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Joî dlmtaoațâ au început lucră- ședințele Consiliului de Stat al Ke

rite celei do-a Vlll-a sesiuni ă Ma- ........ ~ ...................
rli Adunări Naționale. Marele, sfat 
al țării ta Jn discuție. In actuala se- 
r.iuno. legi de o deosebita important ___ ____ _ ... ........ .. ...
ta pentru Îmbunătățirea In conți- prealabil șl avizate favorabil de 
nuarc a vieții pollute, economice șl comisiile constlluționalfi și lurldl- 
Eociale a Ronțănicl. că ale M.A.N.. precum ®i de Consl-

La intrarea In sala de ședințe a uuI legislativ.
Palatului Marii Adunări Naționale, . fhipft discutarea po articole, 
conducătorii do partid șl de stat Marca Adunare Națională a adon- 
stat IntimplnaU cu îndelungi a- tot. prin r.vot. secret cu bile. Leaea 
plnuze de deputațl șl invitați. -■ ■

în- loja din dreaptaIau loc lor 43 alin. î șl 8Î alin.~3 din Con
tavnriUll Nicolas Ceausescu, . Ion stltuția Republicii Socialiste Rotrta- 
Gheorghe Maurer. Emil Rod na ras. hlă. prin care durata mandatelor 
Manea Măneseu. Paul NIculeseu- M.A.N.: șl consiliilor populare'so 
Mizll, Gheorghc Parul. Virgil Trofln, prelungește la 5 unt.
IIJo Verdcț, Maxim Bcrgbianu, De asemenea. Marea Adunare 
Gheorghe Cioară,, I lorian Dânllaclic, NaUonalâ a dlscutol și adooUit. 
Constantin jprăgun, Emil Drlțincs- prta vot secret cu bile. Legea cu, 
cu. Janqs Fsuțekas^pumHra Popes- privire Ia prelungirea durate! celei 

* vi-a legislaturi a Marii Adu-’
nări Naționale si a mandatului
He’Î973.” ””” ■”

în continuarea ordinii de zl. a 
luat cuvîntul tovarășul Ion

instituții , centrale șl organizații sinului de Miniștri, caro a spus: 
obștesc« acadcniJc.cnJ p] alti oa- Urmare hotârlrll plcrmrd ’ Coml- 
meni de șțltata șl cultură, ziariști țolului' Central al Partidului Co-
romănl șl corespondenți aj prcsol munlst Român din 10 aprilie lim.

m , .. ,n temeiul articolului 43 din Con-
SinEprczenU..de asemenea, șef ștltuțlc șl articolului 01 din re

al misiunilor diplomatice acreditați gulamfentul.de funcționare al Marii 
“2U.?SI*' . „ . , . Adunări Naționale a Republicii

Lucrările sejlunll stat deschise Socialiste România. propun urmA- 
de președintele Marii .Adunări Na- .................
țtoMle. tovarășul Ștefan Volicc, w,a5UUUU, ae .ttlulLîlr> m nepuou- 

în unanimitate deputății votează cU s^iitto România ...
ordinea de zl_u celei de-a VLlI-a — numirea tovarășului Pool 
MShinl a Marii Adunări Naționale: ni^cu.mm ln runc!Ia de felceJ 
. — Vroteclul de lege cu privire nrest^dlnte ‘ ni Consiliului de Mi
la modificarea articolelor 43 alin. 1 
șl 81 alin. 3 din Constituția Repu
blicii Socialiste România ;

2. — Proiectul de lege cu privire 
la prelunglren duratei celei de-a 
Vl-a legislaturi s ■ Marii Adunări 
Naționale și a mandatului consi
liilor populare ;

3. — Modificări ,ln componența 
Consiliului do Miniștri ;

4. — Proiectul de lege cu privire
• Ia activitatea de comerț Interior ț

5. — Proiectul de lege privind
- gospodărirea pădurilor aflate iu 

administrarea directă a comunelor ;
6. — Proiectai de lejre privind 

, gospodărirea apelor In Republica
Socialistă România :

7. '— Proiectul de lege privind or-
■ ganlzarea șl funcționarea coutroiu- 

lui obștesc ; ■'
8. - — Proiecta] de lege privind ca

zierul judiciar ;
0. — Modificări tn componenta 

unor comisii permanente.
Primit cu puternice, aplauze, a 

luat cuvîntul. in legătură cu pri
mele două puncte înscrise pe ordi
nea de zl. a sesiunii, tovarășul 
Nleolac Ceaușescu. secretar general 
al Partidului’ Comunist Român, pre-

publici! Socialiste România.
Apoi, președintele Marii ‘Adunări 

Nuțloiuile a arătat că aceste pro
iecte de legi au fost examinate in

discutarea pe articole.

cu privire lu modificarea articole
lor 45 alin. 1 si 81 alin. 3 din Con-

Manea Măneseu. Paul
Mizll, Gheorgbe Pană. Vlrgll Troliu, prelungește'îo' 5 "nnî' 
pu°„ ?’îî,nJ _ De asemenea. Mai
Constantin Drăgnn, Emil Origin, 
ca. Janos Faze kas, Dumitra Popi 
cu, Leonte Răuiu. Gheorgbe Stoica,
VasileVilCU. jjuu., <<utiU1Uiic vi a iiiiinuiituiui
. *0-*a.C I? stingă se află mem- consiliilor populare oină In mar
brii Consiliului de Stat --------

La lucrările sesiunii pdrildpă nu
meroși invitați — membri al C.C. 
r3 ralnlfX conducători de Gheorgbe Maurer, președintele Con-
lnstltuțll , centrale $1 organizații silfului de Miniștri, caro a spus:

„ alti. _.oa*. Urniaro hotârlrll plenarol !i Coini'-*' 
meni de șțjință șl cultură, zlari.y.i teiului Central al Partidului Co-

toarele •modificări ln. componența 
ConșllluJuJ ele _ Miniștri al Reuubîl-

— numirea tovarășului Paul.

președinte ' a! Consiliului de Mi- 
' nlstrl :

— eliberarea tovarășului Leonte
■ llâiiin din funcția de vicepreședin

te el Consiliului de Miniștri. ori-
. rnlnd alte însărcinări :

— eliberarea tovarășului Iosif
■ Banc din funcția de vicepreședinte’ 

al Consiliului de Miniștri sl minis
tru- al agriculturii; industriei ali
mentare si anelor, orlmlnd alte în
sărcinări :

■ — eliberarea tovarășului Glieor- 
ghe Cioară din funcția de Preșe
dinte al Consiliului Național pen
tru Silință și Tehnologie, primind 
alte insărcinări :

— numirea tovarășului Ion Slfi-
neseu In funcția de ministru de in
terne : "
' — eliberarea .tovarășului. Ansele 
Mlculeseu din funcția de ministru 
secretar de stat Ia Ministerul A- 
oriculturll. Industriei Alimentaro sl 
Anelor si numirea sa In funcția de 
ministru al Agriculturii. Industriei 
Alimentare si Anelor :

— eliberarea tovarășului Danii- 
năchescri din funcția de ministru 
al sânfltflll! si numirea tovarășului
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Nu se poate spune că Uzina de rulmenți din Brașov na a obținut rernHnie 
pozitive. In ultimii ani, in domeniul activității economice. Dimpotrivă, in 
multe privințe, performanțele Inreffistrate nici, in diferite sectoare, se apropie 
șl, in unele cazuri, se situează la nivelul eelor existente pe plan mondial. Me
ritul comuniștilor, al organizației de partid consiâ tocmai in aprecierea lucida 
a faptelor, a realltațll care arătau câ, practic, nu sint limite peste care nu 
se poate trece, că In privința ridicării calității produselor, a gospodăririi me
talului, a folosirii fondului de timp oxlstau Încă rezerve nofructlflcate.. 
TocmaJ de la acest raționament economic au pornit comuniștii grupei sindicale 
din secția forjă care, in vara anului trecut, în climatul de efervescență crea
toare al Întrecerii socialiste, au lansat Inițiativa „Micronul, gramul, secunda". 
Privită prin prisma rezaliatelor care s-au obținut, această Inițiativă consti
tuie o expresie elocventă a roiului de conducător politic al comuniștilor, a 
eficienței mijloacelor și mciodclor muncii politice de masăl In același timp, 
ea oferit cadrul fertil pentru Îmbinarea armonioasă a activității polltlco-edu- 
caUve cu cea economică.
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Stimați tovarăși deputațl, ,

Consiliul Național al Frontului
■ Unității Socialiste a luat fn discu-’ 
. țle problema duratei legislaturilor

Mari! Adunări Naționale. Pornind
■ de la faplul cfl congresele partidu

lui s-au stabilit la cinci ani" și din 
dorința ca alegerile pentru Marea 
Adunare Națională să aibă loc, de 
regulă, după congresele partidului,

, pentru a putea prezenta in fața po
porului programul de activitate 

i pentru perioada următoare. Con
siliul Național al Frontului n ajuns 
la concluzia’că este necesară pre
lungirea duratei legislaturii Marii . 
Aîlunări Naționale de la 4 Ia 5 ani.

3

clitzJe a Frontului Unității Sodd- 
listo, Consiliul de Stat, care șl-ii’ în
sușit acest punct de vedere, con- 
slderindu-r Just,' supune Marii. A- 
dunări NațloMlo proiectul de lege 
pentru modificarea corespunzătoa
re a- Constituției. Ați primit pro
iectul de lege. Nu consider că tre
buie să mă mai refer la el Dacă 
proiectul- de lege privind modifi
carea Constituției ?I stabilirea du
ratei mandatului Marii Adunări 
Naționale In 3 ani va ti adoptat — 
și eu iml exprim-convingerea îrfi va 
fi —, apare necesar să hoiărim in 
această .sesiune și prelungirea du
ratei celei de-a vi-n iegislaturi a 
Marii Adunări Naționale. S-a por
nit do la gindul ca alegerile pen-

- tru noua legislatură să albă Ioc în 
mnrUe 1075 — ded după congre
sul partidului, care șe va ține in 
1074. Avind în. yedere efl actuala 
legislatură îșl termină mandatul în 
martie 1073, apare necesară prelun
girea duratei mandatului.elcurincă 
doi arii. Corespunzător, țlnind sea
ma că alegerile pentru* eonslliiie 
populare.au loc la aceeași dată — 
se propune prelungirea" inandațu- 
lui consiliilor populare. AțP primit 
șl acest proiect de. lege. V-aș ruga 
să adopțațl șl. primul șl al doilea 
proiețt de lege; aceasta corespun- 
zind mal bunel organizări a 

. activității organelor de conduce
re a societății noastre socialiste. 
(Aplauze)

— Luate pa ansamblul secției for
jă, ne spunea tov. Constantin Chlrov, 
seerotarul comitetului de partid pa 
secție, realizările noastre erau apre
ciate ca bune. Dar noî nu no pulsam 
declara mulțumiți clnd vedeam cum 
aceste rezultate se obțin in condițiile 
In care nu toți membrii colectivului 
lși făceau datoria pe deplin, iar din 
cauza unora se rebutau o serie de 
piese, no risipea metal. Iar diferite u- 
lllaje lucrau sub capacitate. Ne dă
deam seama că in secție, existau, mari 
rezerve de producție «valorificate. 
Or, pentru a fi 
puse In valoare se .....- ——.
cerea un singur 
lucra : s4 ne per-

Ș£“” 0 VALOROAS
Pentru realiza

rea acestui Impe- ■ , ,
rativ era o sin- M MTDrfTDr 
gură cale : ridic»- IN Ils I HLULlALi 
rea (țradului de 
conșlilnți in mun- uw.nri r
că a fiecăruia din- IA 7 Mfl [ 
tre membrii co- ULIIILLL ,
lecllvulul. Asupra
conștiinței oame- n.,. m
nltor ec putea ac- |J|M K
țtoaa. de ademe
nea, intr-un sin-

jȘ .
. ror formelor șî

mijloacelor, muncii politico-educative 
și crearea,-pe aceasta bază, a unei 
opinii tic masă, a unei atitudini . ln- 
Iranslgcnte. combative, față de aceia 
care incălcau normele disciplinai in 
muncă, Cală, de manlfeslărUo da con
servatorism, nitlnfl șl ■ Inerlla.

