260 867 550 lei la bu
getele locale.

Legea privind unele măsuri 
pentru îmbunătățirea utilizării 
fondului de salarii planificat 

pentru unitățile socialiste 
de stat

— Bugetul republican
— Bugetele locale

Art. 3. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1972 reprezentînd vărsă- 
mintele din beneficiile, unităților e- 
conomice de stat, impozitul pe cir
culația mărfurilor și impozitul de re
gularizare se stabilesc in sumă de 
92 832,4 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1972 din impozite și 
taxe de la populație se stabilesc in 
sumă de 13 928,2 milioane lei.

Art. 5.- — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anțil 1972 pentru finanțarea 
economiei naționale se stabilesc în 
■sumă de 87 511,3 milioane lei, din 
care 40 732,9 milioane lei pentru fi
nanțarea investițiilor centralizate.

Art. 6. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1972 pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale și a știin
ței se stabilesc in sumă de 42 622,1 
milioane lei, din care :

a) pentru învățămînt 10 270,0 mi
lioane lei ;

b) pentru știință 2 532,7 milioane 
lei ;

c) pentru cultură și artă 997.9 mi
lioane lei ;

d) pentru sănătate 7 678,1 milioane 
lei ;

e) pentru educație fizică și sport 
198,3 milioane lei ;

Venituri Cheltuieli
126 696,2 126 696,2
25 592,1 25 592,1

f) pentru ajutorul de stat pentru 
copii 6 460.0 milioane lei ;

g) pentru asigurările sociale de 
stat 13 134,5 milioane lei ;

h) pentru pensii și ajutoare 
I.O.V.R.. militare și alte categorii, 
precum și pentru asistență socială 
1 350,9 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1972 pentru organele 
puterii și ale administrației de stat, 
precum și pentru organele judecăto
rești și cele ale procuraturii,, se sta
bilesc in sumă de 2 715,7 milioane lei, 
din care 18,2 milioane lei pentru 
Marea Adunare Națională,.

Art. 8. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1972 pentru apărarea 
statului se stabilesc in sumă de 
7 845,0 milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă bu
getară pe anul 1972 se stabilește in 
sumă de 1211,0 milioane lei, din care 
900.0 milioane lei în bugetul repu
blican la dispoziția Consiliului de 
Miniștri și 311.0 milioane lei in bu
getele județelor și al municipiului 
București la dispoziția comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
respective, potrivit repartizării pre
văzute în bugetul de stat.

Art 10. — Volumul bugetelor ju
dețelor și al municipiului București 
pe anul 1972 se stabilește astfel;

1. Alba........................................
2. Arad ...................................
3. Argeș .............................
4. Bacău .............................
5. Bihor ..................................
6. Bistrița-Năsăud . . , .
7. Botoșani ......
8. Brașov ....................... .....
9. Brăila..................................

10. Buzău..................................
11. Caraș-Severin.......................
12. Cluj ........
13. Constanța.............................
14. Covasna .............................
15. Dîmbovița.............................
16. Dolj ..................................
17. Galați...................................
18. Gorj ..................................
19. Harghita.............................
20. Hunedoara.............................
21. Ialomița .............................
22. Iași........................................
23. Ilfov .......
24. Maramureș.............................
25. Mehedinți.............................
26. Mureș..................................
27. Neamț..................................
28. Olt........................................
29. Prahova..................................
30. Satu Mare ..;...
31. Sălaj........................................
32. Sibiu ........................................
33. Suceava..................................
34. Teleorman....................... .....
35. Timiș..................................
36. Tulcea..................................
37. Vaslui....................... ‘ . .
38. Vilcea..................................
39. Vrancea .............................
40. Municipiul București . , .

,Venituri

Total
din care: 
venituri 
proprii

Chel
tuieli

498 213 359 300 498 213
632 147 606 410 632 147
776 281 459 742 776 281
684 099 637 019 684 099
762 637 648 534 762 637
417 077 148 566 417 077
501 471 220 435 501 471
702 758 702 758 630 194
522 587 522 587 415 921
511 336 327 768 511 336

. 469 945 308 575 469 945
1 041 712 1 041 712 894 961

927 599 718 985 927 599
350 725 223 671 350 725
645 481 364 486 645 481
734 915 668 769 734 915
681 132 567 140 381 132
428 241 213 989 428 241
491 496 301 255 191 496
696 309 530 277 696 309
446 812 275 940 446 812
982 820 539 336 982 820
684 016 573 544 684 016
593 154 344 127 593 154
442 049 159 476 442 049

l 050 641 l 050 641 ' 739 450
497 347 432 793 497 347

■604 879 310 568 604 879
1 016 180 l 016 180 747 080

524 539 388 734 524 539
378 952 169 977 378 952
648 451 648 451 590 110
598 596 125 775 598 596
482 446 162 11,3 482 446
960 105 160 105 911 171
361 060 172 493 361 060
547 000 247 166 547 000
496 365 295 877 496 365
438 991 194 933 438 991

3 721 322 3 721 322 2 375 071

Pentru îmbunătățirea gospodăririi» 
fondului de salarii și întărirea disci
plinei in respectarea reglementărilor 
legale in acest domeniu.

Marea Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Miniștrii, conducătorii ce
lorlalte organe centrale, președinții 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, conducătorii 
tuturor unităților socialiste poartă 
răspunderea pentru gospodărirea ra
țională a fondului de salarii, a tutu
ror fondurilor destinate pentru re
munerarea muncii.

în acest scop vor lua toate măsurile 
ce se impun pentru dimensionarea 
judicioasă a fondurilor destinate re
munerării muncii, corespunzător sar
cinilor cantitative și calitative pre
văzute in plan, precum și pentru uti
lizarea economicoasă și eficientă a 
acestor fonduri.

Totodată, miniștrii, conducătorii 
celorlalte organe centrale, președinții 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București, conducătorii 
tuturor unităților socialiste vor lua 
măsuri pentru efectuarea exigentă a 
controlului preventiv, astfel îneît să 
se evite efectuarea de plăți nelegale 
din fondul de salarii și celelalte fon
duri destinate remunerării muncii, 
precum și pentru organizarea unui 
control permanent asupra modului 
cum s-au utilizat aceste fonduri.

în cazul constatării de abateri de la 
dispozițiile legale în vigoare vor lua 
măsuri pentru tragerea la răspundere, 
potrivit .legii, a celor vinovați și 
pentru intrarea in legalitate.

Art. 2. — Sumele rămase neconsu
mate din fondul de salarii planificat 
pentru personalul tehnic, economic, 
de altă specialitate și administrativ 
se preiau la bugetul de stat și la re
zerva de fond salarii prevăzută in 
planul de stat, in condițiile art. 5 din 
prezenta lege.

Se încadrează în prevederile alinea
tului precedent sumele rămase ne
consumate datorită :

— concediilor pentru incapacitate 
temporară de muncă și de materni
tate ;

— concediilor fără plată ;
— detașărilor ;
— absențelor motivate sau nemo

tivate ;
— posturilor vacante ;
— diminuărilor definitive de sala

rii, aplicate potrivit legii ca urmare 
a nerealizării sarcinilor ;

— diferențelor de salarii, spor de

vechime și indemnizații de conducere, 
rezultate ca urmare a înlocuirii unor 
angajați care au beneficiat de aceste 
drepturi la un nivel superior.

Art. 3. — Sumele prevăzute la art. 
2 se preiau Ia bugetul de stat și re
zerva de fond salarii prevăzută în 
planul de stat, după acoperirea unoi 
drepturi ce nu pot fi inițial determi
nate pentru perioada respectivă și 
anume :

— diferențele de spor de vechime 
și de salarii determinate de modifi
cările intervenite în structura perso
nalului sau ca urmare a prezentării 
unor acte pentru dovedirea vechimii :

— orele suplimentare efectuate în 
condițiile legii pentru realizarea unor 
sarcini noi. .intervenite în perioada 
de plan ;

— diferențele de salarii cuvenite 
personalului remunerat în acord sau 
proporțional cu gradul de realizare 
a sarcinilor de plan ;

— drepturile de'salarii ce se acordă, 
în condițiile legii, pentru înlocuiri 
temporare ;

— premiile acordate în condițiile 
legii, pentru economii de materiale 
și forță de muncă ;

— drepturile de preaviz și alte 
drepturi, care potrivit unor acte nor
mative se plătesc din economiile la 
fondul de salarii planificat.

Art. 4. — Este interzisă folosirea 
economiilor realizate la fondul de sa
larii planificat, prevăzute la art. 2, 
pentru promovări în funcții și gra
dații a personalului tehnic, economic, 
de altă specialitate și administrativ 
sau pentru acordarea și majorarea 
indemnizațiilor de conducere.

Art. 5. — Unitățile economice de 
stat, precum și unitățile finanțate 
din mijloace extrabugetare, varsă tri
mestrial la bugetul de stat. în termen 
de 30 zile de la încheierea trimestru
lui, sumele neconsumate din fondul 
de salarii, determinate potrivit art. 
2 și 3 din prezenta lege. La unitățile 
economice sumele respective se fac 
venit la buget, direct din contul de 
rezultate.

Prevederile alineatului precedent 
nu se aplică cantinelor de salariați 
și gospodăriilor de locuințe ale în
treprinderilor.

Pentru instituțiile bugetare și pen
tru cele care primesc subvenții de la 
bugetul de stat, ministerele, celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al mu
nicipiului București vor comunica 
trimestrial Ministerului Finanțelor, 
in termen de 30 zile de la expirarea

trimestrelor I, II și III ale fiecărui 
an, creditele bugetare devenite dis
ponibile prin aplicarea prevederTor 
prezentei legi. în vederea trecerii lor 
la fondul de rezervă bugetară la dis
poziția Consiliului de Miniștri.

Mmisterele, celelalte organe cen
trale ale administrației de stat și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București vor comunica Comitetului 
de Stat al Planificării, în termen de 
45 zile de la expirarea fiecărui tri
mestru, sumele disponibile din fondul 
de salarii mobilizate la buget potri
vit prevederilor prezentei legi. în ve
derea includerii acestora în rezerva 
de fond salarii prevăzută în planul 
de stat.

Art. 6. — Rezerva de fond salarii 
aferentă fondului de salarii planifi
cat pentru muncitori, constituită în 
condițiile legii la dispoziția ministe
relor, celorlalte organe centrale, co
mitetelor ■ executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București și Ia dispoziția centralelor 
industriale și a unităților asimilate 
acestora, nu poate fi utilizată pentru 
majorarea fondului de salarii a! per
sonalului tehnic, economic, de altă 
specialitate și administrativ.

Rezerva de fond de salarii consti
tuită la dispoziția organelor prevă
zute la alineatul precedent nu poate 
fi utilizată pentru majorarea fon
dului de salarii al aparatului central 
al ministerelor și celorlalte organe 
centrale și aparatului propriu al ,co- 
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București.

Art. 7. — încălcarea prevederilor 
prezentei legi de către angajații I or
ganizațiilor socialiste atrage răspun
derea disciplinară, administrativă sau 
penală, după caz. precum și răspun
derea civilă sau materială.

Art. 8. — Unitățile bancare și Mi
nisterul Finanțelor vor lua măsuri 
pentru întărirea controlului utilizării 
fondului de salarii și vor verifica a- 
plicarea prevederilor prezentei legi, 
.trăgînd la răspundere pe cei vinovați, 
potrivit normelor în vigoare, în cazul 
constatării unor abateri.

Art. 9. — Prevederile prezentei legi 
se aplică cu începere de la data de 1 
ianuarie 1972. Dispozițiile contrare se 
abrogă pe aceeași dată.

Art. 10. — Se recomandă organiza
țiilor de masă și obștești, precum și 
organizațiilor cooperatiste, să aplice 
în mod corespunzător prevederile 
prezentei legi.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Luînd cuvintul, deputatul Vasile

Vîlcu a spus : încă de la început
aș dori să relev că prevederile pla
nului de stat pe 1972 pentru judelui 
Constanța se caracterizează prin rit
muri înalte de creștere. în industrie 
planul prevede o creștere la produc
ția globală de 17,5 la sută și o spo
rire corespunzătoare a productivității 
muncii față de anul 1971 ; economia 
județului continuă să beneficieze de 
importante fonduri de investiții.

Dar — a subliniat in continuare 
vorbitorul — creșterea producției in
dustriale solicită din partea noastră 
preocupări intense pentru a asigura 
toate condițiile necesare îndeplinirii 
și depășirii indicatorilor de plan. In 
acest sens, avem în vedere posibili
tățile de care dispune industria ju
dețului și încă nepuse în totalitate 
în valoare, așa cum sînt : folosirea 
judicioasă a tuturor1 capacităților de 
producție și a forței de muncă, gene
ralizarea schimburilor II și extinde
rea schimbului III, intensificarea ac
tivității de autodotare a unităților 
industriale, probleme de o deosebită 
importanță, subliniate încă o dată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în con
cluziile de la recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului nos
tru.

îndeplinirea obiectivelor prevăzu
te pentru industrie, agricultură, tu
rism, transporturi etc. în județul 
Constanța presupune conjugarea mai 
armonioasă a eforturilor ce le vom 
depune pe plan local cu sprijinul pe 
care pot și trebuie să îl aducă unele 
ministere și organe centrale. în acest 
sens, am în vedere dezvoltarea șan
tierului naval, unde sînt prevăzute 
fonduri de investiții de circa un mi
liard și jumătate lei, urmînd ca în 
acest cincinal să pregătim condițiile 
și să începem construirea de nave 
de 50—150 mii tone. Pentru aceasta 
se impune ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să urgen
teze elaborarea documentațiilor, să 
asigure contractarea utilajelor teh
nologice și instalațiilor necesare exe
cutării acestui obiectiv important.

în condițiile în care crește vertigi
nos traficul de mărfuri și deci crea
rea de noi capacități de operare cu 
încă 10 milioane tone anual, noi avem 
obligația de a organiza mai bine ac
tivitatea portuară. Se impune ca 
Ministerul Transporturilor și Teleco
municațiilor să pună la dispoziție 
numărul necesar de drage pentru a- 
menajarea noilor bazine, asigurîn- 
du-se astfel accesul navelor de mare 
capacitate la danele puse în exploa
tare. în același timp, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini tre
buie să urgenteze livrarea macarale
lor de chei, unde s-au înregistrat 
rămîneri în urmă care influențează 
negativ exploatarea danelor.

Actualul plan cincinal prevede o 
creștere de peste 3 ori a capacități
lor de transporturi maritime. In 
1972 urmează ca flota maritimă să 
fie dotată cu încă 8 nave cu o capa
citate de peste 110 000 tone. Remarc 
faptul că, deși indicatorii de plan pe 

'1971 se realizează pe total flotă, sta
ționările în porturi la reparații și 
operațiunile de încărcare-descărcare 
au fost în 1971 de aproape 60 la sută 
din timpul total de exploatare afec
tat navelor. ■ ■ »

Agricultura, ca și celelalte 'sectoare 
ale economiei județului, se află în 
centrul preocupărilor noastre, a ară
tat deputatul Vasile Vilcu. Ținînd 
seama de sarcinile sporite ce revin 
unităților agricole în 1972, noi am 
luat din timp măsuri pentru mai 
buna organizare a muncii, pentru 
asigurarea condițiilor obținerii unor 
producții sporite.

Potrivit planului, în anul viitor se 
va termina amenajarea întregului 
complex de irigații Carasu, pe 
184 000 hectare, reprezentînd aproa
pe 40 la sută din suprafața cultivată 
a județului. Irigațiile pot aduce spo
ruri de recoltă în condițiile ferti
lizării corespunzătoare a solului și 
de aceea se impune ca Ministerul In
dustriei Chimice să asigure livrarea 
la timp a cantităților și sortimentelor 
de îngrășăminte planificate, elimi- 
nind lipsurile ce s-au manifestat in 
anul 1971.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat deplina convingere că prevede
rile din proiectele planului și buge
tului de stat pe anul 1972 răspund 
posibilităților și nevoilor economiei 
naționale.

Indicatorii proiectului de plan pe 
1972 privind industria lemnului, hîrti- 
ei și celulozei — a arătat deputatul 
Mihai Suder ~ se înscriu armo_ 
nios in contextul întregului plan • de 
stat și sînt superiori celor prevăzuți 
pentru anul în curs atit cantitativ, 
dar mai ales la indicatorii calitativi, 
cum sint : cheltuielile de producție, 
productivitatea muncii și beneficiile.

Referindu-se la sarcinile de viitor, 
vorbitorul a arătat că prin traduce
rea în viață a Directivelor Congre
sului al X-lea al Partidului Comunist 
Român și indicațiilor conducerii 
partidului de valorificare cit mai 
bună a bogățiilor țării se va realiza 
în anul 1972 o producție cu peste un 
miliard lei mai mare față de pre
vederile planului pe 1971, în condi
țiile in care masa lemnoasă exploa
tată și dată în producție va fi mai 
mică cu aproape o jumătate de * mi
lion de metri cubi. Această creștere 
a producției se va realiza pe seama 
punerii în funcțiune a noilor capa
cități de producție, care vor permite 
o prelucrare superioară a masei lem
noase, ca și pe seama valorificării 
lemnului de slabă calitate, a lem
nului mărunt, a deșeurilor, rumegu
șului, maculaturii, din care se vor 
obține produse de înaltă eficiență 
economică: Printr-o mai bună orga
nizare a procesului de producție — 
a spus in continuare deputatul Mihai 
Suder — prin utilizarea rațională a 
capacităților construite, a mașinilor 
și instalațiilor, prin îmbunătățirea 
gradului de încărcare a schimburilor 
II și III, prin folosirea mai judi
cioasă a timpului de lucru, întregul 
spor al producției pe anul 1972 din 
industria lemnului se va realiza pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Pe aceste căi, valoarea produc- 
ției-marfă obținute dintr-un metru 
cub de masă lemnoasă exploatată va 
crește de la 813. lei in 1971 la 845 lei 
în 1972. Reducind ponderea produse
lor cu un grad scăzut de prelucrare 
și producind in locul acestora sorti
mente cu un grad tot mai avansat 
de industrializare, competitive și 
solicitate pe piața externă, planul 
valoric de export crește in anul 1972 
comparativ cu prevederile planului 
cincinal cu peste 156 milioane lei 
valută.

Ca o rezultantă a acestor factori 
calitativi, beneficiile planificate in 
industria lemnului, hîrtiei și celulo
zei pe 1972 vor crește cu peste 23 la 
sută față de sarcinile prevăzute pen
tru anul în curs.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la condițiile necesare îndepli
nirii planului pe anul 1972 în bune 
condiții și a arătat că producția 
ministerului a fost contractată pînâ 
in prezent, pentru piața internă, în , 
proporție de circa 95 la sută, iar 
pentru export de 90 la sută. S-au 
asigurat proiectele tehnice și de 
execuție pentru drumuri forestiere in 
proporție de 98 la sută, iar pentru 
investițiile industriale s-au predat 
constructorului în jur de 95 la sută 
din proiectele necesare.

Specialiștii și cercetătorii, preocu- 
pindu-se de reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale,, au trecut la revizuirea / unor 
standarde și norme interne, paralel 
cu îmbunătățirea calităților funcțio
nale și estetice. Pe această cale, pon
derea produselor noi și reproiectate 
în 1972 va reprezenta 25 la sută din 
producția-marfă a sectorului. Tot
odată, va fi intensificată acțiunea de 
autodotare cu mașini pentru industria 
lemnului, celulozei și hîrtiei.

în încheiere, vorbitorul a relevat 
unele aspecte ale pregătirii cadrelor 
de care are nevoie industria lemnului, 
'hîrtiei și celulozei, arătind, între al
tele, că, în vederea creșterii < nivelu- ' 
lui de. pregătire profesională a sala
riaților, s-a elaborat și aprobat un 
program concret de reciclare, care va 
cuprinde în anul 1972 circa 20 la sută 
din totalul salariaților.

La rezultatele bune obținute in 
anul 1971 pe întreaga țară — a arătat 
deputatul gheorghe Roșu - 0 
contribuție au adus-o și oamenii mun
cii de pe meleagurile Bacăului. încă 
de la sfîrșitul lunii octombrie, au 
fost realizate angajamentele asumate 
pe întregul an la producția marfă și 
beneficii, realizîndu-se suplimentar 
cantități însemnate de țiței, benzine, 
produse chimice, produse din lemn, 
țesături, încălțăminte și alte bunuri 
de consum, care pe 11 luni se con
centrează într-o producție marfă su
plimentară de 182 milioane lei.

în ceea ce prlvește agricultura, pre
cizez că măsurile cu privire la orga
nizarea și retribuirea muncii în coo
perativele de producție au constituit 
și pentru țărănimea cooperatistă din 
județul nostru un puternic imbold în 
mobilizarea la muncă și obținerea u- 
nor producții agricole tot mai bune. 
Aplicarea consecventă în practică a 
acestor măsuri explică de ce, după 
cîțiva ani de rezultate slabe. în acest 
an obținem însemnate sporuri de pro
ducție, realizăm și depășim planul de 
livrări către fondul de stat la grîu- 
secară, porumb, cartofi, carne, lapte, 
ouă.

Prin proiectul de plan, județului 
Bacău îi revin, în. 1972, sarcini sub
stanțial sporite. Va trebui să obținem 
o creștere pronunțată a producției 
marfă, îndeosebi la produsele desti
nate exportului, iar agricultura își va 
spori apreciabil producțiile și contri
buția la formarea fondului central al 
statului.

în anul următor, volumul de .inves
tiții se'ridică la 2 3'64 milioane 16i,;' 
i'iind cu aproape 40 la sută mai marc 
decît în anul acesta, urmînd a.se pune 
în funcțiune 7 capacități de producție 
industriale și a se începe alte 8 o- 
biective ce vor fi date in exploatare 
în viitorii ani ai cincinalului. Și în 
agricultură vor fi puse în funcțiune 
noi obiective, destinate mai cu sea
mă dezvoltării zootehniei, și se vor 
executa importante lucrări de comba
tere a eroziunii solului, sisteme de 
irigații, plantări de vii și pomi.

în industria petrochimică a jude
țului — a spus în continuare vorbi
torul — avem de realizat în 1972 și 
în următorii ani un volum important 
de extinderi, dezvoltări și moderni
zări. lucrări ce se execută „din 
mers“, concomitent cu desfășurarea 
proceselor de producție. La aseme
nea lucrări, montarea unor utilaje 
„cheie" nu se poate face decît în 
perioada reviziilor planificate și, de 
aceea. întîrzierile ce au avut loc în 
livrarea acestor utilaje ne-au creat 
și ne creează serioase greutăți. în 
acest sens, sînt criticabile unele aba
teri de la disciplina contractuală ale 
uzinelor „Grivița Roșie", Uzinei me
canice de utilaj chimic București și 
Uzinei de utilaj chimic Ploiești, sub- 
liniindu-se că, din această cauză, uti
laje în valoare de peste 6 milioane 
lei vor sta în stoc un an de zile, ur
mînd ca oprirea pentru revizie de a- 
nul viitor să dureze 60 zile în loc de 
30 zile, cu o pierdere de producție de 
20 milioane lei, ce nu se va' mai pu
tea recupera. S-a recomandat con
ducerii Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să analizeze a- 
ceste fenomene și să ia măsuri ca. ele 
să nu se mai repete în nici o parte a 
țării.