— Tn accift scop, ne-a" relatat tov. 
Vlncențiu Apolzan, secretarul comi
tetului de partid pe uzină, organiza
țiile de partid au folosit șl folosesc 
cete mal ingenioase și eficiente me
tode ale muncii politice de mesă. 
Alături de munca polillco-educallvă 
de la om Ia om. do o mare eficiență 

' agitatorică s-au dovedit a fi panou
rile. Intitulate’ sugestiv. ..Prietenii sl 
dușmanii micronului, gramului, se
cundei0, vitrinele calității șa. Se 
pregătesc șl slot prezentate progra
me adecvate de către brigăzile artls- 
tlceide agitație, 'transmisiuni ale Bta- 

•' Hal da radloflcarc. Tuturor , acestora 
li s-au adăugat mijloacele mecani
zata de ogltațle. cu efecte de lumină 
și mișcare, ce atenționează' în per
manență colectivele secțiilor 'asupra 
sarcinilor ce le revin In privința ca
lității, a gospodăririi metalului, a 
folosirii mal depline și. productive a 
timpului de lucru.

Un puternic caracter polltlco-cdu- 
catlv Jl ,nu dezbaterile in grupele 
sindicale. Ajci tint supuse judecății 
exigenta a ^colectivului toate cazurile 
de abateri ale unora dLntre cel cer
tați cu ..micronul; gramul șl secun
da0. Forjorul Ion Ignat obișnuia Bă

• ■ ■ ’ ' • .■ .7 ■/.. st; X.:
lipsească frecvent de ta program, des- 
complednd formația de lucru. Cazul 
lui a fost luat In discuția grupei sin
dicale. care l-a criticat cu severitate, 
arătlndu-1 lmplicațLlle ce le generea
ză ' lipsa sa de ta program. Criticile 
l-au ajutat ; dc mal multe luni el nu 
mal lipsește. SI, la fel ca el. ®-au în
dreptat șl alții, elșllgîndn-se astfel un 
prețios timp de lucra. Au fost șl ca
zuri dnd avertismentul dat nu a avut 
efectul scontat : In asemenea con
diții, grupa sindicală a renunțat ta 
„servlclUe0 celui recidivist..

Succesul lrdțla- 
^vel „Micronul, 
gramul, secunda 
în slujii.s efiden- 

, inițiativă
tor : munca jpo- 

Qfiri fii IOTA IiUco-edueallvft auULIALlulA fost dublată de o
intensă activita
te tchnlco-orga- 

RULMENTUL" S’SliS 1", “i
■ / create condiții

-prin ■ materiale pentru a
iflx iU se asigura un larg

u , elrap de manlfes-
> tare a, inițiativei

_—_—muncitorilor in
dontonlul orgnni- 

. . zări! producției șl
s muncit Să îufim cazul secției 
forjă.

— Practic, aprecta tehnologul Radu 
Neagu, președintele comitetului sin
dical pe secție, ta forjă a avut loc o 
reconsiderare a fluxurilor ?! tehno
logiilor do fabricație. Rezultata] : s-a 
înibunăiițlt calitatea produselor, a 
crescut produeilvltatea, a scăzut con- 
stimul do metal, s-a ușurat efor
tul fizic al muncitorilor. Fabricația 
reperului ■ 32311. ca să mă refer, ta 

'un singur exemplu, trecută pe agre
gatele automata, a dus la diminua
rea consumului do metal cu |210 
grame pa bucată, ta lichidarea rebu
turilor. I;

La fel de eficiente s-au dovedit a 
fl măsurile ce vizează întărirea asis
tenței tehnice tn toate schimburile, 
redistribuirea mal uniformă a pereo- 
nalulul. de întreținere pe schimburi, 
asigurarea mal operativă jh unor pie
tre de schimb. S-a Imbunătăilt.ț >ta 
asemenea, colaborarea dintre maiștri 
și șefii de echipă,, dintre schimburi. 
Acum, unul schimb nu-1; mal este 
Indiferent dacă schimbul următor arts 
sau. nu asigurate pregătirile de Itfcru 
necesare. Lucrul se predă din mers. 
Intre schimburi clștlgindu-se mtnuto 
importante pentru producție. Eficaci
tatea acestor Intervenții ? lat-o, cre-

Nlcolae MOCANII 
corespondentul „Scinioii*

(Continuarc in pag. a IV-a)

în conformitate cu această con-

Realizări remarcabile

1 și 81 alin. 3 din Constituție se 
modifică șl vor avea următorul 
cuprins :

nulul trecut. Sarcinile de plan 
pe trimestrul I al anului si pe 
primele două decade alo luni! 
aprilie au fost îndeplinite si

urmare, uzina a dat tn plus 
economiei naționale motoara 

52 000 
re

tail ■..Scinteli“.
■TR- SEVERIN (Coresponden- 
' . ~ L Anghel) : La

punctul de control Gura Nord, 
lacul de acumulare a! Sistemu
lui hidroenergetic șl de navlga-

Inre-

cu privire la modificarea articolelor 45 alineatul 1 

și 81 alineatul 3 

din Constituția Republicii Socialiste România
Marea Adunare Națională a Re- I. Art. 43 alin. I : „Marea Adu- 

publlcli Socialiste Romănla'ndopiă nare Națională se. alege pentru o 
prezenta lege: , legislatură de 5 ani. socotiți de la

Articolul L — Articolele 45 alini incelărli măndâtului Marii
' " ' - - Adunări Naționale precedente". ■

2. Art 8! alta. 3 : „Durata man
datului consiliului popular este de

' ' ‘“iJ -. . ■ ; ’ ’■
5 ani, socotiți de ja'data încetării 
mandatului consiliului popular

■ precedent’. ■ '
Articolul II. — Cu modificările 

prevăzute La nrf.il al prezentei legi, 
Constituția Republicii Socialiste 
România se, va republica.' ‘

(Continuare în pas. a Il-a)

ÎN PAGINILE II-III-IV
© Expunerea la proiectul de lege cu privire la 

activitatea de comerț interior
© Expunerea la proiectul de lege privind gospodă

rirea pădurilor aflate în administrarea directa a 
comunelor

© Expunerea la proiectul de lege privind gospo- 
dârlrea apelor în Republica Socialistâ România

@ Din cuvîntul participanților la dezbateri

cu privire la prelungirea duratei 
celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale 

și a mandatului consiliilor populare
jl 81 alin. 8 din Constituția Repu
blicii Socialiste Romflnia. durata 
celei de-n Vi-a legislaturi a Marii 

7<___ ... .. ___ ... Adunări Naționale ss prelungește
modificarea articolelor 45 alin. 1 pînă la data de 7 marile 1073.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste Romănla adoptă 
prezenta lege :

Articol unic. — în legătură cu

PInă In aceeași data se prelun
gește sl durata mandatului consi
liilor populare alese la 2 martie 
1009.

punctul de con 
tacul de acumir 
i„.: 
țle de la Porțile de Fier a a- 
tlns .cel mal . Înalt nivel 
glstrnt plnă acum : 89.12 metri. 
Acest nou succes Important al 
constructorilor si hkîroenernetl- 
eienllor de la Porțile de Fler 
se Impune cu atît mal brea- 
nant cu cit a fost obținut In 
condițiile secetei accentuata 
din primăva-a acestui un

Ln realizarea cotelor finale 
alo lacului de acumulare de ta 
Porțile de Fier, succes Inchi- 

l nat zilei de 1 Mal. au avui un 
’ aport deosebit lucrările șl ma

nevrele de înaltă calitate exe
cutata de hldrosnergctleleml 
român! șl iugoslavi clin sedoa- 
rela de exploatare și întreți
nere ale baratelor deversoare 
de ta Sistemul, hidroenergetic 

de navigație de la Porțile de 
lor.
TIMIȘOARA — (Corespon

dentul „Seînteir. Cezar Ioana): 
Colectivul uzinei „Electromo
tor0 Timișoara îhtîmplnâ ziua 
de 1 Mal cu realizări remarca
bile In îndeplinirea sarcinilor 
de plan si angnlamentelor lua
te In întrecerea eoclallsta ne 
acest, an. Prin creșterea Indici
lor de utilizare a mașinilor 0 
Instalațiilor din sect lila de bază 
la peste 92 la sută ri a ’coefi
cientului de schimburi la 2.15. 
de ln începutul anului șl plnâ in 
prezent s-au produs cu 27 la 
sută mal multe motoare elec
trice șl produse electrocavnlce 
dedt In aceeași perioadă a a-

depășîto la toii Indicatorii. Ca 
urmare, uzina a d.~.;. Ir 
economiei naționale i 
electrice cu o putere de I 
kW. precum șl 0 0©0 bucăți . _ 
lee pentru echipament auto și 
Iractor. realizări care repre
zintă aproape 50 la- sută din 
angajamentele anuale» De men-l 
ționa* că sarcinile de livrări la 
export ou fost, depășite cu mai 
bine de flOOfflM lei valută.■ .• / ',. . |

BACAU (Corespondentul
, ,,Scînteli“, Gh. Baltă) : Con
structorii Complexului hidro
tehnic de la ' Poiana Uzului 
Înscriu In occste zile noi suc
cese oe agenda întrecerii. Atît 
la baraj.-cît si la hidrocentrală, 
se'excavează în stlnea. dură a 
muntelui, se toarnă betoane, se 
lucrează Intens In amenajarea 
coronamentului. De la lng. Llvlu 
Giițiu. salul șantierului, om a- 
flat că 20 din cele 33 de olotorl 
(btoruri) ce formează colosul din 
oțel, si beton au aiuns la 
cota finală. „ De asemenea, da 
la începutul anului ?! pfnă aram 
constrictorii de aici au turnat 
în corotil barajului aproape 
15 (MM mc de beton șl au ex
cavat circa 120 000 mc do 
s’to'ă țl pămînț.- (iepășlndu-șl 
cu jiî'iilr anaaiâmentoie asumate 
in .întrecerea re se desfășoară 
in cinstea zilei de l Mal. Brigă
zile de betonlsl! conduse de Du-
mitru, .Ptișcara si Ștefan Scurta, t 
orfcim si cea de dulgheri con- ’ 

!

4

dusă de I Pereni eu înregistrat 
cet mai înalt ritm de lucru.'

SinEprczenU..de
gulamfentul.de
populare.au
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prezentată de tovarășul Nicolae Bozdog
în ceea ce privește modernizarea 

comerțului șl ca-eșterea continuă a e- 
flciențel economico slnt înscrise în 
proiectul de lege prevederi pentru 
dezvoltarea coordonată a bazei teh- 
nlco-mntcrtale. Introducerea tehnicii 
noi, a formelor noi de desfacere, me
canizarea lucrărilor dc aprovizionare 
ță transport a mărfurilor, sporirea 
vitezei mijloacelor circulante șl uti
lizarea rațională a forței de muncă, 

Legat de dezvoltarea coordonată a 
bazei tehnloo-maScrlale a comerțului, 
în concordanță cu prevederile pla
nului de stat, stat stabilite măsuri ca, 
în cadrul lucrărilor de sistematizare 
a localităților, precum șl la elabora
rea proiectelor de locuințe, să se sta
bilească ta mod obligatoriu necesa
rul dc dotări comerciale șl de ser
vicii, amplasarea tor și etapele de 
realizare, astfel cn să poată fl date 
în folosință concomitent cu locuin
țele.

Un capitol de lege este rezervat re
gulilor privind aprovizionarea și ser
virea populației. In care slnt concre
tizate sarcini el răspunderi pentru u- 
nttățilo comerciale de stat și coope
ratiste, pentru toți cel ce tac acte de 
comerț. In vederea asigurării unei 
eerytri corespunzătoare. Un accent 
deosebit se pune pe obligația perso
nalului din comerț dc a manifesta o 
comportare civilizată și demnă față 
de cumpărători, de a aplica cu fer
mitate principiile eticii șl echității 
socialiste în întreaga lor oetivltnle.

Pentru apărarea lntaresotor consu
matorilor, tn proiectul de lege se 
prevăd măsuri pentru exercitarea 

■ controlului de către organele centra
le ?1 locale, precum și stabilirea 
sancțiunilor pentru cel care Încalcă 
normete de comerț.

în concluzie, proiectul de, lege o- 
gllndește atît experiența de aproape 
23 do ani a con’.erțului socialist din 
țara noastră, cit și sarcinile șl o- 
rlentărlle de dezvoltare în perspecti
vă a acestei activități.

Recent, tovarășul secretar gene
ral Nlcotae Ceaușescu a vizitat din 
nou unele unități din centrele corner
dale ale CapltaleL Observațiile și 
Indicațiile date ta fața locului pri
vind modul de aprovizionare, folosi
rea Intensivă a spațiilor, extinderea 
preambalări! ca o condiție a comer
țului modem, dezvoltarea in mal 
mare măsură a desfacerii de produse 
semipreparate; diversificarea largă a 
’Borilnrentulul doi mărfurl.i.ceștsrea’ 
‘preocupării șl., ri&hjufflterrtj 'fiecărui' 

Vluicrător din comcrl.iîep'.ni gpspodă- 
■riTeti -unității șl servirea 
constituie un ajutor substantial în 
activitatea noastră,,o-reflectare vie 
a preO'Cupăril conducerii partidului si 
statului penlra problemele care pri
vare populația. Aceste indicații slnt: 
fat.-H ie șl in proiectul de lege supus 
dezbaterii dumneavoastră.

Considerăm.. că prin adoptarea pre
zentului proiect de lege se creează 
cadrul corespunzător pentru îmbună
tățirea întregii activități de comerț 
interior, cu efecte pozitive ta ce pri
vește satisfacerea cerințelor Bporlia 
de mărfuri șl savlrea populației.
.Vă asigurăm că vom acționa cu 

toată fermitatea penlro traducerea fa 
viață a prevederilor legii.

£

Profundele schimbări petrecute în 
Întreaga noastră viață economică 
șl socială, determinate de puternica 
dezvoltare a tortelor de producție si 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al populației, necesită perfecționarea 
organizării si conducerii activității 
economice șl impun îmbunătățirea 
Întregii activități de comerț Inle- 

' rior.
In acest scop, a fost Inițiat proiec

tul de lege cu privire la activitatea 
de comerț interior, pe caro vă roa 
sâ-ml permiteți ca. din îiMsltclnarea 
Consiliului de Miniștri, sa 11 prezint 
spre dezbatere gl adoptare.

Grija permanentă a conducerii 
partidului, personal a tovarășului 
secretar general Nioolne Ceausescu, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării cu mărfuri n popp- 
latici. pentru perfecționarea activi
tății acestei ramuri importante a 
economiei noastre c-a manifestat și 
cu acest prilej Prin Îndrumările 

' prețioase date la elaborarea proiec
tului do lege.

Conform liotăriril Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist,Român, proiectul de 
leae a fost supus dezbaterii publice 
pentru a da posibilitatea oamenilor 

. muncii aă-el aducă contrlbutln in de
finitivarea IuL Numărul mare de ra- 
pe ’lli și obiervnțll primite dovedesc 
interesul larg de care s-n bucurat 

. din partea populației, precum sl In 
ritului celor 330 0®<0 salarlațl :dln co
merțul socialist

Scopul activității ds comerț Interior 
— înscris In primul articol nl proiec
tului de lese — îl constituie aprovi
zionarea populației cu mărfuri de 
bună calitate și servirea exemplară 
a cumpărătorilor.

An de an. fondul de mărfuri desti
nat aprovizionării populației a epo- 
rlt simțitor, ceea ee s-a reflectat in 
creșterea însemnată a vlnzMor de 
mărfuri. Tn ultimii șase ani. volumul 
desfacerilor prin comerțul aodaltat a 
crescut cu peste 00 la eută sau apro
ximativ ■50 miliarde leL Aceaaiâ dez
voltare dinamică caracteristică pentru 
comerțul nostru Interior va continua 
In acest cincinal. Planul pe 1BH a fost 
realizat și depășit. Aceeași situație 
e-a lnreglGlrat în trimestrul I. creș
terea față de trimestrul I 1071- fiind 
aproape de 10 ta âsulili.

In condițiile sporirii numărului 
poputațlel. a veniturilor băncst.1 ale 
aewîteta șl a > fondului, de niârfuri. a 
fost dezvoltată si dlverrificată, tp- 

. țeaua d» desfacere a comerțului ep- 
‘Cîallsl. La înataulul acestui func
ționau, oaste. Gf 000 magodilhe sl uni
tăți de alimentație publică. îrteumind 
o suprafață de aproape S milioane mo 
cu 11030 unități aau cu 1.6 milioa
ne mp suprafață comercială mal nuire 
decît în urmă cu sase ani.

Paralel cu dezvoltarea rețelei de 
desfacere «5 de.’făsoarft o largă ac
țiune de modernizare a unităților co
merciala atît în orașe, rit ?1 In loca
litățile rurale, ee manifestă mal mul
tă preocupare pentru îmbunătățirea 
comerțului în piețe, creîndu-se con
diții mai bune do (tcrvlre.’

Activitatea de comerț Interior cu
prinde o multitudine de probleme si 
aspecte care privesc, practic, marca 
majoritate a populaUol, șl prin pris-

ma aceasta s-a apredat că este ne-’ 
ccear fiă ec elaboreze o realementa- 
re unitară si generală.

Proiectul de leao prezentat urmă
rește, in ansamblu. ca prin măsurile 
prevăzute să ®e realizeze desfășura
rea actlvltătU comerciale moderne și 
eficiente, ta nivelul exigențelor ac
tuale. de investigare a cererii ds 
mărfuri, do exarcltare a unul rol ac
tiv al comerțului asupra producției, 
pentru adaptarea operativă la nevoi
le de aprovizionare ale populației de 
la orare si sate.

Desfășurarea activității comerciala 
pe bază de plan este Îmbinată ar
monica cu acordarea de largi atri
buții r| competente organelor locale 
ale administrației de stat si organi
zațiilor comerciale.

Astfel, s-a prevăzut cu probleme
le holărtioaro pentru aprovizionarea 
populației, cum elnt sarcinile de li
vrări șl fondul de mărfuri la princi
palele produse alimentare si ncațl- 
inentare. volumul de desfacere cu a- 
mănuntuL precum ’ s! volumul total al 
investițiilor șl sarcinilor de beneficii, 
să flo stabilite la nivel central, cu 
constatarea comitatelor executiva ■ ale 
eonsllIilor populare tudetene si ol 
municipiului București.

De asemenea, pentru a veni tn 
sprijinul celor cu venituri mal mici, 
in planurile de stat anuale vor fi pre
văzute. In continuare. In mod distinct.
in planurile de elat anuale vor ( 
văzute, in continuare. In mod <11l 
cantitățile minime de aprovizionat Ia 
principalele produse rau «sortimente 
de mărfuri ieftine, precum si la arti
cole pentru copii.

Pentru Ministerul Comerțului Inte
rior. care înfăptuiește politica parti
dului șl stalului în domeniul comer
țului interior. slnt prevăzute garclni 
privind răspunderea pe care o are 
pentru aprovizionarea populației si 
organizarea Întregii activități de co
merț. precum si competentele respec
tive pentru ducerea la Îndeplinire a 
acestor sarcini

Un loc Important este rezervat a- 
fcrlbutUlor șl răspunderilor ce revin 
organelor locale alo administrație! de 
etot privind activitatea comercială oe 
teritoriul Județului, municipiului, ora
șului sati comunei. Așezarea fondului 
de mărfuri pe teritoriu, dezvoltarea 
rețelei'de desfacere. controlul desfă
șurării activității comerciale de ta 
orare sl sate eint numai dteva din 
importantele sarcini oo care proiec
tul de Jose Ie dă In competenta co
mitetelor executive ale consiliilor

..populare, pentru: rezolvarea operati
vă o multiplelor probleme .specifice, 
cu caracter local. <t ' " •

Sarcjnl deosebite, tint-: prm'azute 
pentru unitățile socialiste ’producă
toare de bunuri do consum.- care. în 
fstrlnsă colaborare eu organizațiile 
comerciale, trebuie să realizeze o cu
noaștere temeinică a' nevoilor ds 
consum, rf sporească volumul pro
ducției. t?ă lărgească in mod continuu 
gama produselor și «ă albă o preocu- 
pnre constantă pentru calitatea aces
tora.

Tinted soamo de aportul pe carc-l 
aduc în aprovizionarea populației 
cooperativele agricole do producție, 
membrii acestora, producătorii agri
coli Individuali șl meșteșugarii, in 
proiectul de lege exle reglementat 
modul In care aceștia pol sa-«i des
facă produsele.

de unități de alimentație publică, ci 
mai mult de desfacerd a băuturilor. 
Pentru ridicarea rolului social al 
jillmentației publice, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene trebuie aă adopte măsuri de 
sporire a producției culinare si, to 
funcție de cererea diversificată a 
populației, de gradul do , dotare si 
destinația economică a rețelei de 
alimentație publică, fi.1 stabilească 
profilul corespunzător cerințelor.

Apreciez deosebit de bine venită 
precizarea răspunderii organelor 
locale.ale admlnlslrațlel de stat. <n 
calitatea lor de coordonatoare ale 
activității desfășurate de unltățite 
comerciale. Indiferent de aJstem'iI 
căruia îi aparțin. Organele tocate 
slnt chemate eă analizeze periodic 
mersul - aprovizionării populației 
prin toate unitățile comerțului sbr 
«aliat și de către producători! Indi
viduali, lulnd operativ măsurile ce 
ee Impun, tn județul Mureș &e rea
lizează această sarcină și cu ajuto
rul colectivului consultativ care 
funcționează cn un organism de 
sprijin al comitetului nostru exe
cutiv.