Greutăți deosebite, provocate de 
pelivrarea în cantitățile și la terme
nele prevăzute a sapelor de foraj și 
utilajelor s-au intîmpinat, în anul 
1971, și in industria petrolului.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
îmi exprim deplinul acord fa‘ă de 
prevederile planului și bugetului de 
stat pe anul 1972. Totodată, doresc 
ca de la această înaltă tribună să dau 
glas hotărîrii nestrămutate a comu
niștilor, oamenilor muncii din jude
țul Bacău de a depune toată price
perea și stăruința pentru îndeplini
rea sarcinilor ce ne revin in viito
rul an.

în cuvintul său, deputatul Matei 
Ghigiu a aratat: anul viitor> 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
trebuie să pună in funcțiune un număr 
de circa 500 obiective și capacități pro
ductive, cu peste 50 Ia sută mai mult 
decit s-a realizat în anul 1971 ; să e- 
xecute un volum de cofistrucții-moh- 
taj cu circa 15 la sută superior celui 
din acest an, în condițiile creșterii 
substanțiale a eficienței întregii ac
tivități economice. De îndeplinirea 
planului pe anul 1972 depinde, intr-o 
măsură hotărîtoare, realizarea obiec
tivelor prevăzute pentru întregul cin
cinal. Pregătirea producției pentru a- 
nul viitor a început din timp și se 
desfășoară pe scară largă. Măsurile 
luate pentru menținerea unui ritm 
înalt al producției în perioada de 
iarnă va permite ca în trimestrul I 
să executăm cel puțin 21,5 la sută din 
planul anual.

Nu putem trece însă cu vederea 
faptul că una din coordonatele esen
țiale ale Activității de investiții — 
asigurarea tuturor documentațiilor 
tehnice de execuție — nu este încă 
rezolvată la un nivel satisfăcător, 
deși se înregistrează o îmbunătățire 
față de anul anterior. La începutul 
lunii decembrie, volumul proiectelor

Din cuvintul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. I)

de execuție reprezenta 60,2 la sută 
din planul prevăzut pentru anul 1972. 
Din totalul de 220 lucrări noi, a căror 
execuție urmează să înceapă in 1972, 
un număr de 68 nu au încă studiile 
tehnico-economice aprobate, ceea ce 
creează greutăți în asigurarea bazei 
tehnico-materiale, în programarea 
producției, desfășurarea unei activi
tăți ritmice și in punerea în funcțiune 
la termen a obiectivelor. De aseme
nea, pentru o serie de obiective cu 
termene în anul viitor, unele minis
tere titulare, in mod deosebit Mi
nisterul Industriei Chimice, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, Ministerul Industriei Metalurgi
ce, care au sarcini. mari pentru anul 
1972, nu au contractat in totalitate 
utilajele tehnologice.

O mare însemnătate în pregătirea 
producției anului viitor o are pentru 
ministerul nostru programul de mă
suri aprobat de Secretariatul C.C. al 
P.C.R. privind îmbunătățirea execu
ției lucrărilor de construcții-montaj, 
creșterea gradului de mecanizare, u- 
tilizarea forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei pe șantierele de 
construcții. In acest context, în 1972 
vom acționa cu mai multă hotărire 
și eficiență pentru scurtarea durate
lor de execuție, respectarea strictă a 
termenelor de punere în funcțiune a 
obiectivelor, folosirea intensivă și ra
țională a mijloacelor de producție și 
a forței de muncă, pentru reducerea 
dispersării acestora și concentrării 
lor pe șantiere. în domeniul extinde
rii tehnologiilor noi, pe primul loc 
se află un complex de măsuri pentru 
industrializarea lucrărilor de beton 
monolit care, pe lingă alte rezultate 
tehnico-economice importante, va 
permite și eliminarea unor finisaje 
inutile, costisitoare.

Unitățile de execuție vor prelua 
proiectarea unor lucrări de construc
ții și instalații care nu sînt legate 
de tehnologia propriu-zisă, a obiecti
velor industriale și agrozootehnice.

Au fost luate o serie de măsuri in 
cercetare, proiectare, producția de 
materiale privind îmbunătățirea teh
nologiilor’ de execuție, Întărirea con
trolului asupra calității materialelor 
și a fazelor de execuție, ridicarea ge
nerală a gradului de calificare atît 
a salariaților direct productivi, pre
cum și a personalului tehnic de ad
ministrare, urmărind creșterea res
ponsabilității și conștiinței profesio
nale.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
în unitățile subordonate ministerului 
există încă rezerve importante care 
pot și trebuie valorificate. In această 
direcție, el a menționat că se vor 
urmări în continuare măsurile luate 
pentru folosirea mai,judicioasă a ma
terialelor, lichidarea imobilizărilor 
care se nasc din stocurile supranor- 
mative, încadrarea riguroasă în nor
mele de consum și reducerea conti
nuă, rațională a acestora, evitarea 
pierderilor în manipularea, transpor
tul și depozitarea materialelor, redu
cerea imobilizărilor de , fonduri.

Saricini ■ importante pe anul 
1972 — a spus deputatul Vasile 
lOiieSCU — revin și Combinatului 
chimic Craiova, unde lucrez. Astfel, 
la producția globală se prevede o 
creștere de 8,3 la sută, la producția 
marfă — de 9 5 la sută, iar în unități 
naturale, producția noastră de bază 

•— îngrășămintele chimice — va spori 
cu peste 23 000 tone. îndeplinirea ri
guroasă a acestor prevederi presupu
ne însă asigurarea a o serie de con
diții, eliminarea urgentă a neajunsu
rilor care s-au mai manifestat în a- 
cest an in activitatea noastră. în cen
trul preocupărilor sale, colectivul 
Combinatului chimic Craiova a pus 
rezolvarea problemelor legate de a- 
tingerea parametrilor proiectați, îm
bunătățirea calității producției și re
ducerea cheltuielilor de fabricație. în 
această ordine de idei, informez Ma
rea Adunare Națională că, în 11 luni 
din acest an, planul producției glo
bale s-a realizat în proporție de 102,4 
la sută, iai cel al producției marfă 

’—• de 101,1 la sută ; cheltuielile ma
teriale au fost diminuate cu 3,4 lei 
la 1 000 lei producție marfă, iar pro
ductivitatea muncii s-a realizat în 
pț-oporție de 104 la sută, ceea ce ne-a 
permis să obținem un beneficiu peste 
plan de peste 4 milioane lei.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că din cele 8 capacități de produc
ție, care la începutul acestui an nu 
realizaseră parametrii proiectați, S 
funcționează azi la . nivelul prevăzut 
in proiecte, subliniindu-se că dacă 
s-ar fi manifestat mai multă perse
verență pentru îndeplinirea fermă a 
programului de măsuri stabilit și ce
lelalte două capacități existente ar fi 
funcționat azi la parametrii proiec
tați.

De asemenea, vorbitorul a relevat 
faptul că în combinat s-a înregistrat 
un mare volum de opriri neprogra
mate, folosirea capacităților de pro
ducție sub potențialul real provocind 
pagube economiei naționale.

Sarcinile de plan pe 1972 — a spus 
deputatul — cer fiecărui salariat, de 
la muncitor la director general, să 
acorde întreaga atenție bunei între
țineri și exploatări a instalațiilor, 
utilajelor, mașinilor, aparaturii de mă
sură și control, să acționeze energic 
pentru eliminarea cauzelor care pro
voacă opririle accidentale. Avem 
unele instalații la care consumurile 
specifice au fost depășite.

Vorbitorul ș-a referit apoi la rea
lizarea nivelurilor indicatorilor econo- 
mico-financiari prevăzuți pentru anul 
viitor, arătind că aceasta presupune o 
acțiune susținută pentru încadrarea 
în normele de consum de materii 
prime și/ materiale, combustibil și e- 
nergie, sarcină reieșită de fapt și din 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român. Avem in vedere — 
a spus el — stabilizarea fabricației 
la indici superiori și realizarea unor 
indicatori — calitate și consumuri 
specifice — la nivelul instalațiilor si
milare din alte țări dezvoltate. Vom 
răspunde astfel eforturilor făcute de 
stat pentru dotarea combinatului nos
tru cu tehnica și tehnologiile cele mai 
moderne.

în cuvintul său, tovarășul JQQ 
BOZdOg ministrul comerțului in
terior. a arătat : Succesele obținute 
in dezvoltarea economiei noastre na
ționale și ridicarea nivelului de trai 
al poporului au făcut ca anul 1971. 
primul din planul cincinal, să se în
scrie și pentru activitatea din dome 
niul comerțului interior cu noi reali-

zahăr, 13,3 la sută la slănină- 
23,7 la sută la ouă, peste 30 
la cartofi.
asigurat o aprovizionare tot

zări, atit în ceea ce privește volumul
■ total al desfacerilor, cit și în aprovi

zionarea populației . cu mărfuri ali
mentare și nealimentare.

Ca o consecință a măsurilor luate 
de conducerea de partid pentru creș
terea veniturilor populației, comerțul 
socialist va realiza un volum de des
facere de peste 102 miliarde lei, de
pășind sarcinile prevăzute în planul 
pe acest an cu aproape 2 miliarde, 
în anul 1971 desfacerile de mărfuri 
către populație au fost cu aproape 9 
miliarde lei, respectiv cu 9,5 la sută 
mai mari decît in 1970. •

Este semnificativ de arătat că în 
decursul a doi ani, 1970 și 1971, vo
lumul total al vinzărilor de mărfuri 
a sporit cu aproape 20 la sută.

Sprijinul primit din partea condu
cerii de partid și de stat, cu ocazia 
elaborării planului pe 1971, precum 
și în timpul anului, ne-a permis ca 
prevederile de plan la produsele ali
mentare de bază să se realizeze inte
gral, înregistrîndu-se un ritm de 
creștere a desfacerilor de peste 12 la 
sută față de anul trecut, iar compa
rativ ' cu anul 1969 de peste 24 la 
sută.

La principalele produse alimen
tare, vînzările preliminate din acest 
an sînt mai mari, comparativ cu anul 
trecut : cu 7,7 la sută la piine, 6,8 la 
sută la făină, 8,8 la sută la carne, 13,5 
la sută la preparate de carne, 10 la 
sută la 
untură, 
la sută

S-a 
mai bună cu păsări vii și tăiate, pește 
și produse din pește. Sînt create con
diții ca la păsări și ouă, în perioada 
următoare, să satisfacem integral ne
voile de consum

In continuare, ministrul comerțului 
interior a arătat că, totuși, in apro
vizionarea populației se mai mențin 
unele greutăți, îndeosebi în satisfa
cerea cerințelor la carne de vită și 
în unele perioade la carne de porc, 
precum și la unele produse lactate.

în ce privește produsele nealimen
tare, în 1971 s-au pus la dispoziția 
populației cantități sporite față 'de a- 
nul trecut la confecții cu 14 la sută, 
tricotaje 7 la sută, încălțăminte 8 la 
sută. De asemenea, a sporit înzestra
rea populației cu bunuri de folosință 
îndelungată prin desfacerea a 280 mii 
televizoare, 370 mii aparate de radio, 
aproape 200 mii frigidere, 220 mii 
mașini și plite pentru gaze, 100 mii 
mașini de cusut și 3.3 miliarde lei 
mobilă, toate acestea într-o gamă di
versificată.

Informez Marea Adunare Națională 
— a spus în continuare vorbitorul — 
că pianul de măsuri aprobat de Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. pri
vind aprovizionarea de iarnă 1971— 

<jL972 se realizează integral. Din datele 
preliminare, desfacerile cantitative 
ale producătorilor de legume și fructe 
au fost mai mari în 1971 față de a- 
nul trecut cu peste 20 la sută.

Pe piața producătorilor s-a mani
festat o mai susținută preocupară 
pentru- stabilirea și ’ respectarea pre
țurilor maxiiTiale, care a permis ca .• 
nivelul prețurilor pe piața țărănească 
să fie mai scăzut în acest an față de 
1970 cu aproximativ 3 la sută, astfel 
incit populația a beneficiat de o di
ferență favorabilă de peste 100 mili
oane lei.

Așa cum s-a desprins și din lucră
rile recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, se impune ne
cesitatea ca în fiecare județ să se ia 
măsuri pentru creșterea producției de 
legume și fructe și, in funcție de a- 
ceasta, să se urmărească mai justa 
așezare a prețurilor de către consi
liile populare, cunoscînd că îmbună
tățirea aprovizionării și menținerea 
prețurilor la un nivel mai scăzut au 
consecințe favorabile pentru nivelul 
de trai al oamenilor muncii.

Se cuvine de subliniat faptul că în 
anul 1971 nivelul prețurilor la pro
dusele alimentare și nealimentare ale 
sectorului de stat au rămas în an
samblu neschimbate, corespunzător 
politicii partidului nostru de menți
nere a nivelului general al prețurilor 
și de creștere a puterii de cumpă
rare a populației.

Cu două săptămîni în urmă, Co
mitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
aprobat o reducere însemnată a pre
țurilor la radioreceptoare și televi
zoare, măsură care a fost deosebit 
de bine primită de populație și care 
a marcat o creștere însemnată a des
facerilor ; numai în 10 zile dm a- 
ceastă lună s-au desfăcut 60 mii a- 
parate radio și televizoare, de aproa
pe trei ori mai multe decît în decada 
precedentă. Reducerile de prețuri a- 
plicate la aceste produse aduc popu
lației o economie anuală de peste 300 
milioane lei.

Propunerile de îmbunătățire a pla
nului pe anul 1972 prevăd un volum 
al desfacerilor de aproape 109 
arde lei, atribuindu-se pentru 
vizionarea 
marfă îmbunătățit. Astfel, față 
realizările preliminate ale acestui an' 
la carne și păsări se prevede o creș-

mili- 
apro- 

populației un fond de 
de

t

de 10 la sută, la pește și pro- 
din pește — 20 la sută, la lapte

16 la sută, ulei, slănină-un-
7 la sută, 

— 32 la sută, confecții-trico- 
10 la sută, frigidere — .18

8 la sută, ciment

tere 
duse . , . .
și produse lactate — 22 la sută, brîp- 
zeturi 
tură — 7 la sută, zahăr 
legume 
taje — 
la sută, mobilă 
— 28 la sută etc.

Vorbitorul a precizat în continua
re : urmînd indicațiile conducerii de 
partid și de stat, ne-am ocupat din 
timp de contractarea fondului de 
marfă pe anul 1972, avind în prezent 
contracte încheiate aproape integral 
la produse alimentare, în proporție 
de 90 la sută din mărfurile electro
tehnice, mobilă, materiale de con
strucție, produse de uz casnic și 85 
la sută la textile-încălțăminte pe 
semestrul I 1972 (datorită contractă
rilor sezoniere pe care le-am reali
zat pentru aceste produse).

Munca noastră nu este încheiată, 
în tot cursul anului, împreună cu mi
nisterele producătoare, industria lo
cală, cooperația meșteșugărească, vom 
acționa pentru a obține mai multe 
produse, într-un sortiment diversifi
cat și de o calitate tot mai bună.

Avem o mare răspundere, de la 
cadrele de conducere și pînă la lu
crătorii din magazine, să manifestăm 
fermitate și exigență sporite in re
lațiile cu furnizorii pentru a evita 
pătrunderea mărfurilor necorespun
zătoare calitativ în rețeaua comer
cială și, implicit,1 la populație a unor 
produse.

Una din sarcinile principale care 
revine comerțului este ridicarea ni
velului de servire a populației. în 
acest domeniu avem incă multe de 
făcut în ce privește educarea lucră
torilor din comerț pe linia compor
tării lor civilizate și atente, a creș
terii respectului față de cumpărători. 
Punem un accent deosebit pe ridi
carea n'velului de pregătire profesio
nală și al conștiinței lucrătorilor, prin 
intensificarea muncii politico-ideolo- 
gice de educație socialistă. Totodată, 
ne preocupă și vom lua măsuri pen
tru dezvoltarea în ritm mai susținut 
a rețelei de magazine atît în noile 
cartiere de locuințe, cit și în cen
trele comerciale ale orașelor, urmă
rind astfel să îmbunătățim condițiile 
în care se face servirea, populației.

In continuare, deputatul 
Kiraly a spus : Potrivit 
preliminare, oamenii muncii 
dustria județului Covasna au 
nit planul producției globale 
1971 cu 16 zile înainte de termen. In 
acest an, producția globală a crescut 
cu aproape 30 la sută față de nivelul 
atins în 1970, cheltuielile de producție 
s-au redus simțitor, iar beneficiile 
suplimentare însumează 24 milioa
ne lei.

Modernizarea bazei tehnico-mate
riale a agriculturii, folosirea mai efi
cientă a fondului funciar, organizarea 
mai bună a producției și a muncii au 

- condus în . acest an la obținerea unor 
producții superioare, îndeosebi la 
cultuia "cârtofului/peste 18 000' kg' la 
hă, și a sfeclei de zahăr, în jur de 
26 000 kg la ha, culturi de bază in 
agricultura județului nostru.

Economia județului a cunoscut o 
dezvoltare continuă, ea s-a întărit și 
diversificat o dată cu intrarea în 
funcțiune a unor obiective noi. Cele 
10 unități noi — rod al aplicării poli
ticii partidului . de repartizare ra
țională a forțelor- de producție pe te
ritoriul întregii țări — au amplifica^ 
potențialul economic, ridicindu-1" ia 

, noi dimensiuni. Din fondurile centra
lizate ale statului au fost construite 
unități comerciale, peste 1 000 apar
tamente și numeroase obiective so
cial-culturale.

Planul și bugetul pe anul 1972 — a 
spus în continuare vorbitorul — des
chid economiei județului Covasna noi 
perspective de dezvoltare, dar, în ace
lași timp, solicită mobilizarea maximă 
a resurselor materiale și umane pen
tru îndeplinirea în bune condiții a 
sarcinilor. Eforturi susținute va ne
cesita, în primul rînd, sporirea in con
tinuare a producției industriale cu 
peste 13 la sută față de realizările 
anului ■ 1971. Sporul producției glo
bale industriale se va obține intr-o 
proporție însemnată, pe seama creș
terii productivității muncii, ceea ce 
impune aplicarea încă din prima zi a 
anului a unor măsuri tehnice și orga
nizatorice eficace în toate întreprin
derile, măsuri care să ducă în mod 
hotărît la utilizarea mai bună a ca
pacităților de producție și a forței de 
muncă.

O atenție deosebită trebuie să acor
dăm ridicării calificării muncitorilor 
și cadrelor tehnice, economiștilor. în
semnătatea primordială a acestei pro
bleme este de o și mai mare actua
litate în județul nostru datorită fap
tului că unele ramuri ale industriei 
— construcțiile de mașini, industria 
confecțiilor — au apărut în urmă cu 
doi- ani pentru prima oară pe harta 
economică a județului.

Carol
datelor
din in- 
îndepli- 
pe anul

Pe lingă prevederile cantitative ale 
planului pe anul 1972, creșterea con
tinuă a calității producției constituie 
și pentru anul viitor o sarcină cen
trală a industriei noastre. Acest lu
cru devine imperios necesar . cu atît 
mai mult cu cit-o însemnată parte 
a producției întreprinderilor noastre 
industriale este destinată exportului. 
De exemplu, industria locală din Co
vasna se situează in ierarhia județe
lor pe locul doi în ce privește pro
ducția de mobilă pentru export.

Planul de stat prevede și pentru 
județul Covasna alocarea unor im
portante sume pentru ridicarea pnor 
noi obiective industriale cum sint : 
fabrica de aparataj de bord auto, 
fabrica de P.A.L., precum și sume 
pentru construcții de locuințe, lu
crări edilitare și social-culturale. A- 
cestea vor contribui la accelerarea 
procesului de urbanizare a numeroa
se localități, vor apropia și mai mult 
satul de oraș.

Aplicarea consecventă a politicii 
partidului de industrializare socia
listă a țării, în cadrul acesteia acor- 
dîndu-se întîietate județelor cu un 
nivel economic mai scăzut, prioritate 
de care și județul nostru beneficiază 
din plin, contribuie la folosirea ra
țională a resurselor naturale ale ță
rii, la dezvoltarea armonioasă a în
tregii economii naționale.

în cuvintul său, deputatul
RîdU a aratat' : Ih cursul acestui 
an, agricultura județului Teleorman 
a beneficiat de un volum de inves
tiții insumind aproape 650 milioane 
lei, care au fost folosite pentru rea
lizarea unor obiective importante in 
economia județului. S-au construit 
și dat in folosință unități moderne 
pentru creșterea păsărilor și porcilor. 
Pe mari suprafețe sint în curs de 
executare lucrări de amenajare pen
tru irigații. In realizarea unor ase
menea obiective se desfășoară o in
tensă activitate pentru valorificarea 
posibilităților locale, prin amenajarea 
unor construcții vechi, cu materiale 
și forță de muncă din cooperativele 
agricole de producție.

Cooperativa agricolă din Drăgă
nești-Vlașca, în care lucrez ca pre
ședinte, a repartizat la fondul de 
acumulare în acest an aproape două 
milioane lei, ceea ce reprezintă 25 la 
sută djn producția netă. Cu fonduri 
proprii și cu credite de la stat s-a 
continuat construcția complexului a- 
vicol cu o capacitate de 72 000 păsări 
ouătoare, s-au pus bazele unei îngră- 
șătorii de bovine cu o capacitate de 
2 000 capete. In acest an, din sectorul 
zootehnic am realizat peste 5,5 mili
oane lei, față de 4,4 milioane cit era 
prevăzut. După calculele noastre, com
plexul avicol și îngrășătoria de bo
vine vor asigura in 1972 un venit de 
17,4 milioane lei. Aceasta înseamnă 
că in maximum 6—7 ani cheltuielile 
făcute se amortizează, față de 10 ani 
cit prevăd proiectele.

Practica unui an de muncă arată că 
sistemul de retribuire in acord global 
stimulează interesul țărănimii, al.

-. mecanizatorilor pentru creșterea pro
ducției, răspunderea fiecărui coope
rator față de calitatea muncii. Recol
tele obținute arată că sistemul de or
ganizare și de retribuire in acord 
global este bun. Spre exemplu, față 
de 1 400 tone legume, cît prevede 
planul, am realizat 1 800 tone, iar 
planul de venituri a fost depășit cu 
aproximativ 450 000 lei.