Realitatea din județul nostru con
firmă viabilitatea măsurii ca unită
țile producătoare sâ-șl amenajeze 
propriile magazine de desfacere fa 
primul rînd ca mijloc de moderni
zare a producției. Mă refer la fap
tul că unele unități producătoare. 
Tn loc să organizez®, studii, testări 
de opinii,. Informarea populației «*u 
producția în perspectivă, interpre
tează greșit rolul acestor unități da 
desfacere șl le transformă în «îm
ple magazine, adexea de lichidare a 
unor cantități de mărfuri eare con
stituie obiect de dlspulfi cu comer
țul pentru calitatea lor.

Lulnd cuvîntul, deputatul Qof|. 
stantin Mateescu • '■ In
cuprinsul proiectului de lego se pre
văd și sarcinile ce revin cooperației 
dc consum în domeniul ap-ovizJonâ- 
rii populației cu sortimente cit mol 
variate, potrivit cerinjelor șl speci
ficului local, achiziționării unor can
tități sporite de produse oaroallmen- 
taro de la gospodăriile populației, 
precum șl dezvoltării producției unor 
bunuri de consum.

Creșterea numărului de salarlațl 
tie diferite profesii din mediul ru
ral, precum șl creșterea veniturilor 
bănești ale membrilor cooperatori 
au determinat in continuare o cerere 
sporită de mărfuri șl Intr-o gamă tot 
mal variată. Astfel, s® remarcă 
creșterea ponderii mărfurilor nea
limentare in comparație cu cele ali
mentare, o deplasare continuă a ce
rerii de ta articole de Îmbrăcăminte, 
încălțăminte ?1 de uz casnic către ar
ticole de folosință Îndelungată. Aceste 
mutații, care au loc In mod conti
nuu în cererea de consum a popu
lației din meritul rural, slnt ilustrate 
ceî mai grăitor în faplul că în anul 
1971 s-au vîndut, ta comparație cu 
anul 1IXS, de peste trei ori mal multe 
televizoare șl frigidere, de peste 
două ori mal multă mobile, mașini de 
.spălal tHifc șl mașini de cusut. ;

! ReflȘâlstd orețXFJDârea’ conducerii 
de nartid si de (gabticritâf"âriourarea

ivirea- . poputolb’i 1 cilii'! condiții' cit mal bune a anrovlzlo-

RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

prezentat de deputatul Aurel Vijoli
Comlria economlco-financlară, îm

preună eu Comisia pentru consiliile 
populare și administrația de stal șl 
Comteta juridică ale Marii Adunări

; 1 ' 1 , • ■ .. 
rI:’.;.; .

tît pentru cel care organizează si 
conduc comerțul dt și pentru flecare 
lue-ător ce-șl desfășoară activitatea 
fa acest domeniu. Pornind dc ta a- 
ceste sarcini mobilizatoare, de la 
faptul că In județ vor lua ființă noi 
unități șl se vor moderniza cete exis
tente. se Impune ca lucrătorii din 
comerț să aibă o Înaltă Unută sl ell-, 

calele vor acorda o atenție sporită 
oorijlnlril comitetelor oamenilor 
muncii din organizațiile comerciale 
pentru recrutarea sl promovarea ca
drelor corespunzătoare acoBte! acti
vități. îndeosebi din rindul femeilor, 
Pentru ridicarea nlvelulyl de cunos- 
ttate politice’și profesionale ale per
sonalului din unitățile comerciale, 
considerăm bine venite măsurile pre
văzute ta legătură cu organizarea di
feritelor forme de calificare sl per
fecționare a pregătirii profesionale, 
care ac vor reflecta, neîndoielnic, ta 
.îmbunătățirea aprovizionării sl ser
virii consumatorilor.
, în continuare, vorbitorul a arătat 
că o contribuție însemnată la Îmbu
nătățirea âctlvitfițll de comerț au a- 
diis-o al echipele do control obstosc. 
care au reușit să sesizeze multe din 
neajunsurile existente, contribuind 
astfel In Înlăturarea lor sl eate bine 
că pe agenda actualei cesiuni a Ma
rii Adunări Naționale figurează gi 
proiectul de lese eu privire ta con
trolul obștesc.

Solicitările cresdnde ale populației 
impun ca și »e viitor să «! acorde 
din partea Ministerului Comerțului 
Interior șl CENTROCOOP un sprijin 
pentru ca < activitatea dp comerț să 
se desfășoară la, nivelul cerințelor 
actuale.

în Încheiere, vorbitorul a propus ca 
In judelui Hunedoara șl in alte cen
tre. unde ponderea o reprezintă In
dustria grea . și există un excedent 
de forță de muncă feminină, ■ Mi
nisterul Comerțului Interior. împreu
nă cu Ministerul Educației sl Tn- 
vâțămlnlulul, analizeze posibilita
tea admiterii In școlile comerciale de 
toate gradele a unui număr mal mare 
de femei.

Deputata VjorjcQ LufQȘ “ ®piu5 
Practica partidului nostru de n pune 
în dezbaterea oamenilor muncii de 
la orașe șl sate proiectele legilor 
după caro activitatea de stat urmea
ză aă se călăuzească tn viitor este o 
dovadă strălucită a profundului de
mocratism ce animă viața noastră 
politică. Proiectul de lege pe care-1 
dezbatem astăzi urmează să stabi
lească cadrul .optim al unei activi
tăți comerciale moderne șl eficiente, 
la- nivelul exigențelor actuale.

Conducerea partidului, personal 
tovarășul Nleolae C'eaușescu, a acor
dat și acordă o deosebită atenție a- 
ceslul domeniu ‘ de activitate, un 
exemplu elocvent fiind șl recenta vi
zită întreprinsă de secretarul gene
ral al partidului în cltcva piețe șl 
zone comerciale din București.

După ce a or,1t.it că prezentul pro
iect de lege a fost primit cu deplină 
aprobare de oamenii muncit «mâni, W1U,„,4, ul.„uuui janxa s« număra 
maghiarișl de ntio naționalități, pre- .-Jn 'prtnclfwil.muncl'.or!! șlmuncltoa- 

1 -cuta și dc toți lucrătorii din comerț —- ■ ■■ • --
■ dfn ’. județul .'.Bihor, vorbitoarea a 

.riJhBtrst. prin .'date $t cifre semnifi
cative, dezvoltarea rețele! comercia
le' dfa județ, unde, ra urmare a in
vestițiilor din cincinalul trecut, s-a 
putut nflgura o aprovizionare mai 
bună a populației, o creștere a des
facerii mărfurilor cu peste 039 mi
lioane lei, '

Proiectul de lege cu privire In ac
tivitatea de comerț interior — a sub
liniat în continuare vorbitoarea. 
— pune. In fata lucrătorilor din"' 
acest sector sarcini do mare răs
pundere. Se desprinde clar datoria 
de onoare a lucrătorilor din comerț 
de a stimula interesul cumpărători
lor pentru produsele fabricate de 
Industria noastră de bunuri do .con
sum, de a administra șl valorifica 
cit mal bfao bunurile ce le-au fost 
încredințate. Condițiile- de astăzi cer 
lucrătorului din comerț, acestei func
ții sociale 
probitate profesională, cinste, corec
titudine șl demnitate. ■ 

în calitatea mea do deputat al 
Mari! Adunări Naționale, ca repre
zentant al tinerelului din județul Bi
hor. și. In același timp, cadru didactic 
îmi exprim totala mea adeziune fată 
de prevederile acestui- Droîect de 
lege care vizează pregătirea brofe- 
șlonală. ridicarea nivelului politic si 
al conștiinței cetățenești a tuturor 
lucrătorilor Cin comerț, în spiritul 
documentelor plenarei C.C. ol P.C.1L 
din 3—5 noiembrie 1071.
_ Doresc că fiu mesagerul tuturor 

cetățenilor tineri, nl copiilor din ju
dețul nostru, formultnd propunerea 
de a se diveralflca mâl mult produ
sele specifice viratei tinere.

l; Avlnd În vedere că In comerțul 
ebclnllsl din țara noastră lucrează un

merciale situate în zona Lipscani — 
Curtea Veche șl-nu recăpătat, desti- 
nalta firească prin ample lucrări de 
amenajare.

Manlferilnd o grijă deosebită pen
tru cunoașterea îndeaproape a telu
lui In care 1?l găsesc rezolvare mă
surile Inițiate pentru creșterea con
tinuă a nivelului do trai al oameni- ----- - -- «
lor muncii, cum sl a modulul 'de cb- ' că,Profesională._ Tn ace«t^Bena.^alndl-. 
luțlonare a problemelor legate de a; 
provlzlonarea populației; condu
cerea partidului, personal tovarășul 
Nleolae Ceaușescu. a acordat Consi
liului popular, al municipiului Bucu
rești șl organelor comerciale un Gprl- 
jîn important Pe; această linie se 
înscriu numeroasele-vizite de lucru 
făcute In zone comerciale șl în pie
țele Capitalei, cu prilejul cărora s-nu 
analizat îndeaproape situația apro
vizionării al serviciile prestate potu- 
l.iSIci.

Corstinuînd acțiunea de sporire a 
capacității de vinzare prin construi
rea de noi complexe comerciale cu 
o suprafață utilă de peste 12 mii 
mp. la care ce vor adăuga ri alte 
spații prin recupuraroa unor ifcctc 
vaduri comerciale, se vor crea con
diții tot mai bune pentru a pune fa 
dispoziția populației cantități spo
rite de produsa alimentare șl neali- 
me'ntare. Față de anul 1871, fondul 
de marfă va erește in acest an cu 
peste 20 la suin la carne, 40 In sută 
la preparate din came, aproape 29 
la sută ta pește proaspăt, aproape 40 
la sută la țeiaturi de bumbac, i creș
teri asemănătoare fiind prevăzute la 
tricotaje, confecții sl la alto produse 
industriale.

Vorbitorul * arătat tn continuare 
că Comitelui executiv al ConșlUului 
popular al municipiului București 
este conștient că în București pro
blemele complexe pe care le ridică 
aprovizionarea populației nu și-au 
găsit rezolvarea la nivelul dezidera
telor majore ale perfecționări!’ ser
virii populației și asigurării nevoi
lor de consum ale acesteia. Analiza 
eare 0-a făcut ca urmare a indica
țiilor recente date de secretarul ge
neral nl partidului a determinat a- 
doptarea unor măsuri «are vor asi
gura aprovizionarea continuă a 
populației, modernizarea comerțului 
și a serviciilor, perfecționarea trans
portului produselor alimentare, folo- 
alren mai Judlctoa&ă a spațiului 
comercial — cu atil mai mult eu cit 
acestea sa vor realiza In noul ca
dru creat de legea comerțului in
terior. i

Vorbitorul a arătat că, prin intra
rea in vigoare a acestei legi, prin 
reșponsabfllțAtlIa pe care ie stabi
lește, vor putea fi soluționate mul 
judicios o serie dc probleme In care 
se manifestă lipsuri, ca fundamen
tarea necesarului do mărfuri, .di
versificarea sortimentelor, respecta
rea integrală a contractelor econo
mico, repartizarea rațională ■ 
mărfurilor pe teritoriu.

Totodată, a formulat unele pro
puneri de Îmbunătățire șl comple
tare b unor prevederi alo proîectu-? 
lui de lege; orătțnd că articolul care

spații prin recuperarea 
vaduri comerciale, se v

i unor foste 
vor crea; con- Ș

V

mare număr de șalariațl — numai în 
județul Bihor cifra s® ridică ta peste 
13 O’tM) — care, prin munca lor devo
tată, contribuie ta asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației, aș 
sugera stabilirea prin lege a ..Zilei 
lucrătorului din comerțul socialist-. 
Consider că aceasta ar fi nu numai 
o răsplată pentru lucrători! din co
merț. -o recunoaștere a prodigioasei 
lor activități, dar șl un bun prilej 
pentru atlmutarea celor mal meri
tuoși salariațl din acest sector.

Luînd cuvîntul, deputatul |QQfț 
Ichim ® arătat: Doresc in primul 
rînd aă exprim de ta această înaltă 
tribună adeziunea totală față de mo
mentul politic deosebit pe care l-a 
reprezentat vizita delegației române 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In cele 8 țări africane, 
manifestare fără precedent în poli
tica .externă a partidului șl stalului 
nostru. Vizita a contribuit ta o mal 
bună cunoaștere între poporul romăn 
Sl popoarele Afridi, Ia crearea de noi 
șl ample', posibilități de dezvoltare a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
fa multiple domenii, slujind interese
lor poporului român șl ale popoarelor 
țărilor africane. Intereselor tuturor 
forțelor antilmpariallste, cauzei ge
nerale a socialismului șl păcii în 
lume.

Referlndu-șe la obllgoțllle ce revîa 
celor ce se ocupă de desfacerea măr
furilor și unităților producătoare, 
vorbitorul a propus să sa Btatutezs 
mal precis obligațiile Industriei și 
comerțului cu privire la studierea 
cererii de consum a populației. Mai

In ac&astS InuJLâ

slnt uneori cazuri, n spus ei, clnd 
unele Întreprinderi producătoare de 
bunuri de consum, în goana după 
realizări valorice mari, nu manifestă 
suficient Interes față dc cerințele 
consumatorilor, protludnd o scrie de 
mărfuri care aparent asigură o efi
ciență mal ridicată. Ulterior, aees’.ea 
neavind căutare, se nnelează la rene- 
tate reduceri de prețuri, cu efecte 
evident negative pentru economia na
țională. spre a 11 se asigura totuși 
desfacerea. De asemenea, este nece
sar ca produsele să fic In prealabil 
testate șl apoi. In funcție de rezulta
tele acestui. test, să ea introducă în 
fabricația Industrială.

tn legătură cu studiul cereril de 
consum a populației, consider că ar 
trebui să reiasă mal clar din lege 
obligația Industriei de a-șl crea baza 
materială pentru înființarea unor u- 
nltflțl de desfacere In municipii șl 
orașe, spre a se sonda, șl pe aceasta 
cale, preferințele consumatorilor.

Pornind de ta sarcinile privind ge
neralizarea schimbului H șl extinde
rea schimbului IH In Industrie, de Ia 
sarcinile privind extinderea schim
bului H tn unitățile comerciale —| a 
continuat vorbitorul — no! am luat o 
seamă de măsuri, cum ar fl Înființa
rea In orașul Bacău a unui magazin 
alimentar complex cu program.conti
nuu — 24 de ore din 24 — care, contrar 
îndoielilor manifestate de unii. B-a 
dovedit a fi foarte apreciat de cum
părători, In rindu! cărora se numără 
rele din schimburile ÎI’ți Iii; ...S-a.

■/. jdQvedlUnjai a ies ^rentabil, vlnzfirile 
.zilnice’ rcejclndîs.In medie ciimpasta 
20 la euță și rintem abia la început.

O altă .problemă ta care a® dori să 
mă refer este cea o ambalajelor. Deși 
fi-au obținut rezultate pozitive, con
sider însă că s-a făcut încă prea pu
țin ia această direcție și că alnt ne
cesare măsuri care să conducă stil 
la îmbunătățirea calității acestora, jeli 
si a aspectului lor estetic. Apreciez 
în mod deosebit conținutul artlcolu- 
lill 2 — a spus vorbitorul — care im
pune unităților socialiste producă
toare de bunuri de consum ca, pa
ralel cu sporirea volumului șl gamei 
produselor, să dezvolte pe scară largă 
preambalarea acestora.

Un sector de eea mal largă solici
tare ol comerțului este cel de leguine 
și fructe. De aceea, apreciez ca bine
venite prevederile art. 52 care stabi
lesc sarcina Întreprinderilor respec
tive de a dezvolta producția șl a asi
gura un sortiment complet de produsa 
ta vinzare. Spun acest luau deoarece, 
in momentul de față, circa 30 la raită 
din mărfurile puse în vinzare de a- 
ceste unități slnt vin. bere, țuică, 
peps!-coîa. care, din păcate, se 
porloază ca vlnzărl dc._ legume I gi 
fructe 1

Referlndu-.se la prevederile artico
lului 81 din lege, vorbitorul a propus 
cn printre cel care au dreptul J să 
constate contravențiile să se numere 
și delegații primarilor.

îmi exprim — a Încheiat vorbitorul 
-- deplinul meu acord față de pre.ve- 
derile proiectului legii comerțului 
interior șl asigur Marea Adunare Na
țională, conducerea de partid șl da 
stat că vom depune toate eforturile 
pentru ca prevederile să fio aplicate 
întocmai.

dovedii a £1 tonrle apreciat de

OBsa» ■‘■■țprodukelqr că devină o'sațclrta vo- 
inimâ' a întreprinderilor ' ■producă- ‘ 
loare și s celor comerciale.

nării populaticl.1 proiectul de: teE® 
orevede ca Comitetul de Stat ol Pla
nificării. Ministerul Comerțului In

ferior și celelalte ministere, organe 
centrale si locale (.4 urmărească, la 

:eîal>orarea planului de dezvoltare a 
economiei naționale, prevederea unul 
asemenea fond <fe mărfuri, tacit can
titativ șl in elraclură el eă tinîi cit 

rmal bine seamă de cererile pnphlatleL 
Refcrlndurao la prevederea proiectu
lui de ‘lege In legătură cu măsurile 
pentru dezvoltarea bazei mate-lnîe șl 
organizarea procesului de vinzare 
dună procedee moderne, proprii acti
vității comerciale, vorbitorul a arătat 
că CENTROCOOP a luat sl va .lua fa 
continuare un complex de măsuri 
pentru dezvoltarea șl modernizarea 
rețelei comerciale.

Un aspect caro ca cere n fi sub
liniat îl constitute faptul eă în pro
iectul de lese ea atloulează obllealia 
pentra lucrătorii din comerț dc a 
nune la dtenozltsa cumpărătorilor nu
mai mărfuri a căror calitate este 
verlflcală fn prealabil. Aceasta de
monstrează grila partidului d stalul-tl 
penlru oamenii muncii. 1. totodată, re
flectă receptivitatea la schimbările ce 
nu loc In . cererea de cumpărare a 
.populației, a cărei exigentă pentru 
calitatea produselor sporește Pe mă
sură ce crește nivelul el de trai 81 se 
diversifică sortimentele de mărfuri. 
Totodată, apreciez câ prevederile le
gii vor determina o preocunnre spo
rită din partea lucrătorilor din comert 
pentru receptlonaron mărfurilor pri
mite de ta furnizori/ astfel ca aces
tea eă corespundă etandardelo- sl 
normelor fa vigoare, condițiilor pre
văzute in contractele economice.pre
cum șl o grijă maJ maro în 
manipularea și păstrarea mărfurilor 
In depozite sl în mnanzjne.

Prevederea din proiectul de lese 
potrivit căreia lucrătorilor din orga
nizațiile comerdalo le este Interzis 
«ă condiționeze vlnzarea unor măr
furi de cumpărarea altora va avea 
ca urmare o preocupare epori tă din 
partea lucrătorilor din organizațiile 
comerrialc pentru n solicita Industriei 
mărfuri in cantități sl Intr-o gamă 
Bortimentală cit mal apropfaUl.de ce
rerea de consum a bonutallel.

In cuvîntul său, deputatul DUUli" 
tru Joița a epus: Pr,°ltîrtijd 
lege pa care-l discutăm, stabilind 
sarcinile ee revin organelor centrale 
cu activitate de-comerț Interior în 
înfăptuirea |X>!llIcli partidului șl 
fitatulid. prevede, totodată, atribuții 
?I răspunderi de-măre Importanță 
pentru comitetele executive ale con- 
«lîlflor populare județene șl al mu
nicipiului București, care, potrivit 
legii, organizează confteriul cu’amă
nuntul șl iwlaură bună aprovizio
nare a poputațleL

Activitatea comerțului 
din municipiul București 
cut o linie ascendentă. în 
acesta a pus la dlcpozlțla . . 
cu aproape 10 ta sută mal multe 
mărfuri decît. în anul IBS). Au f«-:t 
întrepriniao măsuri pentru Îmbunătă
țirea servirii cumpărătorilor prin 
construirea, în perioada 1833—1971. a 
unui număr de 248 no! unități e&- 
merciole. cu o suprafață utilă de 
paste 51 mii mp. sl Prin moderniza
rea a 211 magazine. Acțlonlnd pen
tru traducerea ta viață a Indicațiilor 
conducerii partidului, Comitetul mu
nicipal ds partid si comitetul exe
cutiv a! Consiliului popular sl mu-

Proiectul de legs eu privire ta ac
tivitatea da comerț Interiori supus 
discuției publice a arătat depu
tatul pogea Brîncoveanu - 8 
fast primit cu justificat interes de 
către minerii, fdderurnistil. construc
torii. lucrătorii din comerț, de către 
întreaga populație din hulei. Tn de.z- 

. baterile organizate de către «indicate 
pe locuri do producție, oamenii mun
cii au făcut numeroase propuneri de 
Îmbunătățire a proiectului, al-ap ex
primat satisfacția că, in contextul 
actual ol dezvoltării In ritm susți
nui a economiei naționale, se regle
mentează In mod unitar întreaga ac
tivitate din acest domeniu, otrins le
gat de ridicarea sistematică k! mul
tilaterală a nivelului de trai, țelul 
suprem al politicii partidului sl sta
tului nostru.

In economia județului nostru, ca 
de altfel în întreaga tară, s-au ob
ținut realizări Importante, care au 
determinat «chlmbări calitative In 
condițiile de viață ute întregii popu
lații. Creșterea veniturilor bănești 
ale oamenilor muncii a condus la 
sswlrea volumului desfacerii de 
mărfuri, Astfel. în 1971. în Județul 
Hunedoara a-a realizat cel mal Înalt 
nivel nl ’/irizărilor de mărfuri din 
ultimii șase ani. Comparativ cu a- 
nul 1W3. prin unitățile comerțului do 
stat au fost vîndute cu IS la sulă 
mal multă Încălțăminte, cu 30 la 
sulă mal multe confecții, cu 60 la 
aută mal multă mobilă șl aproape de 
două ori mal multa televizoare.

Apreciez pozitiv ptțevcderllo legii 
care stabilesc răspunderi gporll® a-

pe care o îndeplinește.

rării activității comerciale la nivelul 
exigențelor actuale, prevederile din 

nor- 
de 
le 

_______  _____  ___________ g ;ln 
relațiile tor cu populația.' în. același 
timp, comisiile consideră necesare 
măsurile pentru întărirea controlu
lui și sartcHonaren acelora care ®a 
vor abate de la regulile stabilite In 
comerț, ca șl cele pentru stimularea 
morală și materială a personalului 
care dovedește o comportare Ire
proșabilă In muncă.