în anul viitor, pentru dezvoltarea 
agriculturii județului Teleorman vor 
continua lucrările începute de ame
najare a unei suprafețe de 47 732 ha 
pentru irigații — în cadrul sistemu
lui Olt-Călmățui. Cu posibilități lo
cale se vor amenaja 2 300 ha. Răs- 
punzînd chemării organizației de 
partid a județului Argeș, ne-am an
gajat să facem ample lucrări de îm
bunătățiri funciare. în cursul acestei 
luni au reînceput lucrările de dese
care, pentru înlăturarea băltirii apei 
pe circa 70 000 ha. în ședința cu ac
tivul de partid din agricultura ju
dețului s-a stabilit ca aceste lucrări 
să se facă, în principal, prin munca 
patriotică a tuturor cetățenilor.

Privind însă autocritic activitatea 
noastră, trebuie să recunoaștem că în 
această direcție nu am făcut tot ce / 
se putea. Am așteptat mijloace me
canizate moderne, în loc să punem 
mina pe casma și pe lopată. De alt
fel, acesta nu este singurul sector în 
care bunul mers al întregii activități 
solicită participarea la muncă a tu
turor cooperatorilor. La sate încă mai 
este mult de lucru pină cînd coope
ratorii se vor convinge, în totalitate, 
că pămintul poate produce mult mai 
mult, iar aceasta depinde de felul 
cum îl muncim.

Stă în puterea noastră să înfăptuim 
prevederile planului pe anul viitor, 
pentru care îmi' dau votul meu cu 
toată convingerea că el va contribui 
la dezvoltarea pe mai departe a eco
nomiei noastre, a spus in încheiere 
deputatul. 

maistru la Combinatul chimic 
din Craiova ; ministrul comerțu
lui interior, Nicolae Bozdog ; 
deputății Carol Kiraly, prim- 

ț secretar al Comitetului județean- 
' Covasna al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, 
Radu Rîciu, președintele Coope
rativei agricole de producție din 
comuna Drăgănești-Vlașca, ju
dețul Teleorman.

După terminarea discuției ge
nerale, Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului de dezvolta
re economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 
1972 a fost dezbătut pe articole. 
Apoi, prin vot secret, Marea 
Adunare Națională a aprobat 
Legea pentru adoptarea planului 
de dezvoltare econom co-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1972.

După , dezbaterea pe articole, 
prin vot secreț, Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea pen
tru adoptarea bugetului de stat 
pe anul 1972.

De asemenea, după dezbate
rea pe articole, prin vot secret, 
Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea privind unele 
măsuri pentru îmbunătățirea 
utilizării fondului de salarii' 
planificat pentru unitățile so
cialiste de stat.

în continuarea ordinii de zi, 
deputatul Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, a pre
zentat expunerea la Proiectul 
de lege cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor, iar depu
tatul Iosif Uglar, vicepreședinte 
al Comisiei economico-finan- 
ciare, a prezentat raportul co
misiilor p'ermănente care au 
examinat acest proiect de lege.

La discuția generală au luat 
cuvintul deputății Nicolae Mihai, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, Mihail Levente, direc
torul Institutului de cercetări 
economice, Eleonora Nilca, di
rectoarea Uzinelor textile din 
Cisnădie, județul Sibiu, Nicolae 
Hudițeanu, președintele Coope
rativei agricole de producție din 
comuna Comana, județul Con
stanța, Constantin Cîrțînă, prim- 
secretar al Comitetului munici- 
pal-Brașov al P.C.R., președin
tele consiliului popular muni
cipal.

Proiectul de lege a fost discu
tat apoi pe articole, după care 
Marea ’ Adunare Națională, prin 
vot'secret; â aprobat Cu un a-' 
mendament Legea eu privire la ’> 
regimul prețurilor și tarifelor.

După cum se știe, Proiectul 
de lege, cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor a fost pu
blicat în presa centrală și supus 
dezbaterii publice. Legea cu pri
vire la regimul prețurilor și tari- 
'felor, aprobată de Marea Aduna
re Națională în actuala sesiune, 
va fi publicată în Buletinul ofi
cial.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Petre Bla- 
jovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, a prezentat 
expunerea la Proiectul de lege 
a organizării contribuției bănești 
și în muncă pentru efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc, 
iar deputatul Dumitru Balalia, 
președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administra
ția de stat, a prezentat raportul 
comisiilor permanente care au 
examinat acest proiect de lege.

La discuția generală au luat 
cuvintul deputății Gheorghe Năs- 
tase, prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean, Gheorghe Ibănescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean Neamț.

După dezbaterea pe articole, 
prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea orga
nizării contribuției bănești și în 
muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc.

Lucrările sesiunii continuă 
vineri dimineața.

(Agerpres)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege cu privire

la regimul preturilor si tarifelor
Vă rog să-mi permiteți ca, din în

sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
vă prezint spre dezbatere și adoptare 
proiectul de lege cu privire la regi
mul prețuri'or și tarifelor, parte com
ponenta a măsurilor de perfecționare 
a conducerii și planificării economiei 
naționale.

In condițiile folosirii accentuate a 
categoriilor valorice, caracteristic fa
zei intensive de dezvoltare a econo
miei noastre, proiectul de lege urmă
rește creșterea rolului sistemului de 
prețuri ca instrument de măsurare a 
activității economice și ca mijloc de 
sprijinire a realizării obiectivelor e- 
sențiale ale politicii economico-socia- 
le a partidului. întreaga muncă de 
elaborare a acestei legi s-a desfășu
rat sub conducerea directă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. îndrumările 
sale valoroase au asigurat proiectului 
o temeinică fundamentare teoretică, 
accentuarea caracterului său de in
strument de înfăptuire a politicii 
partidului.

Prin natura lor, prețurila. trebuie 
să constituie, o normă obiectivă a 
jnur^ii sociale și totodată un criteriu 
cdă.Judent de apreciere a activității 
economice a fie
cărei întreprin
deri. Stabilirea 
prețurilor presu
pune înainte de 
toate analiza cri
tică și găsirea că
ilor de reducere 
substanțială a 
costurilor și, în 
primul rînd, a ce
lor materiale, la 
fiecare sortiment 
și în fiecare .în
treprindere, con
diție fundamen
tală pentru apro
pierea treptată 
de productivitatea 
muncii sociale a 
țărilor avansate. Crearea unei largi și 
active opinii de masă, începînd cu 
muncitorul de la mașină și pină la 
ministru, pentru căutarea neobosită a 
tuturor posibilităților de reducere a 
cheltuielilor, prin examinarea critică 
a fiecărui element de cost și optimi
zarea activității la fiecare loc de mun
că, desfășurarea inițiativei creatoare 
pentru a răspunde cu elan îndem
nului și exemplului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu constituie expre
sia cea mai concludentă a competen- 
ței profesionale, a călirii politice și a 
devotamentului față de interesele 
fundamentale ale națiunii* noastre.

O măsură de mare importanță 
pentru creșterea rolului prețului în 
perfecționarea activității economics 
o reprezintă instituirea taxei asupra 
fondurilor de producție, ca stimu
lent pentru determinarea întreprin
derilor și organelor centrale în ju
decarea mult mai exigentă a solici
tărilor de noi investiții, de ieftinire 
și simplificare a proiectelor și uti
lizarea cît mai intensivă a fondurilor 
de producție existente.

Reglementarea unitară pentru toa
te ramurile a componentelor prețu
lui de cost, dimensionarea benefi
ciului cupriiis în prețurile de pro
ducție în raport cu fondurile anga
jate, astfel incit, împreună cu taxa 
asupra fondurilor, să asigure volu
mul de acumulări necesar înfăptuirii 
în ritmuri cit mai apropiate a re
producției lărgite, asigură perfecțio
narea calitativă a sistemului de pre
țuri în măsurarea .și compararea 
muncii sociale. Dar prețurile expri
mă și importante obiective ale poli
ticii economice, cum sint : utiliza
rea rațională a tuturor resurselor 
naturale, inclusiv a celor ce se ob
țin uneori cu cheltuieli mai mari, 
de folosire chibzuită a resurselor va
lutare prin stimularea exportului și 
raționalizarea importului,, intensifi
carea progresului tehnic și descura
jarea producției învechite, asigura
rea^ circulației normale a mărfurilor. 
Aceste funcții vor fi asigurate de 
prețurile de livrare cu care circulă 
produsele intre unitățile socialiste și 
care vor putea cuprinde, potrivit ce
rințelor politicii economice, peste 
prețurile ce revin producătorilor și 
impozit pe circulația mărfurilor.

Dezvoltarea economiei pe bază ae 
plan, înfăptuirea obiectivelor in di

Raportul comisiilor permanente
Comisia economico-financiară, Co

misia pentru industrie, construcții și 
transporturi, Comisia pentru agri
cultură și silvicultură, Comisia pen
tru consiliile populare și administra
ția de stat și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale au analizat 
și dezbătut proiectul de lege cu pri
vire la regimul 
prețurilor și tari
felor.

Comisiile per
manente constată 
că proiectul de 
lege supus spre 
dezbatere și a- 
doptare actualei 
sesiuni reflectă 
preocupările per
manente ale par
tidului și statului pentru concre
tizarea sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. și de Con
ferința Națională in ce privește per
fecționarea sistemului, de prețuri și ' 
tarife, creșterea rolului acestora în 
înfăptuirea ansamblului de măsuri 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

în reglementarea propusă în pro
iectul de lege, comisiile permanente 
remarcă, concepția unitară a politicii 
de formare a prețurilor și tarifelor, 
instituirea unui sistem de ierarhizare 
a competențelor în stabilirea lor. fi
nind seama de importanța pe care 
o au diferitele categorii de prețuri 
in economia națională. Se orevede 
astfel ca, pentru produsele care au 
un rol hotăritor în economie sau o 

mensiunile și proporțiile proiectate 
presupun stabilitatea prețurilor, ca
racteristică fundamentală a unei e- 
conomii sănătoase, ascendente. Exis
tența unor prețuri stabile asi
gură buna funcționare a întregului 
mecanism de plani’ficare a economiei 
și creșterea sistematică a nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Stabili
tatea prețurilor nu are nimic comun 
cu rigiditatea acestora. Menținerea 
concordanței prețurilor cu evoluția 
cheltuielilor sociale de producție pre
supune, în mod necesar, modificarea 
planificată a prețurilor în raport cu 
schimbările mai importante — pe 
plan intern și extern — a factorilor 
care au stat la baza stabilirii lor.

Dintre numeroasele reglementări 
cuprinse în proiectul de lege, o deo
sebită importanță prezintă cele refe
ritoare la punerea în fabricație a 
produselor noi, la criteriile de sta
bilire a prețurilor acestor produse 
și asigurarea concordanței dintre preț 
și calitate. J'rebuie să arătăm Marii 
Adunări Naționale că dacă în sec
torul bunurilor de consum prețurile 
au fost mai ferm ținute în mină, a- 
poi în ce privește prețurile mijloace

Expunere prezentată de deputatul 
GHEORGHE GASTON MARIN, 

președintele Comitetului de Stat 
pentru Prețuri

lor de producție industriale lipsa u- 
nor reguli și criterii precise de for
mare a prețurilor, conjugată cu ten
dința unora de a ușura îndeplinirea 
și depășirea indicatorilor valorici ai 
planului^ au făcut posibile creșteri 
arbitrare de prețuri, apariția unor 
produse așa-zis noi, care nu repre- 
z‘ntă un aport real și solicitat de e- 
conomie. Asemenea practici urmă
resc obținerea unor avantaje fără 
efort, deformează contribuția ramu
rilor la crearea produsului social și 
a venitului național, duc la scumpi
rea producției în ramurile consuma
toare și la înrăutățirea eficienței ex
portului, la majorarea costului in
vestițiilor aprobate, la degradarea 
rezultatelor economico-fmanciare ale 
întreprinderilor și șantierelor, au 
consecințe negative asupra eforturi
lor de consolidare monetară. Lichi
darea cu desăvîrșire a acestor feno
mene dăunătoare, prin aplicarea 
strictă a reglementărilor cuprinse în 
proiectul, de lege, exerc-'tarea unui 
control- sever la toate nivelurile și în 
primul rînd din partea ministerelor 
și a Comitetului de Stat pentru Pre
țuri asupra calculațiilor de prețuri 
este o obligație esențială pentru a 
împiedica deturnarea, eforturilor pen
tru creșterea reală, a producției ma
teriale către sporirea art:ficială a 
valorii ei.

Proiectul de lege prevede înlocui
rea treptată a prețurilor de deviz la 
lucrările de investiții — cu prețuri 
stabilite ca limită, pe obiecte de con
strucții, pe părți de obiecte, pe uni
tăți fizice și de folosință. Nu există 
njci un motiv obiectiv, pentru ca un 
agregat energe'tic de sute de MW, un 
vapor de zeci de mii de tone sau 
o linie tehnologică complexă să poa
tă avea prețuri ferme ce reprezintă 
norma socială în care trebuie să se 
încadreze orice producător, în timp 
ce lucrările de construcții-montaj să 
nu se supună aceluiași verdict al 
normei sociale, în care să se încadre
ze activitatea proiectanților, construc
torilor și beneficiarilor.

în proiectul de lege sînt prevăzute 
reglementări importante cu privire la 
criteriile și normele de stabilire a 
prețurilor produselor agricole. Este 
timpul să se pună ordine în costu
rile din agricultură, cu prioritate în 
sectorul de stat și, treptat, și în sec
torul cooperatist, pe baza unor nor

pondere însemnată în consumul 
populației, prețurile să fie stabilite 
de Consiliul de Stat. în același timp, 
noua reglementare, lărgind atribuțiile 
unităților productive referitoare la 
stabilirea prețurilor, va înlătura 
unele elemente ale centralismului 
excesiv, criticat pe bună dreptate de 

Raport prezentat de deputatul
IOSIF UGLAR

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al P.C.R.

Comisiile permanente consideră ne
cesar să sublinieze faptul că, pen
tru prima dată, printr-un act nor
mativ se reglementează în mod cu
prinzător toate categoriile de prețuri 
și tarife, precum și modul și crite
riile de formare a acestora în diver
sele ramuri ale economiei naționale.

Din proiectul de lege rezultă cu 
claritate principiile de stabilire a 
prețurilor și tarifelor, avînd la bază 
costurile de producție precis deter
minate pentru fiecare ramură și sub- 
ramură. care trebuie reduse conti
nuu. asigurîndu-se, în felul acesta, 
in afară de recuperarea cheltuielilor 
de producție, resursele necesare în
făptuirii politicii partidului și sta

mări stricte ale consumurilor și chel
tuielilor, a introducerii unor evi
dențe precise, pentru ca pe aceas
tă bază să se poată întreprinde ana
lize concludente în legătură cu efica
citatea economică a prețurilor și folo
sirea lor pentru stimularea progresu
lui agriculturii noastre socialiste, în 
concordanță cu uriașele resurse teh- 
nico-materiale ce i se acordă și cu 
imensele rezerve de creștere a pro
ducției și a rentabilității de care dis
pune.

Un Ioc central în proiectul de lege 
îl ocupă reglementările privind nor
mele și criteriile de stabilire a pre
țurilor cu amănuntul și a tarifelor 
pentru serviciile prestate populației, 
care îndeplinesc un rol esențial în 
realizarea politicii partidului de ridi
care continuă a nivelului de trai al 
întregului nostru popor. Sînt stabili
te măsuri pentru asigurarea unei 
structuri a fondului de marfă în con
cordanță cu puterea de cumpărare a 
tuturor categoriilor de venituri ; obli
gativitatea livrării sortimentelor cu 
prețuri mici ; prevenirea și- combate
rea formelor de creștere indirectă pe 
calea modificării structurii sortimen

tale neconforme 
cu cererea pie
ței ; împiedica
rea punerii în 
circulație a unor 
mărfuri ce nu 
corespund din 
punct de vedere 
calitativ standar
delor sau norme
lor interne care 
au stat la baza 
stabilirii prețuri
lor ; sancționarea 
aspră a celor ce 
practică prețuri 
și tarife ilegaie. 

Proiectul de 
lege asigură ca
drul necesar sta

bilirii prețurilor mărfurilor care fac 
obiectul schimburilor economice cu 
alte țări,, creează un instrument 
concludent pentru aprecierea efi
cienței exportului și importului, pen
tru optimizarea treptată a activității 
de comerț exterior.

Competențele privind stabilirea și 
modificarea prețurilor' și tarifelor 
sint reglementate în proiectul de 
lege, în concordanță cu cerințele con
ducerii pe bază de plan a proceselor 
economice, cu respectarea principiu
lui centralismului democratic. Ni
velul general al prețurilor și tarife
lor, limitele maxime sau prețurile 
pentru produsele și serviciile cu rol 
hotărâtor pentru economia națională 
și nivelul de trai al populației, unice 
pentru toți producătorii și consuma
torii, vor fi stabilite de către Consi
liul de Stat.

Sarcini importante revin organelor 
centrale, consiliilor populare jude
țene și unităților economice, care vor 
stabili prețurile și tarifele pentru 
toate celelalte produse și servicii, 
în scopul asigurării unei politici uni
tare și coordonate în domeniul pre
țurilor, aceste atribuții urmează să 
fie exercitate în conformitate cu re
gulile, ' normele, criteriile și limitele 
fixate pe plan central, potrivit legii.

în aplicarea politicii de prețuri a 
partidului și a dispozițiilor cuprinse 
în proiectul de lege, sarcini și răs
punderi însemnate revin Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri. Dacă pină 
în prezent comitetul a exercitat în 
măsură insuficientă atribuțiile sale 
de sesizare a neajunsurilor în stabi
lirea și aplicarea prețurilor, precum 
și de elaborare de măsuri pentru eli
minarea acestor neajunsuri, noua le
gislație impune Comitetului de Stat 
pentru Prețuri obligația de a-și 
organiza activitatea în așa fel 
incit, împreună cu ministerele și 
celelalte organe centrale și loca
le, să asigure aplicarea întocmai 
a prevederilor legale și respectarea 
riguroasă a disciplinei de stat.

înfăptuirea prevederilor legii nu 
poate constitui atribuția exclusivă a 
organelor economice de resort, întru- 
cît prețurile privesc pe toți făurito
rii și consumatorii bunurilor materia
le. Eliminarea neajunsurilor existen
te, perfecționarea activității și îndru
marea acesteia pe făgașul indicat de 
partid implică participarea organelor 
de conducere colectivă, a controlului 
obștesc la activitatea de stabilire și 
aplicare a prețurilor și tarifelor.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru traducerea în 
viață a prevederilor legii supuse as
tăzi dezbaterii și aprobării dv.

tului în domeniul reproducției socia
liste lărgite și al ridicării nivelului 
de trai al populației. Introducerea în 
coafurile produselor și serviciilor a 
taxei asupra fondurilor, element nou 
prevăzut în proiectul de lege, con
stituie o pîrghiă economică de mare 
însemnătate în utilizarea eficientă a 

fondurilor fixe și 
a mijloacelor cir
culante.

Comisiile apre
ciază în mod de
osebit și preve
derea prin care 
se reglementează 
introducerea unor 
limite maxime de 
prețuri pentru 
principalele gru

pe de produse, preîntîmpinîndu-se 
tendințele de creștere indirectă 
a prețurilor, ca și măsurile pen
tru întărirea controlului, pentru 
sporirea răspunderilor și sancționa
rea abaterilor de la reglementările 
legale privind regimul prețurilor și 
tarifelor.

în cursul discuțiilor care au avut 
loc, comisiile permanente au făcut 
unele propuneri de îmbunătățire a 
proiectului de lege,'care, însușite de 
inițiator, au fost introduse în textul 
prezentat spre dezbatere.

Ținind seama că noua reglemen
tare ce se propune cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor va in
fluența pozitiv jdesfăsi’.rarea întregi' 
activități economice și- sori'»’-’ a pa
triei noastre șpria’îste. comisV’e r>-;>- 
manente orooun Marii Adunări Na
ționale adoptarea proiectului de lege.

Din cuvîntul participanților
Luînd cuvîntul, deputatul Mihai 

NiCOlaC a “râtat : Noua lege pre
vede reguli mai precise cu privire la 
stabilirea prețurilor, introduce o or
dine riguroasă în aprobarea prețuri
lor la toate categoriile de produse, 
aduce o contribuție însemnată la mă
surarea cit mai exactă a aportului 
fiecărei întreprinderi la crearea ve
nitului național, la creșterea eficien
ței întregii noastre activități econo
mice. Este important faptul că la sta
bilirea noilor reglementări s-a ținut 
seama de rolul prețurilor în stimu
larea reducerii continue a cheltuie- 

. Iilor de producție, în folosirea rațio
nală a resurselor materiale și de
muncă, în diversificarea gamei de
produse și servicii și creșterea cali
tății acestora, în vederea satisfacerii 
cît mai depline a cerințelor popu
lației.

Noile reglementări acordă o aten
ție deosebită prețului de cost al pro
ducției ca element de bază în sta
bilirea prețurilor și precizează obli
gațiile ministerelor, ale celorlalte or
gane centrale și locale, ale unităților 
producătoare de a lua măsuri in ve
derea reducerii continue a normelor 
de consum, a perfecționării tehnolo
giilor și organizării mai bune a pro
ducției și a muncii. Aceasta se im
pune cu necesitate, deoarece, în prac
tica actuală a stabilirii prețurilor, ig
norarea în unele cazuri a costurilor 
bazate pe cheltuielile sociale de pro
ducție, precum și tendința unor în
treprinderi de a realiza beneficii fără 
eforturi proprii au condus la situații 
în care prețurile stabilite nu reflec
tau în mod real aceste cheltuieli, 
ceea ce a făcut ca la unele produse 
să se înregistreze pierderi, în timp 
ce lă altele să se obțină rentabilități 
exagerate.

Consider deosebit de importantă 
noua reglementare conform căreia 
prin planurile de stat anuale se vor 
nominaliza principalele mărfuri de 
larg consum pe grupe de produse, 

, produse sau sortimente în' proporții 
corespunzătoare necesităților popu
lației1 cu venituri mai mici. în acest 
fel, întreprinderile vor fi obligate să 
producă în cantități suficiente pro
duse cu prețuri mici. In privința 
prețurilor în construcții, domeniu 
unde, după părerea mea, se simțea 
imperios necesitatea unor precizări 
care să reflecte condițiile reale de 
muncă, apreciez importanța stabilirii 

a prețurilor limită pe obiecte de con
strucție, pe părți de obiecte și pe 
unități fizice și de folosință, precum 
și prevederea conform căreia mi
nisterele și celelalte organe centrale 
și locale trebuie să adopte măsuri

■ de organizare științifică, superioară 
a muncii pe șantiere. Noile prețuri 
vor conduce în mod nemijlocit la 
gospodărirea judicioasă a materia
lelor de construcție, la evitarea risi
pei și a cheltuielilor nejustificate, la 
reducerea termenelor de punere în 
funcțiune a investițiilor.