In cursul dlscuțlUor care ou avut 
loc în comisiile permanente s-au 
făcut unele propuneri, care, însu
șite de Inițiator, au fost introdusa 
in forma proiectului de lege mipuoă 
dezbaterii.

Comisiile Marii Adunări Națio
nale tșl exprimă convingerea că 
prevederile ,j ” 
vor contribui 
provlzlonării' .
prin unitățile comerțului socialist 
$ 'propun Marti Adunări Naționale 
adoptarea proiectului de lege in 
toana in care vă este prezentai.

desfășurarea comerțului In raza lor 
de activitate. Se consideră, de ase
menea, de o Importanță deosebită

_ ____________ ___ ... .Inii 
cxncrctale.de a studia în mod per
manent șl organizat cererea 
mărfuri a populației, precum șl. mă- 
BurUe pentru „perfccțtonorea relații
lor dintre unitățile comerciale șl 
cele producătoare. Aplicarea aces
tor prevederi va duce In o mal mar® 
mobilitate în adaptarea producției 
la cererile populației, astfel încit 
în unllăCle de desfacere cu amă
nuntul rt se găsească In perma
nență mărfuri intr-o structură sor
timentală variată și do bună ‘ call
tale, caro’ să satisfacă cit mal de
plin gusturile șl nevoile consumato
rilor.

Comisiile subliniază Importanța ca 
se acordă repartizării corespunză
toare a fondului do marfă în 
torta șl gospodăririi acestuia 
maximum de 
în rețeaua comerctalL . ____
mod permanent o Importantă parte 
a avuție! naționale.

Comisiile relevă, totodată, ea mă
suri eficiente ta vederea dejfășu-

taențolor actuale, prevederile dl 
proiectul de lege referitoare la nor 
mele si regulile de ținută șl 
comportare pe caro trebuie că 
respecte lucrătorii din comerț

menea, de o Importanța deo 
prevederile referitoare la obligat! 
organelor centrale și a unltațlto

forma in care vâ este

Din cuvîntul participanților la dezbateri

aatllmperiallBln.

spus : Proiectul de lege 
meroase sarcini pentru n J li mura râ ii?» i

socialist 
a cunos- 
nnul 1971, 
populației

testul legi 
publicat li 
terii pur "

din proiectul de lego 
la îmbunătățirea n- 
și servirii populației

și de

teri-; 
gosjxxtarirli acestuia cu 
de griji, țlnlnd «cama că 

merctalfi oe găsește in

de
Naționale au analizat proiectul de 
lege cu privire la activitatea de co
merț Interior, care, în prealabil, a 
fost supus dezbaterii publice.

Comisiile constată că proiectul da 
lege reflectă Im ntele elirdnl 
•e revin corner ui in etapa făuririi 
societății le multilateral dez
voltate în patria noastră.

Tn proiectul de lege supus dezba
terii Marii Adunări Naționale sa 
prevăd măsuri corespunzătoare pen
tru înlăturarea neajunsurilor care 
există tacă în organizarea ș! desfă
șurarea vtazărllor de mărfuri cairo 
populație, asupra cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral o! Partidului Comunist Român, 
a Insistat In repetate rînduri.

Comisiile remarcă prevederile re
feritoare la- sarcinile ăl răspunderile 
deosebite ce revin Ministerului Co
merțului Interior în coordonorea, 
îndrumarea șl controlarea activității 
comerciale do pa Întregul teritoriu 
al țârii șl organelor tocate ale admi
nistrației de stat ta legătură cu

(urmare din pag. I)

Lulnd cuvîntul, deputahil NjcoIdS 
VerfiȘ a spus : Scslttnea I''oaslr?‘ 
are loc Ia puțin timp după înche
ierea vizitai tovarășului Nlcotae 
Ceaușescu In cele 8 țări ale Africii. 
Oamenii muncU din județul Mures, 
români, maghiari, germani Si d~ 
alte naționalități, alături de între
gul popor, au urmărit cu viu Inte
res și mîndrle patriotică desfășura
rea vizitai; aprobă șl susțin din țoa
lă inima rezultatele eL As dori să 
exprim și do ta această înaltă tri
bună admirația pentru neobosita 
activitate, plină de dinamism șl res
ponsabilitate patriotică f! internatio
nalists desfășurată do secretarul 
genera] ai partidului. tovarășul 
Nlcotae Coaușoficu. șl îmi reafirm 
șl cu acest prilej adeziunea totol.1 
față de aprecierea dată de ho’.fl-i- 
rca recentei plenare a Comltelul’iî 
Central al Partidului Comunist Ru
mân că această vizită șluleste Inte
reselor poporalul român șl alo po
poarelor țărilor africane. Intereselor 
tuturor forțelor

cauzei getterale a socialismului si 
păcii în lume.

Sesiunea prezentă este chemată 
să legifereze. intre altele, proiectai 
de lege cu privire la activitatea ds 
comerț Interior, caro a fost discutat 
pe larg in întreaga tară — a arătat 
vorbitorul.

In primul rînd. apreciez spiritul 
de responsabilitate, politică care 
emană din textul proiectului, mal 
ales In acele articole In care' stat 
definite scopul șl sarcinile gene
rale ale comerțului șl răspunderile 
conjugate ale organizațiilor comer
ciale șl unităților producătoare fată 
de cetățeanul patriei noastre. Con
sider că obligarea prin lego, atît 0 
comerțului, cit §1 a producătorilor 
de a studia nevoile do consum a’e 
populației este una din prevederile 
esențiale, preclzJntlu-s® că în cu
noașterea sl. mai ales. în satisface
rea cererii trebuie td .re tină seama 
de puterea de cumpărare a oameni
lor muncii.

După ce a făcut două propuneri 
privind ' modificarea unor articol® 
■le proiectului de loge. vorbitorul a

prevede nu- 
...... . sectorul de
alimentație publică. Consider «1 
dezvoltarea rețelei de restaurante 
trebuie ginditfi tocmai pentru sa
tisfacerea i nevoitor populației fie
cărei localități. fiecărui cartier. 
Gospodina, femela antrenată In pro
ducție și tn toata laturile activității 
sociale trebuie să fie eliberată trep
tat de sarcina grea a pregătirii 
mlncfirii. pentru a-1 râmtae tot mai 
mult timp liber, destinat creșterii 
șl educării copiilor. Or. deocamda
tă. alimentația publică Ișl . îndepli
nește încă In Insuficientă "măsură 
această cerință cu pronunțat carac
ter social. Producția de preoarata 
culinare șl semipreparate in multe 
reslaurailte este redusă șl adesea Io 
prețuri mal greu accesibile, ceea re 
îndepărtează unele categorii de popu
lație de aceste unitățL Dîsouoem 
deja de , capacități de producție în 
alimentația nubllcă șl avem la ni
velul întregii țări programe dc dez
voltare. în special In ansamblurile 
noi de locuințe, dar ele nu Isl fade- 
plinesc ta mod satisfăcător funcția

nlclplulul București nu luat o scrie 
de măsuri pentru îmbunătățirea ser
virii populației ■ șl redarea in circui
tul comercial a unor spații utilizata 
în alte «scopuri. reușlndu-fie ca. nu
mai tn anul 1971. rețeaua comercială 
să fie completată pe această cale eu 
ÎEM unltătl. totallzlnd peste IB mii 
mp. In acest fel. foste vaduri oo-

Tlicodor Burgliele In funcția de mi
nistru al sănătății.

Tredndu-sc la votul secret cu 
buletine. Marea Adunare Naționa
lă a adoptat modificările propuse 
in componența Consiliului de Mi
niștri.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nleolae Bozdog. ministru! corherlsi- 
lul Interior, care a prezentat ex
punerea In proiectul de leao cil 
privire ta activitatea de comerț 
Interior. Deputatul Aurel Vijoli. 
președlnlelo Comisiei economlco- 
financlare. a prezentat raportul 
comisiilor permanente ale Murii 
Adunări Naționale ta proiectul de 
lege supus dezbaterii.

tai discuita generală nu luat 
cuvîntul deputății Nleolae Ve
re?. prim-sccretar al Comitetului 
județean-Murea al P.C.K. preșe
dintele consiliului popular, jude
țean. Constantin Mateescu. preșe
dintele Comisiei de cenzori a 
CENTROCOOP. Dumitru foița, 
prtm-vlcepresedtate al Consiliului 
popular munlclpal-Bucurestl. Po- 
gea Brîncoveanu. președintele 
Consiliului ludctcnn-Hunedoara al 
sindicatelor. Viorica butaș. secre
tar al Comitetului ludetean-BIho- 
al U.T.C., sl loan Ichlm. prim-se- 
cretar al Comitetului munlclnnl- 
Bacău aj P.C.R.. primarul munid- 
piuluL

Proiectul de lege a fost discutat 
■ool ne ațtlcolc șl supus votului 
secret cu bile. Cu unele amenda
mente, aprobate de deputați. Ma
rea, Adunare Nationals n adoptat 
Legea en privire la activitatea de

comerț Interior. Textul, legii, ol că
rei proiect a fost publicat In presă 
șl supus dezbaterii publice, va a- 
părea In Buletinul o fio! ai.

în ședința de după-nnitază. Ia 
următorul punct dc pe ordinea de 
zi, deputatul Mlhal Suder, minis
tru secretar de gtnt la Ministerul 
Economiei B’orestiere și Materiale
lor de Construcții, a prezentat ex
punerea la proiectul de lese Dri- 
virtd gospodărirea pădurilor aflate 
In administrarea directă n comune
lor. Iar deputatul Vasile Marin, 
vicepreședinte nl Comisiei pentru 
agricultură șl allvlejiltură a expus 
Raportul comisiilor permanente ale 
MJLN. care au examinat proiectul 
de lege.

La discuția generală au luat cu- 
vlntul deputății Petre Dănlcă, prim- 
secretar ai Comitetului județean- 
Vllcea a] P.C.R., președintele con
sulului popular județean, Gheorghe 
Splncana, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
BAleștl, județul GorJ. Ion Maldet, 
vicepreședinte ol Consiliului popu
lar județean Caraș-Scvcrin,' șl 
Alexandru Moren. Inginer silvic la 
punctul de cercetări foreatiere To- 
plița. din județul Harghita.

Proiectul de lege n fost discutat 
tn continuare pa articole și supt» 
votului secret cu bila. Marea Adu
nare Națională a adoptat, eu unele 
amendamente aprobata do deputat! 
In timpul disc'i',iilor. I.efrea privind 
gospodărirea pădurilor aflate ta ad
ministrarea directă a eomunelor. Sl 
această lege, al cărei proiect n fort 
publicat în presă șt supus dezba
terii publico, va apărea tn Buletinul

în ultima parte n ședinței de 
după-omtază. deputatul Angelo Ml- 
culeseu. ministrul agriculturii. In
dustriei alimentare șl apelor, a pre
zentat expunerea ta proiectul de 
lege privind gospodărirea apelor ta 
Republica SocinHstă România. Depu
tatul Dumitra Colin, președintele 
Comisie! pentru agricultură și sllvi- 
cultură, a prezentat apoi Raportul 
comisiilor permanenta alb îi.A.N. 
cu privire la proiectul de lege supus 
dezbaterii.

La discuția generală asupra a- 
ceslul proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății Teodor Coman, 
prlm-secretar al Comitetului jude- 
iaah-Tulcea al P.C.R., președin
tele ’ consiliului popular județean, 
Nicolae Păci uram, mălai™ sondor 
la schela Moroni, Județul Dîmbo
vița, Constantin Amariel, prim- 
vicepreședlnte al Consiliului popu
lar Județenn-Vaalui, șl Petrul» 
ConstanttaMcu, prcședLnta coope
rativei agricole de producție din 
comuna Fierbinți, județul Ilfov.

După discuția pe artlcoJe. proiec
tul de lege a fost supus votului 
secret al doputațllor. Cu amenda
mentele aprobate dc deputațl ta 
cadrul dezbaterilor. Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea privind 
gospodărirea apelor ta Republic» 
Socialista România. De asemenea, 

;ll, ai cărui proiect a fost 
In presă șl supus dezba

terii publico, vii apărea la Bu
letinul oficial.

Seara, lucrările ședinței au fost 
Întrerupte, urmlnd a fi reluata 
vineri dimineața.

(Agerpres)

apropfaUl.de
cxncrctale.de
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prezentată
Vă rog să-mi permiteți ca. din În

sărcinarea Cons! LI ului: de .Miniștri, să 
vă prezint spre dezbatere șl aproba- 

-. re proiectul de lege privind gospo
dărirea pădurilor aflate în’adminis
trarea directă a comunelor.
. Acest proiect do lege reflectă gri-

1 ja și preocuparea permanentă a 
partidului șl rialului nostru privind 
gospodărirea rațională a fondului fo- 

■■ rentier al țării. Totodată, constituie 
o expresie a armonizării Intereselor 
locale, legate de satisfacerea unar 

f necesități de material lemnos cu in-
lereselo generale ale stalului pri
vind folosirea completă sjl superioa
re a resurselor existente pe terito
riul țării noastre.

Dispozițiile proiectului de leae 
creează condițiile necesare ca și pă
durile. In suprafață de aproape o 
jumătate milion hectare, aflate In 

, administrarea directă a comunelor, 
să se încadreze in sistemul unitar 

’ do gospodărire silvică, fundamentat 
pe principii și reguli tehnice m>- 
derne, sub îndrumarea, controlul și 
cu asistența tehnică, a organelor sil
vice de stat

Nevoile actuale șl de viitor ale so
cietății noastre reclamă ca și aceste 
păduri să producă material lemnos 

J ta cantități șl calități sporite, cores
punzător cu potențialul lor real do 
producția Do asemenea, ele vor tre
bui sa asigure în mal mare măsură 
protejarea solului șl apelOT. să con
tribuie la înfrumusețarea satelor șl 
comunelor tării șl să exercita un rol 
însemnat In conservarea naturii ri a 
mediului ambiant.

Pe această cale, gospodărirea sl re
producerea întregului fond forestier 
se va putea înscrie organic ®i ple
nar In complexul de măsuri care nu 
fostIndicate de secretarul gene
ral al partidului nostru șl nre- 
ședlnto al Consiliului do ■ Stat, 
tovarășul NTcolae Ccaușescu. cu 
prilejul analizei Departamentului sil
vicultorii, pe baza raportului întoc
mit de comisia permanentă a Ma
rii Adunări Naționale din februarie 
anul curent.

Din analiza situației pădurilor co
munale șl a modulul lor de gospo
dărire, inccpînd din.anul 1033, clnd 
ele au fost transmise fn adm In t;-

-r.'itfarea directă irrcomunolori.htd mină 
.-In pfozent, se constată’"’ ’ rțț

■ Suprafața pădurilor respective s-a 
diminuat cu pbste 10 la sută' prin 
afectarea - unora din ele altor .desti
nații sau altor ramuri nle economiei 
naționale.

Din Întreaga suprafață a acestor 
păduri. 44 la sută slot do producti
vitate Inferioară, necesltind să fls 
refăcute. Lucrările de împăduriri 
s-au executat pe o suprafață mnl 
mică cu 30 la sulă față de cea pre
văzută în amennjnmente. multe din 
lucrările executate nefllnd conforme 
cu normele tehnico silvice.

£

S BBI Ian

de tovarășul Mihai Suder
Valorificarea materialului lemnos 

din aceste păduri nu s-a făcut *n 
mod corespunzător. Iar pagubele pro
duse prin taleri ilegale de arbrel s-au 
menținut an de an. la un nivel ri
dicat .

Prevederile actelor normative care 
reglementează 'gospodărirea ■ pădu
rilor respective nu mal ani la 
concordantă cu transformările oollti- 
ce. economice șl sociale care nu a- 
vut loc in Intervalul celor 16 ani 
scurși de la dala emiteri! lor.

Tn «copul înlăturării ațeslor 
neajunsuri, aidgurftril 'unul’ nival su
perior de gospodărire a acestor rxi- 
durl și a crefirlj unui cadru unitar 
și legai corespunzător pentru tmbu- 
nălățlrea acostai 'activități, 'prin gri
ja organelor superioare de partid si 
de stat s-a Inițiat proiectul de lene 
pe care fi prezentăm astăzi.

în proiectul dc lege pe care vl-1 
prezint și care a fost îmbunătățit oa 
baza propunerilor rezultate din doz- 
batere publică se subliniază. în pri
mul rind. că pădurile aflate în ad- 
minlstrâren directă a comunelor. — 
denumita in proiectul legii păduri 
comunale — constituie proprietate de 
stat, bun al Întregului popor. Ele fâe 
parte din fondul forestier ol Repu
blicii Sodpllste România, fiind su
puse regimului silvic.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare răspund’ pentru buna lor 
gospodărire potrivit prevederilor Co
dului silvie, a betelor normative e- 
mtse în baza acestuia și o proiectu
lui legii propus®.

Gospodărirea și paza pădurilor se 
" ; ■■ 1 ■ ■ exe-

populare comu-

Ml

1 ’ :
fluențnt nefavorabil, după părerea 
noaștrt. productivitatea pădurilor 
comunale.

Apreciez ra foarte bună prevede
rea din proiectul. de lege care con
diționează autorizarea exploatării 
inore) lemnoase dc îndeplinirea pla
nului de împăduriri din anul expirat.

De asemenea, țin să arăt că ln cu
prinsul Județului mai avem terenuri 
considerate agricole, cârc însă sint 
terenuri degradate, cu grad ridicai de 
eroziune, care liu ec doî valorifica 
dorit prin împăduriri.

Referindu-sc. in continuare, la pro
iectul de lege, vorbitorul n spus: Mă
sura prevăzută ca matertalul lemnos

din parchetele comunale ț’ă se valo
rifice cu plată, o parte pent;
voi ie comunei,' ier restul

rezultat'.din exploatarea cotei, anuale
1 .......’“--1

! .pentru ne-
i prin

B -w.

i

i

nerelul și țărănimea ta executarea 
prin muncă patriotică a lucrărilor de 
Împăduriri și refacere a pădurilor.

Pentru asigurarea fondurilor nece
sare executări! tuturor lucrărilor de 
gospodărire, refacere șl Inîărlril pa
zei acestor păduri. In proiectul de 
lege se prevede că repartizarea ma
terialelor lemnoase se tace de comi
tetul executiv ni consiliului popular 
comunal, intr-o cotă de plnă la 30 ta 
șută pentru nevoile obștești ale co
munei și pentru acoperirea caii ti ta
ților prevăzute in planul do stat 
pentru nevoita proprii ale cooperali- 
volor . agricole do producție, tor 70 
la, șută locntru nevoile gospodărești 
proprii nle locuitorilor din comune, 
contra plată.

S-a prevăzut' că pinfl la 7 la sulă 
din materialul lemnos destinat nevol- 

. lor gospodărești, comitelui, executiv 
al consulului popular comunal poate 
acorda gratuit unor persoane cu 
greutăți materiale deosebite : Invalizi, 
orfani, văduve, bătrinl, pe bază de 
tabeL , .

Sumele realizate din valorificarea 
materialelor lemnoase, precum șl a 
produselor accesorii nle pădurii, cum 
slnt coaja, finul. Liberul do tel, fruc
tele șl altele de acest fel constituie 
fondul silvic comunal, care se utili
zează exclusiv pentru acoperirea 
cheltuielilor do gospodărire a pădu
rii, amenajare, pepiniere proprii. îm
păduriri, togrijlro, refacere, protec- 

iloatare

ji

vlnzarea către papulațle, s-a face 
că lemnul șâ fie folosit cu mal 
multă grijă.

Da, asemenea, este-Justificata pre
vederea de o putea beneficia de ma
terial .lemnos Bl’ satartațil caro nu 
domiciliul șl lucrează in mediul ru
ral, șl mai ales specialiștii. Inginerii, 
medicii, cadrele didactice.

Considerăm. bună prevederea din 
proiectul de lege ca. delegații împu
terniciți să participe ta adunarea ne 
comună să fie aleși1 de ” locuitori jn; 
adunări pe circumscripții electorale, 
unde, de altfel, fie poî discuta in amă
nunt problemele privind buna gos
podărire a fondului el 1 vie comunul șl 
wi creează posibilitatea uriel mobili
zări moi active, ta lucrările din eilvl- 
culturA.

în încheiere.’ vorbitorul a arătat că 
este de datoria deputatilor rare tei 
desfășoară activitatea in mediul ru
ral «â acționeze.cu hotărțre pentru ri
dicarea productivității pădurilor co- 
niunnlo 'ei valorificarea lor ratlonalfl.

După, ce a exprimat. în cuvlntul 
său', înalta apreciere pe care, alături 
de întregul popor, oamenii munci! 
din județul Caraș-Severln — români, 
germani, maghiari, șlrbl — o dau 
contribuției nd use de tovarășul 
Nicojae Ceaușescu la dezvoltarea pe 
un plan superior a relațiilor de prie
tenie șl colaborare ale României so
cialiste cu cele op! țări din Africa 
vizitate recent, deputatul |Qjț Mul" 
det ®-a referit la proiectul do loge 
privind gospodărirea pădurilor a- 
flata in administrarea directă a co
munelor. Vorbitorul a arătat că în 
județul Caroș-Severin. unde pădu
rile ocupă circa 45 ta sulă din supra
față, consiliile populare comunala, 
cu sprijinul țărănimii șt al ocoale
lor silvice, au întreprins acțiuni efi
ciente pentru îngrijirea șl gospodă
rirea pădurilor pe caro le au In ad
ministrare directă. Dar. în exercita
rea atribuțiilor, cu le revin .pe linia 
refacerii și dezvoltării pădiirllor de 
folosință comunală, consiliile popu
lare au înilmplnat unele greutăți 
pricinuite de neeoncordanța exis
tentă între reglementările în vigoa
re șl realitățile actuale.

Un-neajuns al vechilor reglemen
tări a fost și acela al .oleaeril pe o 
durată de numai un an a comitete
lor-de. gospodărire a pădurilor .co
munale, timp prea . Bcurt ■ pentru ca 
.uceslom să-acuniulezo cunoștințele șl • 
experiența necesare. Prin' alegerea 

‘âcqștnr comitete pe o durată de pa
tru ani — așa cum se prevede in 
proiectul dc lege — se vor -Lichida 
veehllo neajunsuri.

Buna gospodărire a pădurilor co
munale este condiționată șl do asi
gurarea cadrelor de specialitate ne
cesare. problemă care capătă o re
glementaro corespunzătoare prin 
proiectul de lege. Ari mi la rea perso
nalului. rilvic, de la consiliile popu
lara cu cei care, lucrează In unități
le silvice de stat, tn ceea ce privește 
condițiile de școlarizare șl echipare, 
yn fi de natură să stimuleze, în 
maro măsură, stabilitatea cadrelor și 
prin aceasta creșterea competentei si 
inițiativei acestora.