în încheiere, vorbitorul a arătat că, 
în cadrul noii legi, sarcini deosebit 
de importante revin organelor lo
cale ale administrației de stat, în 
competența cărora va intra stabilirea 
prețurilor unui număr însemnat de 
produse și servicii ale unităților în 
subordine, comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene în di
recția prevenirii tendințelor specu
lative, în care scop ele vor stabili 
prețuri maximale de mercurial care 
să limiteze nivelul prețurilor pe piața 
■țărănească, precum și al prestațiilor 
efectuate de meseriași și alți lucră
tori particulari către populație.

în cuvîntul său, deputatul Mihai 
LeVSntS a spus : Le8ea prețurilor, 
pe care o dezbatem astăzi, este o 
completare firească a celorlalte re
glementări aprobate de noi anterior, 
care vizează perfecționarea conduce
rii și planificării economiei națio
nale, sarcină trasată de Conferința 
Națională și Congresul al X-lea al 
P.C.R. Consider că proiectul de act 
normativ supus dezbaterii constituie 
•un instrument bine fundamentat in 
vederea atingerii acestui obiectiv pe 
calea apropierii prețurilor de cheltu
ielile sociale de muncă.

Potrivit prevederilor proiectului de 
lege, costurile care vor fundamenta 
nivelul prețului fiecărui produs sînt 
astfel stabilite, îneît să se asigure 
mobilizarea cît mai completă a re
zervelor care pot duce la creșterea 
productivității muncii, mai ales prin 
însușirea de noi tehnologii, organi
zării științifice a muncii și utilizării 
raționale a fondurilor de producție. 
Legea stimulează introducerea în fa
bricație a produselor noi, cointeresind 
producătorii la înlocuirea utilajelor 
și produselor vechi cu altele, cu ca
racteristici tehnice mai înalte. Pr,e- 
văzînd includerea în costuri a taxei 
pe fonduri de producție și a taxei 
pentru terenuri, legea ya duce la 
utilizarea mai rațională a resurse
lor, va pune capăt în mare măsură 
cererilor nejustificate de noi inves
tiții, va contribui la protejarea fon
dului funciar al țării.

Legea acordă un interes deosebit 
studierii cererii de consum a popu
lației și adaptării structurii produc
ției la această cerere, în deplină con
cordanță cu evoluția puterii de cum
părare a tuturor categoriilor de con
sumatori. Este semnificativă și pre
vederea ca, o dată cu adoptarea pla
nurilor anuale, să se aprobe prețu-

■ rile medii pentru grupele și subgru
pele de produse cu pondere, impor
tantă in consumul ponulației.

Statuî.nd că stabilirea prețurilor și 
tarifelor la produsele și serviciile'im

portante sînt atribute ale Consiliului 
de Stat sau, prin delegare, ale celor
lalte organe centrale, vorbitorul a a- 
rătat, totodată, că drepturi largi în " 
acest domemu se acordă organelor 
locale ale puterii de stat, centralelor 
și întreprinderilor.

In continuare, vorbitorul a subliniat 
că succesul oricărei legi depinde, în 
mare măsură, de felul cum sînt apli
cate prevederile sale, de simțul răs
punderii și de nivelul conștiinței po
litice a cadrelor din economie și ad
ministrație. în acest context, el a scos 
în evidență necesitatea combaterii cu 
fermitate a unor fenomene negative 
și abateri de la spiritul leg'i, care 
și-ar putea face apariția în economia 
noastră. De pildă, nivelul unui indi
cator atît de important cum este cel 
al productivității muncii depinde de 
producția globală (care cuprinde și 
totalitatea costurilor materiale). A- 
ceastă modalitate de calcul acționează 
ca un contrastimul la reducerea con
sumurilor specifice.

Va trebui să veghem pentru a se 
respecta întocmai dispozițiile art. 46, 
potrivit cărora scoaterea din pro
ducție a produselor și sortimentelor 
ex'stente sau diminuarea cantităților 
acestora se va putea face numai cu 

■ acordul principalelor organizații be
neficiare, ca și interzicerea stabilirii 
unor prețuri mai mari pentru produ
sele și sortimentele noi, care se deo
sebesc de cele existente numai prin 
modificări care nu sporesc - valoarea 
lor de întrebuințare.

în vederea creșterii eficienței con
trolului respectării acestor prevederi, 
vorbitorul a propus ca organele res
pective să acționeze coordonat, în 
echipe mixte.

Arătînd în încheiere că dinamis
mul deosebit al proceselor econonrce 
impune noi eforturi pentru investi
garea sistematică a fenomenelor care 
apar în economie, vorbitorul și-a ex-_ 
primat convingerea că. în viitor, con
tribuția cercetărilor la dezvoltarea 
echdibrată a economiei noastre va 
spori.

In continuare, deputata E|gonOrU 
Nilca a spus : Din multitudinea de 
probleme pe care le soluționează 
legea cu privire la regimul prețu
rilor și tarifelor doresc să mă opresc 
asupra citorva dintre ele. Stabilirea 
prețurilor unice pe baza prețului de 
cost mediu, Ia nivel de ramură, con
stituie, pentru întreprinderile produ
cătoare. un stimulent de ridicare a 
eficienței economice pe calea reduce
rii consumului de materii prime și 
materiale, prin folosirea înlocuitori
lor, perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație.; După cum se știe, potrivit 
proiectului de lege, în prețul de cost 
urmează a fi introdus un nbu ele
ment : taxa asupra fondurilor de 
producție. Consider că această taxă 
va stimula unitățile economice în uti
lizarea mai completă și mai eficientă 
a fondurilor fixe și a mijloacelor cir
culante și va determina solicitarea cu 
mai multă grijă a fondurilor desti
nate investițiilor. De. asemenea, pre
cizarea unor limite maxime ale cote
lor de rentabilitate care se iau în 
calcul la stabilirea prețurilor și tari
felor va contribui la stăvilirea ten
dințelor unor întreprinderi de obți
nere a unor beneficii nejustificate. 
Consider că stabilirea limitelor ma
xime ale cotelor de rentabilitate ar 
fi bine să se calculeze' nu numai pe 
ramuri și subramuri de producție, 
dar și pe principalele grupe și sub
grupe de produse, în funcție de spe
cificul și importanța lor.

Vorbitoarea a arătat că 
periodică a prețurilor 

baza evoluției costurilor de produc
ție, va crea posibilitatea stabilirii u- 
nor prețuri la niveluri corespunză
toare atît cheltuielilor sociale de pro
ducție, cît și valorii de întrebuințare 
a produselor. în acest fel, se evită 
cuprinderea în calculațiile de prețuri 
pentru produsele noi a unor rezerve 
nejustjficate, întreprinderile fiind 
conștiente că, prin revizuirea perio
dică a prețurilor, abaterile vor fi des
coperite, iar cei vinovați de ele pa
sibili de sancționare. în aceiași 
timp, prin definirea noțiunii de 
produs nou și a modului de 
stabilire a prețului la aceste produse 
se vor înlătura unele practici prin 
care sortimente considerate noi, dar 
care se deosebeau prea puțin de cele 
existente, erau puse în circuitul co
mercial la prețuri superioare.

în încheiere, deputata a arătat că 
apare deplin justificată prevederea 
cuprinsă în lege conform căreia pen
tru produsele de serie mică, de modă 
și de'lux, prețurile să fie stabilite la 
un nivel superior, care să acopere 
cheltuielile suplimentare de producție 
pe care acestea le ocazionează, ur- 
mînd ca prețurile să fie reduse atunci 
cînd aceste articole intră în produc
ție de serie mare. Această corespon
dență între nivelul prețurilor și ciclul 
de viață a produselor este de natură 
să stimuleze întreprinderile în diver
sificarea sortimentelor și introduce
rea în fabricație a produselor noi.

Luînd cuvîntul, deputatul Nico- 
lae Hudițeanu a arătat: A? 
vrea să subliniez și cu acest prilej 
grija permanentă manifestată de 
conducerea partidului și , statului 
nostru pentru stimularea dezvoltării 
producției și ridicarea condițiilor de 
viață ale celor ce muncesc. In mod 
concret, rezultatele acestei politici 
se pot evidenția și în cazul coopera
tivei noastre. Astfel, ca urmare a 
îmbunătățirii prețurilor de vînzare a 
produselor agricole în 1970, coopera
tiva noastră a realizat în acest an 
un venit în plus de 369 000 lei, din 
vinzarea cărnii, și 291 000 lei la lapte. 
Cfștigul suplimentar obținut pe a- 
ceastă cale se reflectă în sporirea 
veniturilor cooperatorilor cu 6 lei 
pentru fiecare normă realizată.

Studiind proiectul de lege cu pri
vire la regimul prețurilor și tarife
lor, a spus în continuare vorbitorul, 
am reținut avantajele oferite la con
tractarea și achiziționarea produselor 
agricole, sarcina noastră fiind creș
terea producției, reducerea continuă 
a prețului de cost, ridicarea pro
ductivității muncii, pentru care 
există mari rezerve atît în sectorul 
vegetal, cit' și în zootehnie. Consi
der? că principala cale de reducere a. 
cheltuielilor materiale o constituie 
creșterea producției în concordanță 
cu dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii. în acest an, coo
perativa agricolă Comana, județul 
Constanța, unde lucrez ca președinte; 
a realizat o producție-marfă la hec
tar de 2 854 kg grîu și aproape 5 000 
kg porumb.

Problema introducerii prețului de 
cost în toate unitățile agricole coope
ratiste se desprinde ca o necesitate 
imediată din proiectul de lege pe 
care îl dezbatem. Din experiența 
noastră, credem că este bine ca unul 
dintre contabilii cooperativei să se 
ocupe exclusiv cu urmărirea prețu
lui de oost al produselor. Este, însă, 
necesar ca organele de specialitate 
din minister, cercetătorii să studieze 
un sistem mai simplu de calcul și de 
evidență a prețului de cost' in coope
rativele agricole. Spun aceasta, în
trucât metodologia actuală, prin care 

prețul de cost se calculează numai la 
sfirșitul anului, nu dă posibilitatea 
urmăririi pe parcurs a cheltuielilor 
materiale și de muncă.

Proiectul de lege cu privire la re
gimul prețurilor și tarifelor supus 
astăzi aprobării Marii Adunări Ira
ționale' — a arătat deputatul COSI” 
sîantin Cîrțînâ — a fost dezbă
tut și în municipiul Brașov de către 
specialiști, cadre din economie și alți 
oameni ai muncii, care au făcut ob
servații și propuneri, apreciind ne
cesitatea > și importanta deosebită a 
acestei legi, care se înscrie organic 
în ansamblul măsurilor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale.

în legătură cu acest proiect de 
lege, aș dori să mă refer la unele 
probleme care constituie și obiectul 
preocupărilor noastre.

în primul rînd. trebuie subliniat 
faptul că, în timp ce în domeniul 
prețurilor cu amănuntul s-a mani
festat, o mai intensă preocupare din 
partea organelor centrale și locale, 
nu același lucru se poate spune în 
privința prețurilor cu ridicata ale 
mijloacelor de producție industriale, 
ceea ce a .condus într-o serie de ca
zuri la scumpirea investițiilor, la 
creșterea costurilor la întreprinderi
le beneficiare, la apariția unor sorti
mente noi numai cu numele și cu 
prețul, destinate să asigure realiza
rea fără efort a producției globale, 
marfă și a sarcinilor de beneficiu. 
De aceea consider deosebit de im
portante prevederile" legii care pune 
sub controlul Consiliului de Stat pre
țurile principalelor produse și stabi
lirea unor criterii și norme funda
mentate științific care să ducă la eli
minarea unor asemenea practici.

Vorbitorul s-a referit apoi la im
portanța conținutului acelui articol 
care include între elementele de 
cheltuieli ale prețului de cost și ta
xele asupra fondurilor de producție 
și a terenurilor, apreciind că intro
ducerea acestor elemente în struc
tura prețului de cost va condu
ce nemijlocit la stimularea unităților 
economice pentru folosirea cît mai 
eficientă a fondurilor fixe, a fondu
lui funciar și a mijloacelor circulante 
ce le-au fost încredințate unităților 
economice.

De asemenea, în cuvîntul deputat 
tului Constantin Cîrțînă a fost subli
niată prevederea privind stimularea 
cooperării și specializării unităților 
prin asigurarea la întreprinderile 
furnizoare a unei rentabilități stimu
lative. S-a propus ca rentabilitatea 
reperelor și subansamblel'or executa- ■ 
te prin, cooperare ,să ,fie limitată în. 
funcție de rentabilitatea produsului 
finit.

Deputatul a arătat, în continuare, 
că din analiza proiectului de lege se 
desprinde grija deosebită a conduce
rii partidului și statului nostru pen
tru ’■menținerea nivelului general al 
prețurilor cu amănuntul la bunurile 
de consum, care influențează în mod 
deosebit costul vieții, pentru asigura
rea unei aprovizionări cît mai bune 
cu mărfuri, corespunzătoare cererii 
tuturor categoriilor de consumatori și 
în mod special a celor cu venituri 
mai mici.

Vorbitorul a evidențiat necesitatea 
exercitării unui control sistematic și 
calificat la toate nivelurile, respectă
rii riguroase a normelor, și criteriilor 
privind modul de stabilire a prețuri
lor și tarifelor, a concordanței dintre 
prețuri și calitatea produselor și în
tărirea legalității și disciplinei în a- 
plicarea prețurilor.
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Expunerea la proiectul legii 
organizării contribuției bănești 

și in muncă pentru efectuarea unor lucrări

Luînd cuvîntul, deputatul QfigQf»

ghe Nâsiase a spus : Cunoaș

Vă rog să-mi permiteți ca, din în
sărcinarea Consiliului de Miniștri, să 
prezint Marii Adunări Naționale, 
spre examinare și aprobare, proiectul 
legii organizării contribuției bănești 
și in muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc.

Acest proiect de lege se înscrie în 
complexul de măsuri inițiat de con
ducerea partidului și statului nostru, 
pe linia atragerii maselor, in tot 
mai mare măsură, la conducerea ac
tivității economice și social-cultu- 
rale, la antrenarea acestora la folo
sirea întregului potențial material și 
uman de care dispunem, in vederea 
ridicării continue a gradului de do
tare și echipare a localităților, a sa
tisfacerii, în cit mai bune condiții, a 
nevoilor social-culturaie ale locuito
rilor.

Proiectul de lege a fost întocmit pe 
baza propunerilor și sugestiilor or
ganelor locale ale puterii și admi
nistrației de stat din județe, munici
pii, orașe și comune, ale unui număr 
mare de'deputați 
și cetățeni. La e- 
laborarea proiec
tului au fost avu
te în vedere, de 
asemenea, propu
nerile făcute de 
unele ministere și 
alte organe cen
trale ale adminis- , 
frăției de stat 
și organizații ob
ștești.

La elaborarea 
proiectului de lege 
s-a avut, de ase
menea, în vedere 
experiența acu
mulată pînă în 
prezent in orga
nizarea contribu
ției voluntare a 
locuitorilor, expe
riență care ne-a arătat că este nece
sară o nouă reglementare care să a- 
sigure extinderea inițiativei cetățe
nești și să creeze cadrul juridic și 
organizatoric corespunzător realizării 
unor obiective de inteies obștesc cu 
caracter local, care să satisfacă, in 
și mai mare măsură, nevoile popu
lației.

Ideea care domină-întreaga politi
că și activitate a partidului nostru; 
a, conducerii sale,va secretarului ge-' 
nerăl al partidului nostru; tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost și este slu
jirea omului, crearea condițiilor ma
teriale și spirituale pentru ca fie
care să poală trăi din pe in ce mai 
bine, să se bucure de o viață civi
lizată și mereu mai prospera.

Dintr-o asemenea perspectivă au 
fost concepute și planurile de dez
voltare' a economiei naționale in 
care, pe parcursul construcției socia
liste, s-au inscris obiective insufleți- 
toare care determină ridicarea nive
lului de trai și creșterea continuă a 
bunăstării poporului. Numai in cin
cinalul 1966—1970 s-au alocat peste 
10 miliarde lei pentru realizarea u- 
nor importante investiții in domeniul 
social-cultural și edilitar-gospodâresc.

De asemenea, in noul cincinal, pe 
lingă fondurile importante alocate 
dezvoltării economiei naționale, se 
prevede sporirea substanțială a fon
durilor destinate acțiunilor social- 
culturale și edilitar-gospodărești fi
nanțate de stat. Este de subliniat că 
numai cheltuielile social-culturaie a- 
locate de stat in perioada 1971—1975 
echivalează cu intregul venit națio
nal din 1970. Aceste fonduri se vor 
materializa in dezvoltarea bazei ma
teriale a învățămintului, . educației, 
culturii și artei, a ocrotirii sănătății, 
asistenței și asigurărilor sociale și al
tele. Dacă la aceste fonduri mai a- 
dătțgăm cele peste 9 miliarde lei a- 
locate pentru obiectivele edilitar-gos
podărești, putem avea o imagine și 
mai clară asupra eforturilor pe care 
le face statul în aceste domenii de 
activitate.

Pentru i continua dezvoltare a co
munelor. în afară de importantele in
vestiții ale statului, din anul 1952 
și pînă in prezent, populația, dind 
dovadă de un înalt spirit patriotic și 
nivel de conștiință, a contribuit, in 
mod voluntar, cu aproape 3 miliarde 
lei pentru executarea de lucrări de 
interes obștesc, care au schimbat ra
dical înfățișarea satelor și comune
lor patriei noastre. Numai în perioa
da 1966—1970 au fost realizate, prin 
contribuția voluntară a cetățenilor.

6 298 săli de clasă, 601 cămine cultu
rale, 119 dispensare și case de naș
tere, precum și alte numeroase o- 
biective social-culturalb care au con
tribuit la ridicarea nivelului edilitar- 
gospodăresc, la înfrumusețarea și în
nobilarea peisajului nostru rural, la 
îmbogățirea vieții culturale a oame
nilor muncii, iar în acest an adunările 
generale ale cetățenilor au hotărît să 
se construiască prin contribuții vo
luntare în bani și în muncă 204 săli 
de clasă, 221 cămine culturale. 106 
dispensare. 42 grădinițe de copii, pre
cum și alte lucrări cu caracter edili- 
tar-gospodăresc.

Proiectul de lege privind organi
zarea contribuției în bani și muncă 
pentru efectuarea unor lucrări de 
interes obștesc, venind în întîmpi- 
narea propunerilor făcute, prevede 
posibilitatea ca, alături de locuitorii 
satelor, să poată participa prin bani 
și muncă, potrivit voinței lor, și ce
tățenii domiciliați în orașe. Ia mo

Expunere prezentată de deputatul 
PETRE BLAJOVICI, 

președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia 

si Administrația Locală> ■>

dernizarea, buna gospodărire și în
frumusețarea localităților.

Prin proiect, spre deosebire de re
glementarea actuală, se prevede po
sibilitatea realizării unei game mai 
largi de obiective social-culturaie, ca; 
cluburi, cămine de copii, ateliere- 
școală, case de cultură, baze sporti
ve, turistice și de agrement și alte 
astfel de lucrări.- Ip; scopul ’realiză-: 
rii^iujpr luQi'ări,.<le ; șrță lâecora'țivă 
monumentală, la comune, orașe, mu-ț 
nicipii și sectoarele municipiului1' 
București, se constituie din contri
buția bănească și un fond obștesc 
pentru artă monumentală.

Caracteristica de bază a proiectu
lui de lege constă în deplina liber
tate a cetățenilor de a hotâri ei înșiși 
asupra organizării contribuției in 
bani și în muncă, a gospodăririi fon
durilor și a obiectivelor ce urmează 
a se construi.

Mergind pe linia lărgirii continue 
a democratismului socialist, s-a pre
văzut ca, in cadrul fiecărei circum
scripții electorale, locuitorii să ana
lizeze propunerile făcute de deputați. 
comisiile permanente sau un grup de 
locuitori, privind construirea unor 
obiective de interes obștesc, să se 
pronunțe cu privire la efectuarea lu
crărilor și să-și trimită cite 3—5 de
legați care să participe la adunarea 
delegaților pe comună, oraș, muni
cipiu sau sector al , municipiului 
București.

Proiectul de lege reglementează 
modalitățile de organizare a adună
rii delegaților pe comună, oraș, mu
nicipiu sau sector al municipiului 
București in vederea stabilirii cuan
tumului contribuției bănești și numă
rului zilelor de muncă, precum și 
obiectivele și termenele de realizare 
a acestora. In același timp, aduna
rea delegaților. după stabilirea con
tribuției. are dreptul de a scuti total 
sau parțial de plata contribuției bă
nești unele familii și de efectuarea 
contribuției în muncă cu brațele pe 
unii locuitori, în cazuri bine justi
ficate.

Totodată. în proiectul de lege sînt 
stabilite cu mai multă precizie for
mele în care comitetele executive ale 
consiliilor populare și locuitorii pot 
executa controlul în legătură cu 
realizarea obiectivelor votate, modul 
în care sînt gospodărite fondurile 
create, ca urmare a contribuției ce
tățenilor, precum și informarea pe
riodică a adunărilor de delegați asu
pra încasării sumelor, mersului lu
crărilor și calității execuției.

Se stabilește, de asemenea, spre 
deosebire de reglementarea actuală.

că organizațiile economice de stat vor 
contribui cu fonduri bănești calculate 
in funcție de numărul mijloacelor de 
transport pe care Ie teu in dotare, 
iar cooperativele agricole de produc
ție și celelalte organizații coopera
tiste și obștești vor efectua contri
buția în muncă cu mijloacele de 
transport pe care le dețin.

In localitățile cu posibilități eco
nomice mai reduse, în vederea reali
zării obiectivelor votate a se con
strui prin contribuția in bani și în 
muncă a locuitorilor, statul va. aloca, 
in continuare, importante fonduti 
pentru a sprijini executarea lucrări
lor. De asemenea, statul va acorda, 
în continuare, credite rambursabile, 
asigurînd totodată materialele nece
sare lucrărilor ce urmează a se 
efectua.

Comitetelor executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București le revine sarcina, po
trivit proiectului de lege, de a acorda 
asistență tehnică de specialitate în le

gătură cu realiza
rea tuturor pre
vederilor legate 
de organizarea 
contribuției în 
bani și in mun
că. Ele au datoria 
de a îndruma și 
sprijini perma
nent comitetele 
executive muni
cipale, orășenești 
și comunale în 
executarea obiec
tivelor votate a 
se construi prin 
contribuția cetă
țenilor. în asigu
rarea folosirii cu 
eficientă maximă 

a resurselor locale, a fondurilor 
materiale și bănești, in executarea la 
timp și de bună calitate a lucrărilor 
și respectarea cu strictețe a normelor 
de sistematizare.

O mare importanță prezintă ampla
sarea obiectivelor social-culturaie. 
precum și dimensionarea lor raționa
lă, potrivit nevoilor din localitățile 
respective. Ca , urmare, comitetele 
executive ale consiliilor populare, vor 
trebui să manifeste o grijă deosebi
tă în legătură cu amplasarea aces
tor obiective, cu sistemul de con
strucții care se folosește, astfel incit 
acestea să contribuie la ridicarea ni
velului urbanistic al comunelor și o- 
rașelor noastre.

Comitetului de Stat pentru Eco
nomie și Administrația Locală îi 
revine sarcina ca, împreună cu Co
mitetul de Stat al Planificării și Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-Ma- 
teriale și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene și al municipiului București, cu 
ocazia elaborării planurilor anuale, 
să analizeze necesarul de materiale 
ce urmează a fi asigurat din fondul 
centralizat pentru localitățile în care 
resursele locale nu sînt suficiente. 
Pe baza acestor analize, in planul de 
stat se vor prevedea. în mod distinct, 
pe fiecare județ, materialele res
pective.

în numele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, vă asigurăm că, împreună cu 
comitetele executive ale consiliilor 
populare, vom lua toate măsurile ce 
se impun în vederea organizării în 
mai bune condiții a întregii acti
vități legate de contribuția în bani 
și în muncă a cetățenilor, astfel incit 
să se asigure folosirea cu eficiență 
maximă a resurselor locale, a fondu
rilor materiale și bănești, executarea 
la timp și de bună calitate a lucră
rilor.

îmi exprim convingerea că prin 
adoptarea legii, supusă astăzi Marii 
Adunări Naționale, cu privire la or
ganizarea contribuției bănești și în 
muncă pentru efectuarea unor lu
crări de interes obștesc, se creează 
instrumentul iuridic necesar, cu a- 
jutorul căruia eforturile susținute 
ale statului, conjugate cu contribuția 
cetățenilor, vor conduce. în con
tinuare. la realizarea unor impor
tante obiective social-culturaie. care 
contribuie la ridicarea nivelului de 
cultură și de civilizație al localită
ților patriei noastre, al aspectului es
tetic al acestora.

tem cu toții fondurile impor
tante pe care statul le cheltuiește 
an de an pentru ridicarea economica 
și social-culturală a . orașelor și sa
telor noastre. Așa au fost construite 
un număr impresionant de aparta
mente, școli, spitale, case de cultură 
și alte obiective de care beneficiază 
toți cetățenii. Dar este de asemenea 
un adevăr că — îndeosebi la orașe, 
a căror populație este in permanen
tă creștere — continuă să se simtă 
nevoia unor obiective de acest gen. 
Legea privind organizarea contri
buției bănești <și in muncă pdntru 
efectuarea unor lucrări de interes 
obștesc va crea posibilitatea cetă
țenilor să-și unească eforturile lor 
cu ale statului și să contribuie direct 
la sporirea numărului de lucrări cu 
caracter urbanistic și edilitar. De 
altfel, trebuie să spunem că legea 
aceasta vine nu numai in intimpina- 
rea unor cereri din partea organe
lor locale — cum se spune in pream
bulul proiectului — ci și in intîmpi- 
narea unor inițiative cetățenești, 
deja existente de mai multă vreme. 
Mă referi nu numai la faptul că prin 
contribuția bănească și in muncă a 
țărănimii au fost electrificate satele, 
au fost construite un mare număr 
de edificii de interes obștesc, ci și la 
dorința populației de la orașe de 
a-și aduce contribuția și pe aceasta 
cale la dezvoltarea localităților.

In ultimii ani, locuitorii orașelor 
județului Argeș au luat inițiativa 
să-și construiască prin forțe proprii 
o serie de construcții cu destinație 
social-culturală. O bună experiență 
există in acest sens la Curtea de 
Argeș. Pornită dintr-o adunare 
populară, ideea de a contribui cu 
bani și cu muncă la construirea unui 
nou edificiu cultural a fost îmbrăți
șată de toți locuitorii orașului. Aici 
s-au și strins pînă in prezent, in acest 
scop, peste 400 000 de lei. Prin 
munca patriotică și contribuție 
bănească, ldcuitorii din cartierul Va
lea Danului au strins aproape 50 000 
de lei, bani cu care intenționează să 
construiască o grădiniță de copii, 
multe familii au contribuit cu mult 
peste suma maximă prevăzută de 
actuala lege. Inițiative la tel de in
teresante s-au născut de asemenea
în orașele Costești, Cîmpulung, unde, 
îmbinind contribuția bănească cu 
cea in muncă, cetățenii au parti
cipat și participă la construcția de 
școli, săli de clasă, cămine culturale, 
cluburi, modernizarea de drumuri
etc.

Proiectul pe care îl discutăm în 
prezent a fost dezbătut în județul 
Argeș cu numeroși cetățeni fruntași 
in acțiunile de muncă patriotică. Pă
rerea unanimă a tuturor este aceea 
că proiectul constituie un document 
important, că legea pe care o vom 
adopta va fi un instrument eficient 
pentru îmbogățirea tuturor localită
ților cu numeroase obiective de larg 
interes cetățenesc, tn ceea ce ne pri
vește, noi, in județul Argeș, ne-am 
și schițat cîteva lucrări pe care in
tenționăm să le realizăm în prima 
etapă. Ne propunem, astfel, să con
struim, Ia Pitești, un număr de creșe 
și grădinițe, să modernizăm mai 
multe străzi. Sîntem însă siguri că 
adunările populare, Care vor stabili 
contribuția bănească și In muncă, vor 
îmbogăți substanțial această listă.

Așa cum locuitorii satelor au reu
șit, prin contribuție bănească și în 
muncă, să-și ridice școli, dispensare, 
case de nașteri și o mulțime de alte 
obiective, tot la fel populația orașe
lor va participa cu însuflețire la 
înfăptuirea planurilor pe care ea în
săși le stabilește, și de care ea însăși 
beneficiază in totalitate.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
deputaților consiliilor populare le 
revine indatorirea să explice maselor 
largi importanța acestei legi, să sta
bilească. în urma propunerilor cetă
țenilor. ce lucrări urmează a se în
făptui, să vegheze ca fondurile și 
muncă cetățenească să nu se risipeas
că în obiective minore, ci să se con
cretizeze în acele edificii social-cul
turaie de care populația are real
mente nevoie.

Raportul comisiilor permanente
Comisia pentru consiliile populare 

și administrația de stat și Comisia 
juridică ale Marii Adunări Naționale 
au examinat și dezbătut proiectul de 
lege privind organizarea contribuției 
bănești și în muncă pentru efectuarea 
unor lucrări de interes obștesc.

Comisiile au constatat că măsurde 
cuprinse în pro
iectul de lege se. 
integrează în con
textul preocupă
rii permanente a 
conducerii parti
dului și statului 
nostru pentru 
creșterea gradu
lui de dotare edi- 
litar-gospodâreas- 
să și' social-cul
turală a._ orașelor 
și satelor din patria noastră, în scopul 
ridicării pe o treaptă superioară a 
vieții materiale și spirituale a po
porului.

Sînt cunoscute eforturile pe care, 
în mod consecvent, le face statul 
nostru în această direcție, pentru 
dezvoltarea tuturor localităților și u- 
nităților administrativ-teritoriale.

Totodată, în acțiunea permanentă 
pentru modernizarea, buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașelor și co
munelor. de o Importanță deosebită 
s-au dovedit inițiativa și sprijinul 
maselor pentru realizarea unor lu

crări de interes obștesc pe plan 
local.

Comisiile au constatat că reglemen
tarea privind contribuția voluntară 
bănească și in muncă, stabilită in 
anul 1965. nu mai constituie un ca
dru legal corespunzător pentru a se 
putea veni în întîmpinarea inițiati

Raport prezentat de deputatul
DUMITRU BALALIA

vei maselor de cetățeni, care doresc 
să ridice noi edificii social-culturaie 
sau să execute alte diverse lucrări 
de interes obștesc cu caracter local.

De asemenea, actuala reglementa
re nu mai este în concordanță nici 
cu posibilitățile, mult sporite in ul
timii ani. ale populației de a parti
cipa la acțiuni de contribuție volun
tară bănească.

Pornindu-se de la aceste conside
rente, in proiectul de lege s-au pre
văzut : lărgirea categoriilor de lu
crări ce pot fi executate prin con
tribuție voluntaiă bănească : posibi
litatea stabilirii unei contribuții în

bani sporite ; creșterea limitei su
perioare de vîrstă pentru cei ce e- 
fectuează contribuția in muncă ; ex
tinderea contribuției voluntare în 
bani și în muncă la toate munici
piile și orașele, precum și alte mă
suri.

Totodată, proiectul de lege stabi
lește răspunderi 
concrete pentru 
comitetele execu
tive ale consiliilor 
populare, în or
ganizarea și des
fășurarea adună
rilor in care se 
dezbat și se apro
bă lucrările ce se 
execută din con
tribuție volunta
ră. precum și cu 

privire 1a gestionarea judicioasă 
a fondurilor materiale și bănești și 
asigurarea executării la timp și de 
bună calitate a lucrărilor.

In urma examinării și discutării 
proiectului de lege, comisiile au a- 
preciat că acesta este corespunzător, 
atit din punct de vedere al conținu
tului său. cit și al tehnicii legisla
tive. Ele au făcut unele propuneri 
de îmbunătățire, care au fost însu
șite de inițiator , și incluse in textul 
supus spre dezbatere

Comisiile care au examinat pro
iectul de lege propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea lui in forma în 
care vă este prezentat.

In cuvîntul său. deputatul 

ghe Ibănescu a arătat• Reali* 
zarea marilor sarcini cuprinse în pro
gramul elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului pentru ridicarea edili- 
tar-gospodâreăscă a tuturor satelor și 
orașelor țării este de neconceput fără 
afirmarea deplină a capacității orga
nizatorice a organelor locale ale pu
terii de stat, fără fructificarea ini
țiativei, experienței și contribuției 
cetățenilor la edificare pe noi trepte 
de civilizație a localităților țării. Nu
mai în actuala legislatură, prin con
tribuția bănească și în muncă a popu
lației, în județul Neamț au fost con
struite 200 săli de clasă. 24 dispen
sare. case de nașteri și cămine cul
turale, băi publice, drumuri, parcuri, 
îndiguiri și alte lucrări.

Am reținut că obiectivul funda
mental al proiectului de lege supus 
dezbaterii este de a asigura extin
derea și intensificarea mițiativei ce
tățenești. prin crearea cadrului juri
dic corespunzător participării nemij
locite a tuturor cetățenilor țării, in
clusiv a populației urbane, la ridica
rea de noi construcții social-cultu
raie și de interes obștesc cu caracter 
local, care să satisfacă cerințele spo
rite ale cetățenilor țării.

Creșterea substanțială a venituri
lor reale ale oamenilor muncii în ac
tualul cincinal, măsurile cu caracter 
social-cultural luate de conducerea 
partidului și statului — de care oa
menii muncii se bucură dm plin — 
— creează posibilități mai largi pen
tru participarea voluntară a popu
lației de la orașe și sate la realiza
rea unor lucrări de interes obștesc, 
de care beneficiază ea însăși.

Aș remarca în mod deosebit, pre
vederile din proiect referitoare la ex
tinderea substanțială, față de vechea 
reglementare, a ariei lucrărilor de 
interes obștesc ce vor putea fi exe
cutate prin contribuție voluntară bă
nească și prin muncă, ceea ce 
va contribui la desfășurarea mai 
amplă a procesului de înnoire și 
creștere a dotării edilitare, a gra
dului de urbanizare a localităților.

îmi exprim satisfacția pentru fap
tul că măsurile din proiectul de lege 
referitoare la organizarea adunărilor 
locuitorilor pe fiecare circumscripție 
electorală și a adunărilor delegați
lor pe comune, orașe și municipii, 
vor asigura participarea directă, e- 
fectivă a maselor largi de cetățeni 
la analizarea și adoptarea propune
rilor de lucrări, a contribuției pe 
care o va aduce fiecare la înfăptui
rea lor.

Exprimîndu-mi adeziunea față de 
proiectdl de lege prezentat. îmi ex
prim hotărîrea de a depune toate 
strădaniile pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor sale, incit, și în ju
dețul Neamț să ridicăm pe o treaptă 
nouă nivel 11 dotărilor social-cultu
raie și gradu’ de urbanizare a tutu
ror localităților.

Un nou hotel va fi dat în folosință la Miercurea Ciuc
Foto : M. Andreescu

BUZEȘT1 15,30; 18;

UN PORT DUNĂREAN IESE

sîngeroasâ : LIRA —

@ Decolarea; PATRIA
12,30; 15, 17,30; 20, GRI VIȚA
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pădurea de mesteceni : CAPI
TOL — 9,45; 12; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45.
e Trenul : SALA PALATULUI
— 17 (seria de bilete — 3898); 20,15 
(seria de bilete — 3941), FESTIVAL
— 9; 12; 14,45; 17,30; 20,30, SCALA
— 9,30, 12,15; 15; 18; 21.
• Unchiul Vama : MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL —
8,45; 11,45; 14,45;
BUCUREȘTI — 9;
17,30; 20,1a, FAVORIT
16,30; 19,30.
• Duel straniu : BUCEG1 — 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
• 12 oameni furioși : VICTORIA

.............    20,45,
17,45; 
13,30;

15,45;
13,30;

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
FEROVIAR - 9,30; 12,15; 15; 
20,30, MELODIA - 9; 11,15; 
16; 18,30, 20,45.
• Asediul : CENTRAL — 10;
ia; 17,30; 20,00, VIITORUL —
9; 15.\
• Anna celor o mie de zile : EX
CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
AURORA — 9; 12,15; 16; 19,30, TO
MIS - o; 12,30; 16; 19,30.
• B.D. intra in acțiune ; Brigada 
inverse in alerta : LUMINA — 
9—19,45 in continuare.
• Dacii : DRUMUL SĂRII —
9 ; 15. ...............
• Oliver î DRUMUL SĂRII — 16; 
lj, MIORIȚA - 10, 13; 16,15; 19,30.

‘‘ fllTllȚA — 9; 15.
tara batnnețe : TiM- 

— 9,30—20,15 in conți-

12,30;

xa, xvxxv^xvx4.xa — xu, xo,
• Haiducii : MIORIȚA
• Tinerețe " 
PURI NOI 
nuare.
• haitul :
20.15.
• Poveste 
xu,30; 18; 20,15.
• Mihaii Strogoff i FLAMURA — 
9, 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Anna Karenina — 10; 13, 16,30, 
program de scurt-metraje olan
deze — 18,45, lioilywood-revue — 
21 . CINEMATECA (sala Union).
• Vis de dragoste : FLOREASCA
- 15,30; 19.
© Castanele sînt bune : GIU
LEȘTI - 15,30; 17,45; 20.
• Tudoi : MUNCA — 15,30; 19.
@ Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
@ Floare de cactus : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHO
VA - 15,30; 18; 20,15.
• Așteptarea : VOLGA 
14,30; 20
• Străzile au amintiri : VOLGA
- 9, 15.
• Marele premiu : ÎNFRĂȚIREA 
iNTRE POPOARE - 15,30; 19.
• Nu te întoarce : CRINGAȘI — 
la,30, 18, 20,15.
• Valurile Dunării ; UNIREA — 
9; 15.
© Aeroportul : UNIREA — 15,30; 19.
• Mîhai Viteazul : VIITORUL — 
15,15; 19.

Crom well : COSMOS — 15,30; 19. 
Avînt : ARTA — 15,30; 18; 20,15. 
Duminică ia ora 6 ARTA — 
15.
steaua de tinichea : POPULAR 
15,30, 18; 20,15.
Floarea-soareiui ; MOȘILOR — 

15.30; 17,45, 20.
• Articolul 420 : PACEA — 15,45;
19.15, VITAN - 15,30; 19.
• N-am cîntat niciodată pentru
tata : FLACARA 18: 20.

12,30;

• Ritmuri spaniole : FEREN
TARI - 15,30; 17,45; 20.
© Start la moștenire : LAROMET 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Hello. Dolly î : PROGRESUL —

• Serata : PROGRESUL

• Filarmonica de stat „George 
hnescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor : Emm 
Haciaturian (U.R.S.S.). Solist : 
Radu Chisu — 20.
• Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu" (sala G. Enescu) : Muzică 
de cameră — 20.
• Opera Română : Cneazul Igor
— premieră — 19,30.
• Teatru) de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Cui i-e fri
că de Viiginia Woolf? — 20; (sala 
Studio) ; Să nu-ți taci prăvălie cu 
scară — 20.
• Teatrul de comedie ; Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) ; 
Povestiri din pădurea vieneză
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești . Epoleții invi
zibili — 15; Măsură pentru măsu
ră -19,30.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. 'Cara- 
giale" : Șeful sectorului suflete 
— 20.
• Teatrul „Țăndărică", (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 15.
® Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei
— 19,30.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" . Concert de muzică' 
populară românească — 19,30.
e Circul Globus : Parada rîsului
— 19,30.

18,00 — Căminul — Emisiune de 
Ion Dumitrașcu și Octavian Niță. 
18,40 — Muzică corală interpretată 
de corul și orchestra ansamblului 
,,Rapsodia Română". 18,55 — Artă' 
plastică. 19,10 — Tragerea Loto. 
19,20 — 1001 de seri — emisiune 
pentru cei mici. Aventurile iui 
Pety . „Cartea de basme". 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 20,00 — 
Cronica politică internă de Eu
gen Mândrie. 20,15 - Avanpie- 
mieră. 20,20 — Melodiile serii — 
muzică ușoară românească în pri
mă audiție. 20.30 - Film artistic : 
„Weekend la Zuydcoote". Regia 
Henri Verneuil. Cu . Jean Paul 
Belmondo, Pierre Mondy, Cha- 
terine Spaak, Marie Dubois, 22,30 
— Telejurnalul de noapte. 22,45 — 
Baschet feminin : Iugoslavia—Ro
mânia — (Campionatul balcanic). 
Repriza a Il-a. înregistrare de la 
Sarajevo. Comentează Gabriel 
Bădescu.

DIN ANONIMAT
(Urmare din pag. I)

Aprilie : analizarea stadiului în 
care se află perfecționarea rețelei 
comerciale , analiza diversificării și 
îmbunătățirii serviciilor publice.

Iunie. Sesiune : analiza realizărilor 
șt deficiențelor înregistrate in gospo
dărirea orașului.

Septembrie. Sesiune: analizarea 
modului in care se face aproviziona
rea populației.

Perfecționarea serviciilor publice, a 
aprovizionării populației — iată, 
prin urmare, o constantă majoră in 
preocupările consiliului popular. La 
rindul lor, unitățile economice locale 
și-au subordonat in mare parte acti
vitatea cotidiană satisfacerii cerințe
lor pieței (pe cit posibil, în condițiile 
de care dispun). Vorbindu-ne despre 
dezvoltarea și perfecționarea rețelei 
comerciale. Silviu Irizea. directorul 
OCL-mixt, a căutat să ne convingă 
că acest lucru nu se face pentru a 
îmbogăți cu încă ceva rapoartele că
tre forurile ierarhice. Ideea de dez
voltare și perfecționare implică, în 
primul rînd, îmbunătățirea aprovizio
nării, gospodărirea judicioasă a fon
dului de marfă. Ce corespondent are 
in practică această afirmație ? „La 
unele produse — ne spunea directo
rul OCL-mixt — s-a constatat, la un 
moment dat, o cerere sporită a popu
lației Fondul de marfă era insă li
mitat.. Pentru a satisface — măcar în 
parte — respectiva cerere, am prac
ticai și practicăm pe scară largă, a- 
chlziția liberă de la producători, re
lația directă dintre furnizori și OCL.

Astfel (numai in acest an) am procu
rat, peste cotele prevăzute in plan, 
carne de vită, păsări, confecții, țesă
turi, tricotaje in valoare de citeva 
milioane".

Iată, deci, și un alt mod in care 
se răspunde cererii cetățenilor, alt 
aspect al gospodăririi orașului. De 
fapt, interesul pentru satisfacerea 
cererii locale îl regăsim și in orien
tarea producției industriei locale, 
a cooperației meșteșugărești. Peste 60 
la sută din producția industriei lo
cale — ca să dăm un prim exem
plu — este reprezentată de sortimen
te (o mie la număr !) destinate pie
ței locale. Cooperația meșteșugăreas
că a găsit (ca și în alte localități) 
și unele soluții avantajoase de apro
vizionare cu materii prime : surplu
surile, cupoanele, deșeurile industriei 
republicane. Din ele se realizează ar
ticole ieftine de îmbrăcăminte și În
călțăminte, alte bunuri de consum so
licitate pe piață. îhtr-un cuvînt, se 
poate afirma că, în tot municipiul, se 
duce o politică de adaptare a produc
ției Ia cerințele locale, că în gospo
dărirea orașului, între autoritățile lo
cale și cetățeni, se realizează treptat o 
strînsă sudură, baza unui sprijin re
ciproc.

Departe insă de noi intenția de a 
afirma.că la Giurgiu gospodărirea — 
cu aspectele ei multiple și atit de 
complexe — ar fi atins perfecțiunea. 
Am sesizat însă cîteva semne — si
gure — care ne fac să credem "ă 
portul dunărean iese cu pași mari 
din anonimat și devine. în sensul 
propriu al cuvîntului. un >ras frumos,

Gheorghe GRAURE 
Florea CEAUȘESCU
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Accidentul
n-a avut loc

Zilele trecute, la ieșirea 
tunelul Valea Curții, între sta
țiile Izvorul Mureș și Izvorul 
Olt, mecanicul locomotivei de 
la trenul de persoane nr. 4012 a 
observat pe linia 
obstacol. Accidentul părea Imi
nent. Acționînd cu 
el a oprit trenul. Pe terasamerit, 
la cîțiva metri înaintea locomo
tivei, se afla o bară de metal. 
A înlăturat-o și trenul și-a con
tinuat drumul.

din

ferată un
rapiditate,

Știți unde 
se află?

Despre Gheorghe Stancu,Despre Gheorghe Stancu, șo
fer la grupul de șantiere Tirgo- 
viște, nu se știa pînă mai zilele 
trecute decît că zilnic transporta 
in incinta șantierului betoane 
cu autobasculanta 31—DB— 
01899. Acum nu se mai știe ni
mic. Pentru că, intr-o dimi
neață, a plecat ca de obicei la 
program și nu s-a mai întors 
decit seara, beat, murdar, 
fața plină de vinătăi și... făf 
mașină. Șeful de coloană, văzlil- 
du-l in această stare, l-a lăsat 
să-și vină mai întii in fire, pen
tru ca apoi să 
timplat 
Sta.ncu 
in fire, 
nimeni 
tați și . . 
unde se află ?

afle ce s-a in
și unde este mașina, 
s-a odihnit, și-a venit 
dar... a dispărut. Unde, 

nu știe. Acum sînt cău- 
șoferul și mașina. Știți

Negustorul 
ambulant

în deplasările sale pe teren, , 
Ion Petru, salariat la întreprin
derea de industrializare a lap- | 
telui din Sibiu, se oprea adesea 
și prin comuna Brastavăț din I 
județul Olt. Aducea butelii și 
aragazuri pe care le vindea cu 1 
suprapreț. Ultima dată a sosit 
zilele trecute cu autoduba 31— 
SB—1668, cu delegație de la în
treprinderea amintită, și a vîn- 
dut trei butelii. I.P. a vîndut în 
comuna Brastavăț 15 butelii și | 
9 aragazuri. De acum încolo, o 
dată stabilite aceste fapte, poate 
fi sigur că, pentru multă vreme, 
nu va mai fi musafir prin a- 
ceste locuri. întrebarea care tre
buie elucidată însă este de unde 
procura buteliile și aragazurile 
în număr atit de mare. Pentru 
ca și „furnizorii" sâ-și primească 
răsplata ce li se cuvine.

Epilog 
la „Cine
a călătorit
spre 
Pitaru ?“

Relatam intr-o notă publicată 
la această rubrică, in „Scinteia" 
nr. 8982 din 28 noiembrie 1971, 
că Ștefan Bărbulescu, 
la l.O.R. București, se 
căutarea unei pasagere 
copii care uitase în 
sa o geantă in care, . 
gă o sumă de bani, avea și di
ferite lucruri ale copiilor. „După 
publicarea in ziar a acestui fapt 
— ne scrie Dinu l. llie din satul 
Plopu (Dîmbovița) — am tele
fonat binevoitorului nostru și, 
in ziua de 4 decembrie, acesta 
a venit la noi și ne-a adus banii 
și obiectele uitate, li mulțumim 
încă o dată și-i dorim multă 
sănătate".

salariat 
afla in 
cu doi 
mașina 
pe lin.

Tabletele
fatale

într-una din zilele 
medicul din comuna 
(Brăila), a fost chemat 
gență la domiciliul Lenuței Ca- 
trina, in vîrstă de 15 ani. A- 
ceasta se afla in stare foarte 
gravă. Medicul s-a prezentat 
imediat, însă orice intervenție 
era de acum inutilă : fata 
decedase. Ce s-a întîmplat ? In 
urma unor dureri stomacale, 
tinăra L.C. înghițise 10 tablete 
clorochin, un medicament folo
sit de tatăl său intr-un trata
ment ant'ireumatismal. Găsit la 
întîmplare și luat în doză atit 
de concentrată, medicamentul 
s-a transformat intr-un toxic 
efect fulgerător.

trecute. 
Șutești, 

de ur-

cu

O frînă
tardivă, 
dar frînă!

George 
sectorului 
•cadrul 
din Dumbrăveni (Vrancea), în
cepuse să lucreze de la o vreme 
sub firma amintită ca un veri
tabil negustor pe cont propriu. 
Cind „și-a rotunjit" suma la 
100 000 lei, și-a cumpărat o ma
șină „Fiat 1 300". Și poate că 
mai avea și. altele de cumpă
rat. Organele de control au 
descoperit însă (ce este drept, 
cam tîrziu) mașinațiunea și... 

. i-au pus frînă. Acum, in cazie
rul gestionarului vor fi făcute 
însemnați le prevăzute de lege.

al 
din

Basarim. gestionar 
metalo-chimice i 

magazinului universal

Rubricd redactată de i 
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe POPESCU 

li sprijinul corespondenților 
Scînteii
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR
fflW Al «IUI DUCAT 

Al LUXEMBURGULUI, GASTON THORN
Ministrul afacerilor externe al Ma

relui Ducat al Luxemburgului, Gas
ton Thorn, a făcut, joi dimineața, o 
vizită protocolară ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Romania. Corneliu Mănescu.

La întrevedere au luat parte Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României în Luxemburg. Constan
tin Stanciu, director general în Mi
nisterul Comerțului Exterior. Dumi
tru Mihail, director ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte' Pieter Veecken 
Putman -Cramer, ambasadorul Olan
dei la București, care reprezintă in
teresele Luxemburgului în România, 
precum și persoanele oficiale care il 
însoțesc pe ministrul luxemburghez 
în vizita sa in țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
La Ministerul Afacerilor Externe 

au avut loc, joi dimineața, convorbiri 
oficiale într° ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, și ministrul 
afacerilor externe al Marelui. Ducat 
al Luxemburgului, Gaston Thorn.

La convorbiri au participat din par
tea română Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în Luxem
burg. Constantin Stanciu, director ge
nera.!. în Mmisterul Comerțului Ex- 
țer' Dumitru Mihail, director a.i. 
in ministerul Afacerilor Externe.

Din partea luxemburgheză au luat 
parte Pieter Veecken Putman-Cra- 
mer, ambasadorul Olandei la Bucu
rești. care reprezintă interesele 
Luxemburgului în România, Roger 
Hastert, directorul. Protocolului și al

Dejun oferit 
afacerilor externe,

Ministrul afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, eu soția, a oferit joi un 
dejun in onoarea ministrului aface
rilor externe al Marelui Ducat al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, și a 
soției sale.

Seara, oaspetele și soția sa au ofe
rit un dineu in onoarea ministrului 
afacerilor externe român și a soției 
sale.

Dejunul și dineul s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Au participat Cornel 'Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției, Alexandru 
Lăzăreanu. ambasadorul României în 
Luxemburg, Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al Fe
meilor, alte persoane oficiale.

Au luat parte Pieter Veecken Put- 
man-Cramer, ambasadorul Olandei la. 
București, care reprezintă iriteresel^ 
Luxemburgului în România, Roger 
Hastert, directorul Protocolului și al 
Serviciului Juridic, Paul Helminger, 
șeful Diviziei N.A.T.O./U.E.O.

A participat Paul Duque, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Belgiei 
Ia București.

în timpul dejunului, cei doi mi
niștri de externe au rostit toasturi.

Salutîndu-i cordial pe oaspeți, mi
nistrul Corneliu Mănescu a eviden
țiat că această vizită este o expre
sie a bunelor relații statornicite in
tre România și Marele Ducat de 
Luxemburg, precum și a dorinței co
mune de a le dezvolta tot mai 
mult.

Sîntem bucuroși să constatăm • — 
a spus vorbitorul — că relațiile din
tre țările noastre progresează satis
făcător. Aceasta dovedește că Romă- ' 
nia și Luxemburgul pot coopera 
fructuos in diferite domenii, pot 
schimba în mod reciproc avantajos 
roadele muncii creatoare a popoare
lor lor.

Legăturile dintre România și Lu
xemburg confirmă, o dată în plus, 
că deosebirile care pot să existe în 
modul de organizare a vieții poli
tice și sociale a statelor nu reprezin
tă o piedică in statornicirea unor 
bune relații, ci, dimpotrivă, asemenea 
raporturi sînt perfect posibile atunci 
cind se întemeiază pe comprehensiu- ■ 
ne și respect reciproc, cind servesc 
apropierii între țări și popoare, in
's Jrării unui climat de pace și co
laborare în întreaga lume.

In continuare, vorbitorul a subli
niat că România consideră că fiecare 
stat, indiferent de mărimea și po
tențialul său, este chemat să parti
cipe, prin eforturi proprii, la crea
rea celor mai favorabile condiții pen
tru rezolvarea pe căi politice a pro
blemelor de importanță majoră cu 
care este confruntată astăzi omeni
rea. Pe aceeași cale trebuie să-și gă
sească rezolvarea conflictele din di
ferite părți ale lumii, care constituie 
o primejdie gravă pentru pacea și 
securitatea internațională. Pornind 
de la o asemenea premisă, politica 
externă a țării mele, avînd ca ele
ment central raporturile de priete
nie cu țările cu care împărtășim ace
leași concepții soc-iale și politice, ur
mărește sporirea constantă a con
tribuției României la dezvoltarea u- 
nor relații de înțelegere și cooperare 
între toate națiunile.

Referindu-se la problemele securi
tății europene, vorbitorul a subli
niat că în ultimii ani s-au făcut pași 
importanți pe calea promovării unei 
politici mai constructive, de recu
noaștere a realităților existente pe 
continent. S-au creat premise pen
tru convocarea unei conferințe pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa, la care să participe toate țările 
europene, precum și alte state inte
resate. Important, în momentul de 
față, este să se treacă neîntirziat, 
fără alte amînări sau condiții, la reu
niuni pregătitoare multilaterale, ast
fel ca organizarea și convocarea

Serviciului Juridic, Paul Helminger, 
șeful Diviziei N.A T.O./U.E.O.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cordia
litate, a avut loc un schimb de pă
reri privind relațiile dintre România 
și Luxemburg, precum și asupra u- 
nor probleme internaționale de inte
res comun, îndeosebi cele referitoare 

, la securitatea europeană.
★

In cursul dimineții de joi, minis
trul afacerilor externe al Marelui 
Ducat al Luxemburgului, Gaston 
Thorn, și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

afacerilor externe al Luxemburgu
lui, Gaston Thorn, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
cartiere noi de locuințe, monumente 
istorice și edificii social-culturale 
din Capitală.

Ministrul luxemburghez a vizitat, 
de asemenea, Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România.

In timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în Luxem
burg.

★
In cursul zilei de joi, soția minis

trului de externe al Luxemburgului, 
doamna Liliane Thorn-Petit, a făcut 
o vizită la Consiliul Național al Fe
meilor. unde s-a întîlnit cu Suzana 
Gâdea. președinta C.N.F.. cu membre 
ale conducerii comitetului, precum 
și la Palatul Pionierilor.

de ministrul 
Corneliu Mănescu 
conferinței să fie puse pe baze prac
tice, concrete, iar reprezentanții au
torizați ai tuturor statelor interesate 
să se poată întruni în cadrul acestui 
for european, în cursul anului 1972.

In continuare, vorbitorul a subli
niat activitatea fructuoasă depusă de 
ministrul de externe luxemburghez 
la dezvoltarea contactelor dintre Ma
rele Ducat al Luxemburgului și ce
lelalte țări europene, indiferent de 
sistemul lor social.

în încheiere, ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a toastat 
pentru sănătatea Alteței Sale Regale 
Marele Duce Jean de Luxemburg, a 
președintelui guvernului, Pierre Wer
ner, a ministrului afacerilor externe 
al Luxemburgului, a celorlalte per
sonalități prezente, pentru fericirea 
și prosperitatea poporului luxembur
ghez, pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele luxembur
ghez și,.român. A •. ..... . .. ..
j Răspunzind, ministrul. : luxembur
ghez a mulțumit pentru primirea ce 
i s-a făcut în România și a evocat 
legăturile tradiționale dintre cele 
două țări. în continuare, oaspetele a 
spus că, intocmai ca românii, luxem
burghezii consideră că prosperitatea 
lor depinde de înțelegerea între na
țiuni, de colaborarea lor armonioasă 
in respectul drepturilor fiecăruia, po
trivit normelor general recunoscute 
în relațiile dintre țări suverane și 
independente. Iată de ce — a spus 
vorbitorul — noi ne-am grăbit să 
luăm parte activă la promovarea a- 
cestei înțelegeri, a acestei colaborări 
și a. fost o mare plăcere pentru noi 
să vă auzim spunînd că aceeași răs
pundere incumbă, în această privin
ță, atît puterilor mari, cit și celor 
mici și mijlocii. Salutăm faptul că 
evoluția recentă a evenimentelor din 
Europa — a spus in continuare mi
nistrul — îndreptățește speranța în- 
tr-o destindere de durată și o cola
borare sporită între toate țările Eu
ropei. Credem că țara dumneavoastră 
are vocația să joace în această pri
vință un rol dinamic, și dumneavoas
tră dovediți acest lucru fără înce
tare. Hotărîți singuri, potrivit cri
teriilor dumneavoastră proprii, orga
nizarea vieții dumneavoastră politice 
și economice. Ea este cu totul dife
rită de a noastră și nu ascundem a-, 
cest lucru. Dar acest fapt nu ne îm
piedică să împărtășim aceeași preocu
pare pentru pace, pentru securitate și 
pentru colaborare in Europa. El nu 
mă împiedică să sper că contactele Ia 
toate nivelurile între cele două po
poare ale noastre vor deveni mai 
frecvente, că ele își vor putea con
frunta din ce în ce mai mult ideile în 
folosul lor reciproc.

Vom avea desigur în curînd prile
jul să dezbatem aceste probleme în 
cursul conferinței pentru securitate și 
colaborare europeană, care, așa cum 
ați spus, va putea desigur să înceapă 
în 1972. Nu trebuie să ascundem di
ficultatea și complexitatea sarcinilor 
pe care le-am abordat și care țin cel 
puțin în parte de deosebirea d;ntre 
convingerile noastre ideologice și con
cepțiile noastre politice și economice. 
Conferința va putea marca sfîrșitul 
perioadei de confruntare în Europa și 
începutul unei ere de negocieri și co
laborare.

Vorbitorul a relevat activ-'tatea mi
nistrului afacerilor externe român 
pentru destinderea și normalizarea 
relațiilor dintre state. El a declarat 
apoi: Fie ca schimburile de vederi 
pe care le-am avut și pe care le vom 
continua cu conducătorii statului ro
mân să prefigureze relațiile sincere 
și amicale pe care guvernul dumnea
voastră, întocmai ca și guvernul meu, 
dorește să le vadă instaurate între po
poarele europene.

în încheiere, ministrul luxembur
ghez a toastat pentru președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
pentru președ:ntele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, pen
tru ministrul afacerilor externe, pen
tru prosperitatea și fericirea poporu
lui român.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral închisă, cu ceață mai mult di
mineața și seara. Izolat, în Moldova, 
Maramureș, Podișul Transilvaniei șl 
Crișana s-au semnalat burnițe. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 1 grad Ia Roșiorii de Vede, Tr. 
Măgurele și Alexandria și 10 grade la 
Calafat. La București : Vremea a fost 
schimbătoare, cu ceață dimineața, apoi 
cerul a devenit variabil. Vîntul a suflat

slab. Temperatura maximă a fost de 
5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18. 
19 și 20 decembrie. In țară : Vreme în 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Se vor semnala precipitații 
slabe, mai ales sub formă de burniță 
și ploaie în jumătatea de sud a țării 
și sub formă de ploaie, lapovlță și nin
soare în nord. Vînt potrivit. Tempera
tura va înregistra o scădere ușoară, 
mai ales în regiunile din nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, iar maximele între 
minus 2 șl plus 8 grade, local mai ri
dicate. Ceață, dimineața și seara. La 
București : Vreme în general umedă. 
Cerul va fi mai mult acoperit, favo
rabil ploii și burniței slabe. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă. Cea
ță seara șl dimineața.

PRIMIRI LA C.C. AL P.C.R. TELEGRAME EXTERNE
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interguvernamentale româno-sovietice
de colaborare economică

în perioada 14—16 decembrie 1971 
s-au desfășurat, la București, • lucră
rile celei de-a V-a sesiuni a Comi
siei interguvernamentale româno- 
sovietice de colaborare economică. 
Delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, președintele 
părții române în comisie, iar delega
ția sovietică, de M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele părții 
sovietice în 'comisie.

Fâcind bilanțul îndeplinirii preve
derilor sesiunii anterioare, părțile au 
evidențiat progresele înregistrate, în
deosebi in dezvoltarea cooperării e- 
conomice și tehnice reciproce, apre
ciind pozitiv activitatea desfășurată 
în acest sens in cadrul grupelor mixte 
de lucru, precum și în cadrul întîl- 
nirilor dintre miniștrii și alți factori 
de răspundere ai organelor centrale 
economice din cele două țări.

în perioada de la sesiunea a IV-a 
a comisiei, au fost convenite și au 
început să fie realizate o serie de 
acțiuni importante în domeniul indus
triei construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, metalurgiei, industriei 
alimentare și ușoare.

Au fost finalizate importante ac
țiuni privind cooperarea dintre Româ
nia și U.R.S.S. în construirea unei 
uzine de sodă, a docurilor uscate de 
la Constanța, pentru achiziționarea 
din U.R.S.S. a unor laminoare de 
țevi la rece, livrarea de către Româ
nia în U.R.S.S. a unui număr impor
tant de vagoane marfă, în actualul 
cincinal și altele.

Comisia a relevat cu satisfacție 
încheierea, în cursul lucrărilor ac
tualei sesiuni, a acordului interguver- 
namental privind construirea în co
mun a Nodului hidrotehnic Stînca — 
Costești, pe rîul Prut.

Părțile au apreciat, de asemenea, 
în mod pozitiv extinderea colaborării 
economice și tehnico-științifice di
recte între ministerele și organele 
centrale de resort din cele două 
țări. în acest sens s-a convenit re*- 
cent, pe bază de protocol, intensi
ficarea legăturilor directe dintre Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geolo
giei din Republica Socialistă Româ
nia și Ministerul Industriei Petrolu
lui din U.R.S.S.

Actuala sesiune a comisiei a re
marcat contribuția activă a grupelor 
mixte de lucru în domeniile indus
triei chimice, industriei de prelucrare 
a țițeiului și petrochimiei, construe-

țiilor de mașini pentru industria chi
mică, petrolieră și industria extrac
tivă de țiței, construcțiilor de mașini 
pentru industria ușoară și alimentară 
și siderurgiei, la examinarea unor ac
țiuni de colaborare și cooperare, care 
duc la dezvoltarea schimburilor re
ciproce.

Protocolul comercial pe anul 1972 
prevede un volum de livrări reci
proce de mărfuri intre România și 
Uniunea Sovietică, cu 17 la sută mai 
mare decît în anul în curs, creș
terea respectivă datorîndu-se, în pri
mul rînd, majorării schimbului de 
mașini și utilaje cu peste 50 la 
sută.

Pe baza rezultatelor obținute, pre
cum și a schimbului de păreri efec
tuat la actuala sesiune, comisia a 
stabilit un, program concret pentru 
finalizarea acțiunilor de colaborare, 
cooperare și specializare, examinate 
cu acest prilej, în principal, în in
dustria construcțiilor de mașini, in
dustria chimică, siderurgie, industria 
ușoară, și alimentară, în domeniul 
mijloacelor de transport, industriei de 
prelucrare a țițeiului și petrochimi
că, precum și în alte domenii ale 
tehnicii moderne.

Cele două părți — ținînd seama 
de interesele lor reciproce și de pre
vederile Programului complex, adop
tat anul acesta, la București, de se
siunea a XXV-a a C.A.E.R. — au 
considerat oportun ca noile acțiuni 
de colaborare să se axeze, în prin
cipal, pe lărgirea și adîncirea coope
rării în producție, crearea cu efor
turi comune z de capacități suolimen- 
tare pentru producția unor tipuri de 
materi,i prime și combustibil. pre
cum și pe alte forme de colaborare 
care să asigure dezvoltarea stabilă, în 
continuare, schimbului de 
pe bază de contracte de 
rată.

Lucrările sesiunii s-au 
într-o atmosferă prietenească, de lu
cru și înțelegere reciprocă.

Joi după-amiază. tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.M.S.U., con
dusă de tovarășul Kornidesz Mihaly, 
adjunct de șef de secție la C.C. a) 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb de 
experiență m țara noastră.

La primire, care s-â desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Petre Constantin, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Șalapa Ilie, adjunct de șef 
de secție Ia Consiliul Economic.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul Republicii Populare Ungare 
la București.

în timpul vizitei în țara noastră, 
membrii delegației au fost' primiți la 
C.C. al P.C.R.. la Comitetul munici
pal București și Comitetul județean 
Cluj ale P.C.R.. Academia de științe 
sociale și politice, Academia Repu
blicii Socialiste România, Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Ministerul învățămîntului.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, o 
serie de institute de cercetări științi
fice și instituții de învățămînt din 
țară.

în seara aceleiași zile, delegația a 
părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

U. R. S. s.

Salutul conducerii de partid 
si de stat adresat 

constructorilor stațiilor 
„Marte-2“ și „Harțe:3'
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mărfuri, 
lungă du-

desfășurat

Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Com'tetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația de activiști ai Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, condusă 
de tovarășul MihaTo Braiovici, mem
bru al C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Muntenegru, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Aldea Militaru, 
membru al C.C. al P.C.R.. șef de sec
ție la C.C. al P C.R.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut discuții la C.C. al 
P.C.R., Ia Comitetul municipal Bucu
rești și Comitetul județean Maramu
reș ale P.C.R., la Academia „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregătirea cadre
lor dă. conducere a activității de par
tid, social-politice. economice și ad
ministrației de stat, Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Școala inter
județeană de partid Brașov și Ia Ca
binetul de partid al municipiului 
București.

Oaspeții au vizitat, de asemenea, 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, precum și o 
serie de unități industriale și agricole, 
obiective social-culturale din țară.

în aceeași zi, delegația a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S.L Prezi
diul Sovietului Suprem 
de Miniștri al U.R.S.S. 
un salut oamenilor de 
iectanților, inginerilor, 
și muncitorilor, tuturor colectivelor 
și organizațiilor care au participat 
la orearea stațiilor sovietice auto
mate „Marte-2“ și „Marte-3“ și la 
asigurarea zborului lor spre planeta 
Marte, anunță agenția T.A.S.S. Efec
tuarea experienței cosmice prin care 
cele două stații au fost plasate pe 
orbite de sateliți ai planetei Marte 
și coborîrea lină a unei capsule au
tomate- pe suprafața planetei demon
strează marile posibilități ale apa
ratelor automate în rezolvarea unor 
sarcini noi, tot mai complexe, de ex
plorare a spațiului cosmic și consti
tuie o confirmare convingătoare a 
nivelului înalt de dezvoltare a știin
ței și tehnicii în U.R.S.S., se spune 
in salut. Totodată, se subliniază că 
aceste posibilități deschid noi mari 
perspective de explorare nemijloci
tă a planetei Marte și a altor pla
nete ale sistemului solar.

și Consiliu] 
au adresat 
știință, pro- 
tehnicienilor

Plecarea delegației
Partidului Comunist Italian
Delegația Partidului Comunist Ita

lian, formată din tovarășii Ugo Pec- 
chioli, membru al Direcțiunii și al 
Biroului Secretariatului ale P.C.I., și 
Rodolfo Mechini, adjunct al șefului 
Secției Externe al C.C. al P.C.I., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit joi

dimineața Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, delegația a fost salu
tată de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, prim-adjunct de'șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Autoritățile S.U.A.

viza • •

0 delegație 
de activiști ai P.C.R. 

a plecat la Berlin
Joi dimineața a plecat Ia Berlin o 

delegație de activiști ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro- 
mîn, condusă de tovarășul Ion Savu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care, la invita
ția Comitetului Central al P.S.U.G., 
va face o vizită de schimb de expe
riență în această țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Petre Duminică, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

Au fost de față Hans Voss, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Campionatul mondial

de handbal feminin
© R. D. Germană — România 12-10
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deAproape de miezul nopții 
miercuri spre joi, la Rotterdam, s-a 
încheiat cel de-al doilea meci din 
grupele semifinale ; echipa Iugosla
viei a întrecut cu 11—8 (6—3) selec
ționata R.F.G., păstrind astfel inte
grale șansele la ocuparea locului I 
în clasamentul grupei și, deci, la ca
lificarea în finala pentru medaliile 
de aur și argint.

Asea,ră, la Utrecht, un nou cuplaj 
contînd pentru grupele semifinale 
ale „mondialelor". Handbalistele noas
tre au întîlnit formația R. D. Ger- 

. mane. Eforturile deosebite din prima 
zi nu puteau, firește, să nu lase 
urme ; oboseala a contat serios, mai 
ales că echipa adversă, care 
jucat 
zentat 
fizice, 
minat 
pe jucătoare, ca și pe antrenorii lor.

e-

în optimile de finală 
ale C.C.E.

VOLEIBALISTELE
DE LA PENICILINA IAȘI
AU OBȚINUT 0 PRIMĂ

VICTORIE: 3 -1

nu a 
în ziua precedentă, s-a pre- 
acum în deplinătatea forțelor 
Miza, specială am zice, a do- 
întreaga partidă, a preocupat

O luptă acerbă pentru fiecare min
ge, o angajare fizică totală, pe scurt, 
un meci extrem de disputat. 
Pînă -la pauză, nici una dintre 
chipe nu a reușit să se detașeze,
echilibrul valoric fiind perfect. în 
continuare, deși aspectul general al 
jocului nu s-a schimbat, echipa 
R.D.G. reușește să-și cre'eze un 
avantaj pe care, uneori cu sprijinul 
arbitrilor...,. și-I păstrează și în fi
nal. Scor : 12—10 (7—7). Rezultatul
celeilalte partide de la Utrecht (Un
garia — R.F.G.) nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Astăseară, ultimele partide, decisi
ve pentru configurația 
grupelor : Danemarca 
Ungaria — Iugoslavia 
urmă reeditînd finala
mondiale din 1965. cîștigată de Unga
ria). Echipele României și R.F.G. au 
zi de pauză.

CO V. C. HANNOVER

NEW YORK 16 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai R.S.’S. Bielo
ruse. Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
Mongoliei, Poloniei, României, R.S.S. 
Ucrainene, Ungariei și U.R.S.S. l-au 
invitat pe Otto Winzer, ministrul de 
externe al R. D. Germane, la sediul 
O.N.U. din New York, in vederea 
unor consultări asupra unor proble
me de pe agenda sesiunii Adunării 
Generale, care interesează în mod 
direct R. D. Germană, o copie a in
vitației fiind înaintată secretarului 
general al O.N.U.. U Thant. Autori
tățile S.U.A. au refuzat însă să acor
de ministrului de externe al R. D. 
Germane viza necesară.

După cum relatează ziarul „Neues 
Deutschland", pe baza unei corespon
dențe din New York transmise de 
A.D.N., în legătură cu cele de mai 
sus, reprezentantul permanent al 
R. S. Cehoslovace la O.N.U., Zdenek 
Cernik, a criticat, în cadrul unei con
ferințe de presă, ■ S.U.A., pentru ati
tudinea lor în calitate de țară-gazdă 
a O.N.U.,.arătîhd că această atitudine 
reprezintă.o lezare a principiilor și 
țelurilor Cartei O.N.U. și este contra
ră tendinței O.N.U. spre universali
tate. în numele țărilor care au emis 
invitația, Zdenek Cernik a protestat 
împotriva acestui act al autorităților 
americane.

Cronica zilei
Sub auspiciile Academiei Republi

cii Socialiste România, in zilele de 
15 și 16 decembrie a avut loc la Bucu
rești simpozionul cu temele : „Acus
tica și metodele de corelare" și „Dez
voltarea învățămîntului acusticii în 
țara noastră".

Comunicările susținute și discuțiile 
purtate în cadrul simpozionului au 
evidențiat implicațiile științifice, teh
nice, economice și sociale ale acusti
cii moderne, necesitatea producerii și 
diversificării aparaturii utilizate in 
studierea fenomenului acustic. Au fost 
relevate, de asemenea, aspectele și 
tendințele actuale manifestate în în- 
vățămîntul acusticii pe plan mondial, 
precum și rezultatele și preocupările 
din acest domeniu în țara noastră.

♦
Un simpozion pe tema „Rolul fil

mului în educația rutieră" s-a des
fășurat joi în Capitală, sub auspi
ciile Ministerului Afacerilor Interne. 
Au fost prezentate noile producții

*

i
L.

clasamentului
— R.D.G. și 

(aceasta din 
campionatelor

La Hanovra s-a disputat pri
mul meci dintre echipa Penici
lina Iași și formația vest-germa- 
nă V. C. Hannover, contînd pen
tru optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la vo1- 
lei feminin. După 108 minute de 
joc, voleibalistele românce au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 3J-rl (16—14, '* * '
15—12). Echipa V. 
cîștigat de 15 ori 
pioană a R. F. a

Returul acestei 
deslășura la 11 ianuarie la Iași.

15—9, 14—16,
C. Hannover a 
titlul de cam- 
Germaniei.

întîlniri se va

împuternicirile pentru 
semnarea acordului 

dintre guvernele celor două 
state germane și dintre 

guvernul R.D.G. și Senatul 
Berlinului occidental

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

cinematografice cu teme legate de 
circulație și prevenirea accidente
lor : „Politețe rutieră" și „Grăbeș- 
te-te încet" de Iancu Moscu și Du
mitru Dobre, „Centura vieții" de 
Gabriel Barta, „Atenție pietoni" de 
Paul Orza și „Catastrofa" de Con
stantin Vaeni.

★

Joi seara, pe scena Teatrului na
țional „Vasile Alecsandri" din Iași 
a avut Ioc premiera pe țară a spec
tacolului cu piesa „Sfînta Ioana a 
abatoarelor" de Bertold Brecht. Pie
sa face parte din lucrările de tine
rețe ale lui B. Brecht, fiind inspi
rată de mișcările muncitorești din 
anii 1929—1933, în Chicago.

Regia artistică a spectacolului a- 
parține lui Hannes Fischer, laureat 
al Premiului național, de la Teatrul 
German din Berlin, iar muzica lui 
Dieter Hosalla (R.D. Germană) și 
George Rodi-Foca de la Filarmonica 
din Iași.

BOX. — în sala „Coliseum" din 
Havana a început competiția inter
națională de box „Turneul priete
niei", la care participă tineri pugi- 
liști din Bulgaria, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. 
și Cuba. în prima gală, pugilistul 
român Alexandru Turei (categoria 
muscă) l-a învins prin K.O. în re
priza a doua pe Wolfgang Liebing 
(R.D. Germană). Al doilea boxer ro
mân, care a evoluat în gala inau
gurală, Cornel Dumitrescu, (catego
ria semiușoară), a pierdut ia puncte 
in fața lui Lutz Heine (R. D. Ger
mană).
• Cu prilejul recentei reuniuni a 

Asociației europene de box amator 
(A.E.B.A.), care și-a desfășurat lu
crările la Londra, s-a hotărît ca edi
ția a doua a campionatului european 
de box pentru tineret șă se desfă
șoare în România între 3 și 10 iunie 
1972.

HOCHEI. — Selecționatele de ho
chei pe gheață ale Cehoslovaciei și 
Suediei s-au întîlnit la Goteborg in 
cel de-al treilea meci al lor din ac
tualul sezon. Jucind excelent, ho- 
cheiștii cehoslovaci au obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (0—0, 
1-1).

2--1,

(Agerpres)

Abonamente la ziare

și reviste pe anul 1972

In aceste zile, în întreaga țară se desfășoară acțiu
nea de abonare la ziare și reviste pentru anul 1972. în 
afara noilor abonați, al căror număr este în continuă 
creștere, abonații acestui an sînt rugați să-și reînnoiască 
din timp abonamentele, spre a le putea primi, în con
tinuare, în bune condiții, încă din primele zile ale anu
lui viitor. Abonamentele se primesc Ia oficiile și factorii 
poștali, difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și 
de Ia sate din întreaga țară.
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VOLEI. — Intr-un meci 
„Cupa campionilor europeni" 
lei feminin, formația Lokomotiv Mos
cova a învins cu scorul 
(15-1, 15—2, 15-8) echipa 
Union Basel.

pentru 
la vo-

de 3—0 
elvețiană

ȘAH. — Ziua dinaintea 
runde a „Cupei campionilor 
peni" la șah, care se desfășoară la 
Vrniacka Banja, a fost rezervată 
continuării partidelor întrerupte. Re
prezentanta Românie1, maestra Eli- 
sabeta Polihroniade. care avusese 
piesele negre în partida cu campioa
na mondială Nona Gaprindașvili. a 
convenit cu aceasta asupra remizei 
la mutarea 97. cind era evident că 
nici una d:n cele două sahiste nu 
poate obține victoria Clasamentul 
după 10 runde : 1—2. Ivanka și Ve- 
roczi (ambele Ungaria) — 7 puncte: 
3—4. Polihroniade (România), Gheor- 
ghieva (Bulgaria) — 6.5 puncte ; 5—7. 
Gaprindașvili (U.R.S.S.). Konarkows- 
ka-Sokolov (Iugoslavia). Vokralova 
(Cehoslovacia) — 6 puncte etc. în 
ult’ma rundă, a 11-a. se joacă urmă
toarele partide : Polihroniade-Was- 
nesky, Gaprindașvili-Eigenman, Tl-

ultimei 
eurO-

mer-Konarkowska Sokolov, Gheor- 
ghieva-Ivanka, Gordana Iovanovicl- 
Vokralova și Veroczi-Erenska.

• „Memorialul Alehin", marele 
turneu internațional de șah care se 
desfășoară la Moscova, a continuat 
cu partidele rundei a 15-a. Campio
nul mondial Boris Spasski l-a în
vins în 36 mutări (prin depășirea 
timpului de gîndire) pe Savon. A fost 
înregistrată remiza 
Gheorghiu-Petrosian, 
Tal-Smîslov, Uhlmann-Parma. 
clasament conduce Stein 
cu 10 puncte, secundat de Smîslov și 
Karpov ' ‘ ’
puncte. 
Spasski 
gali ta te 
Florin Gheorghiu (România) 
locul 14 cu 6,5 puncte.

în partidele 
Karpov-Stein, 

în 
(U.R.S.S.)

(ambii U.R.S.S.) cu cite 9,5 
Campionul mondial Boris 
se află pe locurile 7—8, la e- 
cu Tal, cite 8 puncte fiecare.

ocupă

BERLIN 16 (Agerpres). — Guver
nul R. D. Germane l-a împuternicit 
pe secretarul de stat Michael Kohl 
să semneze, la Bonn, acordul dintre 
guvernele R.D.G. și R.F.G. privind 
traficul de tranzit al persoanelor ci
vile și al bunurilor între R. F. a Ger
maniei și Berlinul occidental — a- 
nunță- agenția A.D.N De asemenea, 
secretarul de stat Gunther Kohrt a 
fost împuternicit să semneze, în ca
pitala R.D.G., „Convenția dintre , gu
vernul R. D. Germane și Senat asu
pra facilitării și îmbunătățirii călă
toriilor și vizitelor cetățenilor Ber
linului occidental în capitala și pe 
teritoriul R.D.G.", precum și „Con
venția pentru reglementarea proble
mei enclavelor prin schimb de teri
torii".

BONN 16 (Agerpres). — Guvernul 
R. F. a- Germaniei l-a împuternicit 
pe secretarul de stat la Cancelaria 
federală, Egon Bahr, să semneze 
acordul cu guvernul Republicii 
Democrate Germane privind trafi
cul de " '
Berlinul 
R.D.G., 
Guvernul 
odată, pe Egon Bahr 
convorbirile cu 
încheierii unui acord general cu pri
vire la transporturi.

tranzit dintre R.F.G. și 
occidental pe teritoriul 

transmite agenția D.P.A.
_l-a împuternicit, tot- 

~ ’ să continue 
R.D.G. în vederea

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

PRAGA 16 (Agerpres). — Zilele a- 
cestea a avut loc la Brno cea de-a 
55-a ședință a Comisiei - permanente 
C.A.E.R. pentru construcția de ma
șini. Au participat delegații ale țări
lor membre ale C.A.E.R. >— Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Polo
nia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. în conformitate cu acordul 
dintre Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și guvernul R.S.F. Iugosla
via, la ședința comisiei a fost pre
zentă o delegație din această țară.

Comisia a adoptat măsurile privind 
îndeplinirea sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Au fost adoptate, de asemenea, re
comandări- in legătură cu proiectele 
referitoare la specializarea și coope
rarea în executarea unor tipuri de 
produse 
Au fost 
corduri 
perarea 
în producția de tractoare, strunguri și 
alte mașini.

Comisia a examinat graficul activi
tății țărilor membre ale C.A.E.R. in
teresate în domeniul organizării coo
perării in producția camioanelor de

ale construcției de mașini, 
examinate proiectele unor a- 
privind specializarea și coo- 
internațională multilaterală

mare tonaj șj a adoptat recomandă
rile corespunzătoare.

Comisia a examinat probleme re
feritoare la satisfacerea necesităților 
de cuplare automată pentru transpor
tul feroviar din țările membre ale 
C.A.E.R. interesate în aceasta și a a- 
doptat totodată recomandări referi
toare la metodele și termenele de e- 
laborare a proiectelor pentru organi
zarea producției celor mai avansate 
tipuri de mașini și utilaje pentru in
dustria ușoară, pe baza specializării 
și cooperării internaționale.

Comisia a examinat și adoptat pro
punerea delegației R.S.F. Iugoslavia 
cu privire la participarea ei la elabo
rarea planului de activitate a comi
siei în 1972, la punerea la punct a 
problemelor care constituie obiectul 
interesului comun al țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme cu caracter organizatoric 
referitoare la realizarea programului 
de perspectivă privind activitatea co- 

, - misiei in perioada 1971—1975 și pla
nul său de lucru pe 1972.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.reciprocă.

I



viața internațională
PE PIEȚELE OCCIDENTALE DE DEVIZELUPTELE DIN PAKISTANUL

DE EST AU ÎNCETAT
Pentru „vina 

de a fi comunist!
• O NOUA ÎNSCENARE JUDI

CIARA A GUVERNANȚILOR 
DE LA MADRID

© DISCURSUL PREȘEDINTELUI YAHYA KHAN © DECLA 
RAȚIA PREMIERULUI INDIAN, INDIRA GANDHI

RAWALPINDI 16 (Agerpres). — 
Postul de radio pakistanez, citat de 
agențiile Associated Press și France 
Presse, a anunțat că luptele din Pa
kistanul de est au încetat, joi, 
baza unui acord încheiat între co
mandanții militari pakistanez și in
dian de pe frontul din Pakistanul de 
est.

in

★
DELHI 16 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint indian'a declarat, 
joi, că trupele indiene vor rămîne 
pe teritoriul Pakistanului de est 
„pînă cind operațiunile de curățire 
vor fi încheiate, pînă la instaurarea 
unei situații normale, îndeplinirea 
tuturor misiunilor care revin arma
tei, reluarea activității tuturor ser
viciilor sanitare și municipale și re
patrierea refugtaților". „Pentru mo
ment, a precizat purtătorul de cu
vînt indian, 
rămîne sub 
indian J. S.

administrația civilă va 
autoritatea generalului 

Aurora".
★

RAWALPINDI 16 (Agerpres). — 
Intr-un discurs radiodifuzat, reluat 
de agențiile Associated Press și Reu
ter, președintele Pakistanului, ge
neralul Yahya Khan, a declarat că 
poporul pakistanez și forțele armate

ale țării vor continua să lupte pînă 
cind „regiunile ocupate vor fi re
dobândite". „Eșecul temporar pe un 
front de război nu înseamnă, în nici, 
un caz sfîrșitul luptei", a spus șeful 
statului pakistanez.

Președintele Yahya Khan a anun
țat că va promulga o nouă Consti
tuție a țării, ce va conține „preve
deri clare și fără echivoc care să 
garanteze maxima autonomie a Pa
kistanului de est, conform conceptu
lui unui singur Pakistan".

în încheiere, președintele Pakis
tanului a declarat : „Râminem pre
gătiți să acceptăm orice sugestii ale 
Națiunilor .'Unite menite să ducă Ia 
o soluție onorabilă a orizei, în inte
resul integrității noastre naționale".

★
DELHI 16 ' (Agerpres). — Primul 

ministru al Indiei, Indira Gandhi, a 
anunțat, joi, în Camera Inferioară a 
Parlamentului, că forțele armate pa
kistaneze din Pakistanul 
„s-au predat necondiționat", 
mează agențiile Associated 
France Presse și Reuter. Premierul 
indian a precizat, de asemenea, că 
orașul Dacca — centrul administrativ 
al Pakistanului de est — a fost ocu
pat, in aceeași zi, de trupele indi
ene.

ROMA 16 — Corespondentul A- 
gerpies, N. I’uicea, transmite : Zia
rul . ................
latează că la Madrid a început 
nou proces-farsă împotriva 
Luis Lucio Lobato 
membru al Comitetului Executiv al 
Partidului Comunist din Spania. A- 
cuzația ce i se aduce de către auto
rități — menționează ziarul — este 
aceea de a fi comunist. Tovarășul 
Lobato, care a petrecut 21 de ani 
din viață în închisoare, riscă o nouă 
condamnare la 18 ani, dacă va fi ac
ceptată cererea procurorului general, 
făcută la începerea procesului. Luis 
Lucio Lobato Espronceda a răspuns 
cu demnitate și curaj la acuzațiile 
ce i se aduc, confirmînd apartenen
ța sa Ia partidul comunist și denun- 
țînd farsa juridică înscenată de au
torități. El a declarat, de asemenea, 
că sarcina comuniștilor spanioli este 
aceea de a întări influența partidu
lui în întreaga -țară.

.L’Unitâ" din 16 decembrie re- 
un 
lui 

Espronceda,

Neîncrederea față de dolar, creată 
de anunțarea de către președintele i 
Nixon a hotărîrii de a devaloriza 
moneda națională, a provocat înre
gistrarea pe majoritatea piețelor oc
cidentale de devize a unor cursuri 
minime record ale dolarului S.U.A. 
în 
în 
de 
la 
devalorizarea, 
de dolari a făcut ca moneda ame
ricană să intra miercuri în tranzacții 
pornind de la1 cotări cu mult infe
rioare parităților oficiale.

La Paris, de exemplu, francul fir 
nanciar a atins uri nivel maxim față 
de dolar în raport cu nivelul existent 
la data instituirii unei piețe duble 
în Franța (s-au plătit 5,28 franci 
pentru un dolar, echivalind cu o de
valorizare de 5 la sută a monedei a- 
mericane).

în Spania, Banca centrală a pro
cedat la două reevaluări intr-un in-

foarte multe, cazuri, neîncrederea 
moneda americană este sporită 
absența unor detalii cu privire 

măsurile care, eventual, ar însoți 
Lipsa cumpărătorilor

terval de o oră. De la începutul a- 
cestui an, Banca Spaniei a reevaluat, 
moneda națională cu 4,4 la sută față 
de dolar.

Pe piața de devize de Ia Milano, 
reevaluarea lirei italiene față 
dolarul S.U.A. a atins nivelul 
3,79 la sută ; o unitate a monedei 
americane a fost vîndută pentru 
601.35 lire, cea mai scăzută cotare 
din perioada postbelică.

,în Elveția, marile bănci au plătit 
miercuri doar 3,8720 franci elvețieni 
pentru un dolar (paritatea oficială 
este de 4,08 franci).

La Frankfurt pe Main, reevalua
rea mărcii vest-germane față de do
lar a fost estimată la 12,6 la sută.

La Londra, dolarul a atins cel mai 
scăzut nivel din 1967.

Yenul japonez a înregistrat, de a- 
semenea, o reevaluare cu aproape 
12 la sută față de paritatea ofictală 
cu dolarul, plătindu-se 322 yeni pen
tru un dolar.

de 
de

(Agerpres)

de est 
infor- 
Press,

LUCRĂRILE CONGRESULUI FRONTULUI
PATRIEI DIN R. D. VIETNAM

HANOI 16 (Agerpres). — La Hanoi continuă 
Congres al Frontului Patriei din R. D. Vietnam.

lucrările celui de-al III-lea

Activitatea de politică externă

a R.S.F. Iugoslavia pe anul 1971
© RAPORTUL PREȘEDINTELUI IOSIP BROZ TITO 

LA ȘEDINȚA COMUNĂ A CAMERELOR ADUNĂRII FEDERALE

BELGRAD 16 (Agerpres). - La 16 
decembrie, a avut loc la Belgrad, 
sub președinția lui Mialko Todorovici, 
președintele Adunării Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, ședința comună a 
celor cinci Camere ale Adunării Fe
derale, anunță agenția Taniug. Cu 
acest prilej, președintele losip Broz 
Tito a prezentat un raport în care a 
făcut bilanțul activității Iugoslaviei 
pe planul politicii externe în anul 
1971.

Activitatea de politică externă a 
Iugoslaviei a fost orientată spre con
solidarea proceselor și tendințelor 
pozitive din relațiile internaționale și 
găsirea de
existente, a relevat 
realizat un program 
niri și convorbiri cu reprezentanți

soluții la problemele 
vorbitorul. S-a 
bogat de întîl-

agențiile de presă transmit
ES

Raportul prezentat Congresului de 
Hoang Quok Viet, membru al Pre
zidiului C. C. al Frontului Patriei, 
reliefează activitatea Frontului, sub 
conducerea Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, pentru îndeplini
rea sarcinilor sale revoluționare, evi
dențiază victoriile poporului vietna
mez în lupta, împotriva agresiunii 
S.U.A. și în construirea socialismului.' 
Raportul condamnă imperialismul a- 
merican care promovează planul de 
„vietnamizare" a războiului, își in
tensifică bombardamentele asupra 
țărilor Indochinei și săvirșește noi 
acțiuni prin care încalcă .suveranita
tea și securitatea ■ R. D. Vietnam. 
Raportul a subliniat însemnătatea 
inițiativei de pace în șapte puncte a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud și 
a cerut S.U.A. să accepte o regle
mentare bazată pe respectarea drep
turilor naționale fundamentale ale 
poporului- vietnamez.

Hoang Quok Viet a exprimat mul
țumiri sincere țărilor socialiste, par
tidelor comuniste și muncitorești, tu
turor celor cărora le sînt scumpe

echitatea, pentru sprijinul 
multilateral și eficient

pacea și 
și ajutorul 
acordat poporului vietnamez.

Participanții la congres au ascultat 
apoi raportul cu privire la construc
ția socialistă în R. D. Vietnam și 
sarcinile de plan pe 1972, prezentat 
de Nguyen Con, viceprim-ministru. 
In 1971, a arătat el, poporul a obți
nut noi succese, recoltele de orez de 
iarnă și de primăvară sînt bune, s-au 
înregistrat progrese în sectorul zoo
tehnic, în industriile electrică, ci
mentului, materialelor de construcție 
și hirției, în pofida efectelor grave 
ale inundațiilor, a subliniat Nguyen 
Con, economia R. D. Vietnam se dez
voltă pe o linie ascendentă.

Vorbind despre sarcinile economi
ce imediate și planul de stat pe anul 
1972, raportorul a arătat : R. D. Viet
nam își va dezvolta, în continuare, 
producția agricolă, industria și arti
zanatul pentru a satisfaee mai bine 
necesitățile producției și populației.

A fost prezentat apoi un raport 
asupra rezistenței împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea 
irațională ,

Lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria- s’au încheiat 
joi la Sofia. Adunarea a aprobat pla
nul de dezvoltare economică și socială 
a țării pentru cel de-al VI-lea plan 
cincinal (1971—1975), precum și bu
getul de stat pp anul 1972. După cum 
informează agenția B.T.A., Adunarea 
Populară l-a ales pe Petăr Mlade- 
nov, membru al C.C. al P. C. Bul
gar, în funcția de ministru al aface
rilor externe al R. P. Bulgaria.

cova. Convenția a fost semnată de 
reprezentanții academiilor din Repu
blica Populară Bulgaria. Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Cuba,, Republica Democrată Germa
nă, Republica Populară Mongolă, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste. Din par
tea Academiei Republicii Socialiste 
România, convenția a fost semnată' 
de prof. dr. docent Radu Voinea, se
cretarul general al Academiei.

Kim Ir Sen, secretar general
Convenția de colaborare al Comitetului Central al Partidului w * w ■« u « v o ZI î rs voalării rifal O —

științifica multilaterala in_
tre academiile unor țări socialiste a 
fost semnată la 15 decembrie la Mos-

Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația Frontului 
Unit Național al Cambodgiei și a Gu-

Națională 
Ieng Sa- 
al 
Și

păr- 
Funk,

ex-
Vasile
la in-

Lucrările Plenarei C.C.
joi la
AJJ.N. 
privind
(1971—

s-au deschis
agenția

raportul 
cincinal 

a economiei na-

dintr-o serie de țări. Președintele 
Tito a înfățișat in continuare rapor
turile Iugoslaviei cu aceste țări.

Referindu-se la relațiile cu Repu
blica Socialistă România, președinte
le Tito a spus : „Recenta vizită in 
România și convorbirile cu președin
tele Ceaușescu și alți conducători 
români — vizite ce au devenit de 
acum o tradiție — au confirmat gra
dul înalt de înțelegere și colaborare 
dintre cele două țări ale noastre so
cialiste și vecine. Rezultatele impor
tante înregistrate în ultimii ani pe 
planul dezvoltării colaborării interna
ționale și bilaterale reprezintă o vă
dită afirmare a principiilor pe care 
se bazează aceasta — deplina egali
tate în drepturi, avantaj reciproc, în
credere și respect — și o contribuție 
importantă a Iugoslaviei și României 
la dezvoltarea politicii de bună veci
nătate, a stabilității in Europa și Bal
cani".

El a reafirmat apoi poziția Iugosla
viei față de unele probleme/'^2 <țui- 
ționale actuale. )

„Este necesar să acordăm o deo
sebită atenție evoluției și probleme
lor europene, a spus Iosip Broz Tito. 
Consider că sint create condițiile ne
cesare pentru a se trece la pregătiri 
sistematice, incluzînd aici și cele 
multilaterale, în vederea convocării 
conferinței in problemele colaborării 
și securității europene. Actualele 
procese din Europa, care se bazează 
pe respectarea realităților existente, 
trebuie să meargă mai departe și să 
cuprindă întreaga Europă, să ducă 
la relații caracterizate de un grad 
mai mare de libertate și egalitate in 
drepturi, care vor înlesni depășirea 
actualei divizări. Conferința a 
fost considerată de noi incă de la în
ceput ca o formă organizată de sta
bilire a înțelegerii, care va des
chide procesul democratic larg al 
colaborării și înțelegerii pe continen
tul nostru. Este necesar ca această 
conferință să stabilească principiile 
pe care ar urma să se bazeze sis
temul securității general europene, 
ca parte ă securității mondiale. Dar 
examinarea problemelor nu trebuie 
să se limiteze numai la cercul ma
rilor puteri deoarece ele afectează 
și interesele fiecărei țări europene. 
Ar fi necesar să se asigure continui
tatea în procesul de soluționare a 
diferitelor probleme aflate în dis
cuție astfel incit la conferință să se 
netezească calea formelor permanen
te de colaborare .multilaterală în Eu
ropa și să se creeze in acest mod 
nucleul structurii organizatorice al 
viitorului sistem al securității gene
rale europene".

După ce a menționat că nealinie
rea capătă, prin, actualele procese 
ce afirmă coexistența și tratativele, 
noi impulsuri, . vorbitorul a spus : 
„Așa cum a făcut și pînă acum,' Iugo
slavia se va angaja total și in a- 
propiatele acțiuni ale țărilor neali
niate. Și aceasta pentru că nealinie
rea reprezintă poziția de 'pleca
re și conținutul atitudinii noastre pe 
plan extern nu numai față de țările 
ce promovează o asemenea politică, 
ci și față de întreaga lume".

al P.S.U.G.
Berlin, informează 
Plenara a ascultat 
proiectele planului 
1975) de dezvoltare
ționale și al planului economic pe 
anul 1972, precum și cu privire la 
proiectul bugetului de stat pe anul 
1972. în legătură cu rapoartele pre
zentate au inceput discuțiile.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek,l a. 
primit ieri pe cunoscutul poet chilian 
Pablo Neruda, laureat al premiului 
Nobel, prezent în R.P. Polonă cu oca
zia premierei vanșoviene a piesei sale 
„Gloria și moartea lui Joaquin 
Murrieta".

vernului Regal de Uniune 
al Cambodgiei, condusă de 
ry, reprezentantul special 
ții din interior a Grunk 
aflată în vizită la Phenian.

Șeful secției relații 
terne a C.C. al P.C.R., 
Vlad, care a sosit la Belgrad 
vitația Prezidiului U.C.I., a avut joi
o convorbire cu Ignaț Golob, șeful 
secției pentru relații externe a U.C.I., 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării dintre cele două partide. 
Totodată, a fost efectuat un schimb 
de păreri în legătură cu activitatea 
internațională desfășurată de cele 
două partide.

La înapoierea din vizita 
pe care a întreprins-o în 
unele țări africane,Pal Loson- 
ezi, președintele Consiliului Preziden
țial ai R.P., Ungare, a făcut o decla
rație. El a arătat că, în cursul vizite
lor in Algeria, Republica Guineea și 
Republica Populară Congo, au fost 
încheiate opt. acorduri interstatale, 
care reglementează pe o perioadă mai 
îndelungată colaborarea dintre Unga
ria iși țările africane respective.

Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate o 
rezoluție care se pronunță pentru 
instituirea unui comitet permanent 
însărcinat cu analizarea actelor co
mise împotriva misiunilor străine 
acreditate pe lingă O.N.U. Rezoluția 
apreciază asemenea acte ca „incom
patibile cu regimul acordat acestor 
misiuni în baza dreptului interna
țional".

0 întrevedere’ cordială 
prietenească a avut loc la Pekin in
tre Go Mo-jo, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină, președinte de onoare al Aso
ciației de prietenie China—Japonia, 
și membrii delegației japoneze pentru 
memorandumul comercial chino—ja
ponez, anunță agenția China Nouă.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze, Pai 
Sian-kUo, a avut joi o întrevedere cu 
Rudi Kolak, președintele Camerei 
Federale pentru Economie a R.S.F. 
Iugoslavia. In timpul întrevederii, 
menționează agenția China Nouă, 
părțile și-au exprimat speranța că 
prietenia dintre popoarele chinez și 
iugoslav și relațiile de 
dintre cele două țări se ’ 
constant.

independenței, ti- 
străduiește să le

la Paris. La rîndul său, purtăto- 
de cuvînt. al delegației R. D. Viet-

■ cooperare 
vor dezvolta

Bahreinului este ■

CoSmOS-466". Agenția
în Uniunea

ÎN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

Napoli : Muncitori revendicîndu-și dreptul Ia munca

CU PRIVIRE LA POZIȚIA STATELOR UNITE FATĂ DE CON 
VORBIRILE CVADRIPARTITE
PARIS 16 (Agerpres). — Purtătorul 

de cuvînt al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la Conferin
ța cvadripartită de la Paris în pro
blema Vietnamului a declarat, la o 
conferință de presă, că, datorită po
ziției adoptate de delega'ia S.U.A., Ia 
conferință s-a creat o situație seri
oasă și încordată. El a arătat că de
legația americană, care continuă să 
refuze să dea un răspuns serios la 
propunerile în șapte puncte ale 
G.R.P., a cerut, sub pretextul „ne
mulțumirii" față de mersul convorbi
rilor, amînarea celei de-a 139-a șe
dință a conferinței de la 16 decem
brie la 23 decembrie apoi la 30 de
cembrie. Purtătorul de cuvînt a sub
liniat că. prin asemenea acțiuni, gu
vernul S.U.A. recurge la manevre 
indreptate spre sabotarea conferinței

de 
rul
nam a relevat că delegația S.U.A. in
tenționează să creeze la convorbirile 
de la Paris o situație încordată' în 
scopul de a sabota lucrările confe
rinței. Acțiunea delegației americane 
demonstrează că S.U.A. „nu doresc o 
soluționare pașnică a problemei viet
nameze, nutrind, ca și inainte, ilu
zia unei victorii militare". Statele 
Unite continuă „vietnamizarea" răz
boiului, extind acțiunile militare în 
Vietnamul de sud, Cambodgia și Laos, 
bombardează regiuni dens populate 
din R D. Vietnam, suspin grupul dic
tatorial saigonez. Purtătorul de cu
vînt a condamnat manevrele guver
nului S.U.A. indreptate spre sabo
tarea lucrărilor Conferinței de 
Paris în problema Vietnamului.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A BAHREINULUI

Astăzi este sărbătoarea na
țională a Bahreinului, tinărul 

. stat care s-a proclamat inde
pendent în vara acestui an. Țară 
insulară, arhipelagul Bahrein, 
format din peste 30 de insule 
cu o suprafață totală de 6'22 
kmp, este situat in sud-vestul 
Golfului Persic. Capitala, Ma
nama, se află pe cea mai 
mare insulă. Populația însu
mează 216 000 locuitei, din care 
majoritatea sînt arabi.

Timp de 150 de ani. Bahreinul 
s-a aflat sub dominația colonia
lă a Angliei. Perioada colonia
lismului a avut ca rezultat o 
gravă stagnare economică, ră-

minerea în tiparele ' structurii 
evului mediu pe care, o dată cu 
proclamarea 
nărui stat se 
depășească.

Economia 
axată pe exploatarea petrolului 
— descoperit în 1932. întreaga 
producție de patru milioane de 
tone anual este controlată de 
compania americană „Bahrein 
Petroleum". Laolaltă cu alte țări 
producătoare, Bahreinul reven
dică în prezent prețuri mai mari 
pentru țițeiul brut și, în pers
pectivă, o participație cuprinză
toare in această companie. Ex
tracția petrolului a'creat o clasă 
muncitoare numeroasă în raport 
cu numărul total al populației. 
Agricultura este reprezentată de 
cultura curmalilor, legumelor și 
cerealelor. Planurile de dezvol
tare ale noului'' stat prevăd ac
țiuni de modernizare a orașelor, 
formarea de cadre proprii, di
verse alte transformări care să 
permită locuitorilor să se bucure 
de roadele independenței poli
tice.

prilejul sărbătorii națio- 
a Bahreinului, poporul ro- 
urează tînărului stat suc

ces in lupta sa pentru consoli
darea independenței, prosperita
te și pace.
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DINLUMEACAPITALULUI_
MIȘCĂRILE GREVISTE IAU AMPLOARE

• LONDRA. — Convorbirile din
tre reprezentanții sindicatului și ai 
administrației uzinelor de motoare 
de avioane. „Rolls-Royce" privind 
încetarea grevei celor 6 000 de 
muncitori de la uzinele societății 
din Bristol nu au putut rezolva 
conflictul de muncă. Greva, care 
continuă de șase săptămîni, a oprit 
complet producția de motoare pen
tru avionul supersonic de 
„Concorde".

pasageri

Guvernul Republicii 
Populare Albania și guver
nul Republicii Peru au dat pu~ 
blicității un comunicat privind stabi
lirea relațiilor diplomatice intre cele 
două țări.

Încheierea convorbirilor 
J. Fock - G. Biedici. După 
cum informează agenția Taniug, con
vorbirile oficiale dintre Jeno Fock, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, și Gemăt Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F'. Iugoslavia, s-au în
cheiat. în cursul convorbirilor, a 
avut loc un schimb amplu de păreri 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
bilaterale, precum și în legătură cu 
o serie de probleme actuale ale si
tuației internaționale. în cursul’ vi
zitei, G. Biedici a fost primit de 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

reprima- 
uzinele 

din Barce-
• MADRID. — Pentru

rea grevei
„Electronica de ' Rubi' 
lona, patronatul a dispus conce
dierea a 1 800 ■ de muncitori gre
viști. Această hotărîre a stîrnit 
revolta și protestul opiniei publice 
din

declarate la

marele oraș spaniol.

TOKIO. — In 40 de universi- 
de stat din Japonia și în 13 

universitare a
• 

tăți 
spitale. și clinici 
avut loc miercuri o grevă prin care 
profesorii, medicii și asistenții sa
nitari au cerut îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale personalului 
medical. La această grevă au 
participat peste 18 000 de persoane.

• HAGA. — Numărul mediu al 
șomerilor din Olanda va 
cifra de 100 000 în cursul 
1972 — a declarat miercuri, 
lament, ministrul olandez 
problemele sociale, I. Boersma.

depăși 
anului 

in Par- 
pentru

• ROMA. — Peste o jumătate 
de milion de muncitori din indus
tria chimică a Italiei au declarat, 
joi, grevă, revendicind respectarea 
dreptului la muncă, realizarea re
formelor sociale (in domeniul să
nătății, învățămintului etc.). Pe de 
altă parte, grevele alternative din 
marile orașe și regiuni industriale 
ale Italiei, organizate de centralele 
sindicale C.G.I.L* C.I.S.L. și U.I.L., 
în vederea 
menționate, 
Torino — 
700 000 de 
Alexandria, 
ranto.

n'
T.A.S.S. informează că
Sovietică a fost lansat satelitul arti
ficial al Pămîntului „Gosmos-466“, 
destinat continuării cercetărilor spa
țiului cosmic. Aparatajul științific 
instalat la bordul satelitului funcțio
nează normal.

NEW YORK 16 — 
Corespondentul nostru, 
C. Alexandroaie, trans-. 
mite: Miercuri a avut 
loc la New York festi
vitatea inaugurării Bi
bliotecii ‘ 
prezența 
ministrului 
externe al Republicii 
Socialiste România, Va- 
sile Gliga, și a direc
torului Agenției, de in
formații a Statelor U-. 
nite (U.S.I.A.), Prank 
Shakespeare. Biblioteca. 
a fost dotată cu volu
me privind istoria Ro
mâniei, opere ale scri
itorilor români clasici 
și contemporani, albu
me cu reproduceri de 
artă din țara noastră, o-

române, în 
adjunctului 

i afacerilor

pere ale romancierilor 
noștri care au intrat în 
tezaurul culturii uni
versale. Sint expuse vo
lumele de cuvintărî ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., „Româ
nia pe drumul desă
vârșirii construcției so
cialismului", lucrări e- 
dit'ate în alte țări pri
vind viața și ac
tivitatea președintelui 
Consiliului de Stat al 
României, cărți referi
toare la realizările po
porului român in di
verse domenii de acti
vitate în anii postbelici.

La inaugurarea Bi
bliotecii române 
New York au

din 
fost

prezenți Richard Da
vies, adjunct al asis
tentului secretarului 
de stat al S.U.A., Thi- 
mothy Costello, vice- 
primar al orașului New 
York, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul țării noa
stre in S.U.A., Gh. Dia- 
conescu, reprezentan
tul permanent al Româ
niei la. Națiunile Unite, 
și alte personaliră,:':

Vasile Gliga și^jnk 
' Shakespeare au rostit 
alocuțiuni despre sem
nificația dezvoltării 
schimburilor culturale 
româno-americane pen
tru cunoașterea re
ciprocă a creației celor 
două popoare, in intere
sul cauzei păcii.

PARAGUAY 0 succesiune â la „Papa Doc"
susținerii. obiectivelor 
au cuprins în prezent 
oraș ce numără circa 
muncitori — regiunile 
Friuli, Napoli și Ta-

Londra. Pentru prima oara m isto
ria recentă a Marii Britanii : mun
citori demonstrind la intrarea în 
Palatul Westminster (sediul Parla

mentului)
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Intre regimurile dictatoriale latino- 
americane, Paraguayul prezintă, pe 
lingă altele, particularitatea de a re
înnoi starea excepțională la fiecare 
90 de zile. De multă vreme s-a pier
dut și obiceiul de a se mai prezenta 
justificări. Totuși, la expirarea ulti
mului termen, generalul Alfredo 

-Stroessner a reluat un vechi refren, 
spunînd că guvernul prelungește sta
rea excepțională deoarece „e singu
rul mijloc de a veghea. cu eficiență 
la. conservarea instituțiilor amenin
țate de subversiune". Interpreți ver- 
sați in semantica ‘oficială socotesc 
cuvintele președintelui nu at.it o ex
plicație cit mai ales un avertisment 
la adresa criticilor lansate in ultimul 
timp de unii lideri ai Partidului li
beral-radical. Liberal-radicalilor le 
era permis, de mulți ani, rolul de a 
critica diferite aspecte mărunte, in în
cercarea de a da impresia că ar exista 
posibilitatea desfășurării unei activi
tăți a .opoziției. Dar, de un timp, li- 
beral-radicalii au „depășit limitele" 
tolerate, ocupindu-se de o parcelă a 
terenului „tabu" : politica economică 
și socială a guvernului. Astfel, sena
torul Efrain Cardoso, președintele 
Partidului liberal-radical, declara re
cent că' „enormele investiții străine 
și împrumuturile externe contractate 
de guvern nu au avut efectul așteptat 
asupra, organismului economic și so
cial al țării", că „șapte la sută din 
populație trăiește în afara circuitu
lui economic" (adică în condiții de 
primitivism total — iar după alte

surse cifra e aproape dublă — n.a.) 
și că „ritmul de dezvoltare economică 
este inferior sporului demografic".

Asemenea declarații au fost de a- 
juns pentru ca guvernul să lanseze 
acuzația de „subminare a instituții
lor", mai ales că îndărătul unor ase
menea revelații — nepermzse, deși 
arhicunoscute — transpărea intenția 
liberal-radicalilor de a capitaliza ne
mulțumirile maselor populare în 
vederea alegerilor din 1973. Nu pro- 
priu-zis de șansele „opoziției legale" 
e îngrijorat guvernul — ele sînt prac
tic nule in condițiile

■ guayene — ci de 
neconformismul să 
sectoare mai largi, 
pînă la dimensiunile unui eventual 
proces necontrolabil. Cu atit mai mult 
cu cit și straturile mijlocii ale cle
rului catolic au inceput să sfideze 
restricțiile stabilite de guvern. Ca 
atare, avertismentul lansat urmărea 
să aducă la cunoștința tuturor că ri
gorile stării excepționale și-au lărgit 
raza de cuprindere.

Este întru totul explicabilă preocu
parea lui Stroessner de a sufoca in fașă 
orice deviere de la preceptele oficiale. 
Regimul dictatorial din Paraguay pa
tronează o „ordine" social-economică 
explozivă. Iată doar citeva din reali
tățile pe care regimul le apără de 
„subversiune". Numai 25. de super- 
latifundiari 
metri pătrați de teren arabil, ceea 
ce reprezintă un sfert din teritoriul 
țării. Există un simulacru de „insti-

dictaturii para- 
posibilitatea ca 
se propage în 
amplificindu-se

stăpinesc 130 000. kilo-

tut de reformă agrară" — care are 
ca buget 275 000 dolari, din. care... 
261 000 dolari reprezintă salariile 
funcționarilor. Din acest institut nu 
a ieșit niciodată vreun proiect de 
reformă, agrară, intre 42 și 50 la sută 
din bugetul național este destinat ar
matei și poliției — și numai efecti
vele poliției depășesc de două ori nu
mărul muncitorilor industriali 1 Mai 
puțin de 20 la sută din buget este a- 
locat pentru cultură, educație și sc 
nătate, luate împreună. Venitul me
diu pe cap de locuitor este de 105 do
lari ; analfabetismul cuprinde peste 
30 la sută din populație.

In atmosfera de teroare politică 
de tip fascist din țară, adepții lui 
Stroessner 
succesiunea 
intenția lor 
Iul Haitian.......... ......
prevede a fi una din 
actualului dictator, un tînăr ofițer de 
30 de ani, Gustavo Stroessner, supra
numit „Baby Stroessner". Așadar, 
după 17 ani consecutiv la putere — și 
încă doi pînă la „alegeri" — monarhia 
Stroessner și-ar asigura continuitatea, 
tot așa după cum în Haiti s-a instau
rat dinastia lui „Papa Doc". Pentru 
aceasta este necesară modificarea 
constituției, dar cum ea a mat fost 
modificată de două ori in același 
scop, nimeni nu se îndoiește că 
Stroessner va reedita operația pentru 
a treia oară.

pregătesc de pe acum 
prezidențială din 1973, 

fiind să reediteze mode- 
Viitorul președinte se 

.......- Y.'.l progeniturile

V. OROS
RIO DE JANEIRO
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