Consider, de ' asemenea, că preve
derea din lege do a se atribui în nud 
gratuit uu volum do masă lemnoa
să da p'nă la 7 ta sută din loialul 
cantltalHor exploatate do comună 
persoanelor cu greutăți materiala 
deosebite, ca: fac parte din catego
riile bătrini. orfani, văduve. Invalizi 
etc„ este .Încă, o dovadă a grijii, ne 
care o poartă partidul șl statui nos
tru fală de oamenii muncii.

Proiectul de lege cu privire la 
podărirea pădurilor ‘ aflate în ai

prezentată de tovarășul Angelo Miculescu
Din însărcinarea Consiliului de 

Miniștri am cinstea «ă prezint 
Marii Adunări Naționale, spre exa
minare șl adoptare, proiectul de 
lege privind gospodărirea apolor ln 
RepubUca Socialistă România.

Schimbările profunde, soclal-eco- 
nomlce, rare nu avut loc ln Repu
blica Socialiștii România, ridicarea 
permanentă a nivelului de Lral al 
populației, dezvoltarea ■ rapidă a In
dustriei șl modernizarea agricultu
rii, trecerea , la etapa făuririi socie
tății 'sodollsle multilateral dezvol
tate determină o sporire considera
bilă a cerințelor ds apa, făcihd ea 
problemele do gospodărire a apelor 
să crească ln amploare: șl complaxl- 
tate.

Resursele naturale de apă ale țării 
noastre slut relativ reduse, in com
parație cu alte țări din Europa, .tar 
ca urmare n creșterii, an de dn. a con
sumurile- de apă. pe cele mal multe 
cursuri de apă, caro ' ’ " 
portanță economică, 
nlblle, in regim natural do «curgere, 
devin limitate.

Pentru asigurarea antlstaceril «e- 
rințelor sporite de apă s-n trecut 
ia executarea unor lucrări importan
te de aeumulare, menite să Înmaga
zineze apele, în perioadele in caro 
debitele depășesc nivelul cerințelor, 
în vederea folosirii lor, în perioa
dele în care debitele In regim natu
ral slnt insuficiente pentru alimen
tarea cu apă a poptilațtel, Indus- 
triel aau altor folosințe, fiind, tot
odată, necesare măsuri eficiente de 
folosire rațională n resurselor de npă, 
care slnt totuși limitate, ln timp ce 
cerințele de apă slnt In continuă 
creștere.

în strinsă legătură cu mărirea 
gradului de utilizare a resurselor de 
apă. ee accentuează procesul de po
luare a anelor, ca urmare a cantită
ților din ce In ce mal mari de aee 
uzate ne caro Industria si centrele 
populate le descarcă ln cursurile de 
apă. Avind ln vedere că poluarea a- 
pelbr reduce eoslbliitătlle de foîosl- 

= re a acestora!,pentru snllafacerca/ne
voilor de apa ale populației.- indus- 
trlei șl agriculturii sl Tnr&utfitesreo ' 
filarea'sanitară ,a mediului :• ambiant, 
trebuie prevăzute reglementări e- 
nerglco pentru Întărirea dlsdoilnef de 
stat In domeniul protecției caUtăiii, 
apelor.

Tinted seama șl de faptul că 
anumite situații pot produce și efec
te dăunătoare, alungind Dină ta a- 
devărala calamități, reiese necesita
tea unor reglementări cu. privire ta 
măsurile ce trebuie luate pentru a- 
eigurarea scurgeri! normale a acelor 
șl pentru organizarea unei acțiuni 
sistematice de prevenire, combatere 

' și apărare Împotriva inundațiilor șl 
ghețurilor.

Actuala reglementare tn vigoare — 
decretul nr. 143 din 4 aprilie 1033 
privind folosirea raționali, amenaja
rea si protecția apelor — nu mal 
corespunde cerințelor prezentei eta
pe de dezvoltare .sodal-economică a 
tării noastre.

Această reglementare avea în ve
dere situațlajn caro cerințele de apă , 
ețâu mult mal mici dorii’ dlsponl- 
bUîtătlle de ană In regimul natural, 
dnd gradîil de dezvoltare a indus
triei. agriculturii sl centrelor popu
late. nu punea problemele actuale 
in legătură cu poluarea apelor.

Astăzi însă ciad apele țări! sint 
amenințata de poluare crescindă. ch‘.d

în regim natural ele au în anumite 
perioade debite reduse sl oe iau mă
suri do trecerea ta folosirea lor tn 
regim amenajat, realementările le
gislației In vigoare slnt insuficiente 
si In bună parte au devenit necores- 
Dunzătoare.

în scopul (țatlsfaceril cerințelor 
cresdnde de apă, al protejării ape
lor împotriva .poluării și combateai 
acțiunilor distructive ale- acestora, in 
directivele Congresului al , X-lea ol 
Partidului .Comunist Romăn. ca ?1 in 
Programul național pentru gospodă
rirea rațională o resurselor de • apă, 
extinderea lucrărilor de Irigații. îndi
guiri, desecări șl de combaterea, ero
ziunii solului, to anii 1971—1075 șl In 
perspectivă,,, șl pentru dezvoltarea 
activității de gospodărire a apelor, ta 
nivelul cerințelor actuale ale econo
mie! șl vieții sociale, aprobat In mar
tie 1070 de Comitatul Executiv al 
Comitetului' Central ol Partidului 
Comunist Român. g-auelabiUt măsuri 
șl sarcini Importante In domeniul 
gospodăriri! apelor.

Pentru înfăptuirea politici! parti
dului șl statului privind gospodări
rea apelor țării, in cadrul vastului 
proces dc ■ perfecționare și sistemati
zare a legislației, care se desfășoară 
din inițiativa ai eub îndrumarea 
directă a conducerii de partid Si de 
stat, pomonal a tovarășului secretar 
general Nieotae Ceaușescu, a fost e- 
laborat proiectul de lege privind gos
podărirea apelor In Republica Socla- 
lislă România.

Pornind de ta considerentele ară
tare, proiectul de lege, supus dezba
teri! dumneavoastră, stabilește nor- 
mole de bază ale regimului juridic al 
apelor din țara noastră, in baza prin
cipiului inserat In proiect, potrivit 
căruia gospodărirea apelor in Repu
blica Socialistă România este o pro
blemă do stat

> Pe Ungă principiile de bază, prevă
zute Ln lege, ca gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, folosirea 
complexă a apelor șl a lucrărilor ce 
se construiesc pe ’ ape, interzicerea 
prin.legoz.a, poluări!, apelor de supra- 

' față sau KUbtern.no. planificarea ac
tivității de gospodărire a apelor, re
glementări 'deosebite s-au înscris pen
tru activitatea de apărare împotriva 
acțiunilor distructive a apelor. Au 
fost preyflznte reguli pentru asigura
rea scurgerii normale a apelor. în
lăturarea oricăror obstacole care ar 
putea sfinjcnl curmi normal al ape
lor, s-au precizat sarcinile riverani
lor. ale beneficiarilor folosințelor 
de apă și nle organelor de gospo
dărire a apelor cu privire la între
ținerea malurilor șl albiilor. De ase
menea. s-a reglementat, prin lese, 
organizarea acțiunii de combatere a 
Inundațiile-, ln perioade de ana 
marț

în vederea folosirii rationale ■ 
aoelor s-a prevăzut obligația orga
nizațiilor socialiste caro folosesc 
apa de a adopta’ procedee tehnolo
gice

—T-BWT- ’ circularea apel șl să asigure redu
cerea. In cit mal more măsură, a 
volumului ri nodvltfițli anelor uzate 
evacuate.

Un loc important în proiectul de 
lege au primit regulile de protecția 
cnfitâțll apelor. Evacuarea apelor 
uzate, care ar putea nrovoca polua
rea apelor de suprafață sau subte
rane.-.nu se admite decit după o epu
rare corespunzătoare. In caro . scop

toate ministerele, organele centrale 
șl locale, care au In subordine uni
tăți ce pot produce poluarea anelor, 
slnt obligate să asigure construirea 
de ătațll’ și Instalații de epurare sl 
exploatarea eficientă u acestora. 
Controlul respectării dispozițiilor le
gale nrivlnd protecția calltfltll ape
lor revine In principal Inspecției de 
Stat a Apelor, care funcționează in 
cadrul Consiliului Național ol Ane
lor. ' ■

Reguli speciale au’ fost prevăzute 
nehtra proiectarea, executarea- Între
ținerea șl exploatarea, lucrărilor ce 
Ke construiesc, oe ape sau au lega
tar! cu apele. stabillndu-Ee că orice 
asemenea lucrare nu este permis să 
fie executată târli avizul organelor 
de gospodărire a apelor șl nici dată 
In exploatare sau folosință țâră ‘ au
torizația acelorași organe.

Cunoscînd că lucrările de amena
jare a cursurilor de apă slnt In, ge
neral lucrări de mari proportlL care 
Implică ocuparea unor suprafețe de 
teren relativ Importante. legea con
ține șl o serie de reglementări cen
tru reducerea. la strictul necesar, a 
ocupării de terenuri agricole, tn pa
rale! cu obligația ca prin lucrările dc 
amenajare să sa creeze posibilitatea 
folosirii unor terenuri care In realm 
natural erau supuse inundațiilor.

în' lege slnt prevăzuta orga
nele de gospodărire a apelor ri 
sarcIiiUe care le revin. Gospodărirea 
apelor pe ansamblul teritoriului tă
rii ®! »e bazine hidrografice se mI- 
Hură do Consiliul Național al Ape
lor. Un rol Important revine, ca ur
mare a atribuțiilor acordate prin, 
lege, organelor județene de gospodă
rire n apelor, care, ca organe de 
Gpectafitate ale comitetelor executi
ve ale consiliilor populare județene, 
asigură gospodărirea apator ne olan 
tocai. < ■

tn vederea întăririi dhcțnlinel de 
stat, in domeniul apelor, a apărut 
necesar ca Încălcările dfcoozitlllorle
gale. care prezintă un arad pronun
țat. de pericol social, să fls conslde- 

> rate infracțiuni. sl;..șnnctlonato caa- 
'taro,’ Ț rfV1'’ i

Proiectul ; legfi. DriviBd 'gospodă
rirea ‘apelor Jn Republica - Socialistă 
România a fost suoua unei largi con
sultări a maselor. concretizată in 
sute de propuneri sl Sugestii de Îm
bunătățire. cane au fost examinate, 
discutate, reținute In mare parte sl 
Incluse In actuala formă a proiec
tului. pe care-1 prezentăm Marii A- 
dunărj Naționala Proiectai a fost 
dezbătut și in cadrul comisiilor per
manente aie Marii Adunări Națio
nale. " ’

în cuvinlnrep' ta plenara Comite
tului Central al Partidului Comuntet 
Romăn din 17—19 martie 1970. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Romăn. tovarășul Nlcolae Ceausescu, 
a spus :

„Se știe că asigurarea aoei. îndeo
sebi a celei potabile, devine o! pro
blemă de prim, ordin. pentru .exis
tenta societății modeme. In pcetit 
sens, avem o Inallă răjrmm-dcre fală 
dc viitorul națiunii noastre ; toana! 
această datorie ne Impune să luăm 
din timp măsurile necesare bunel 
conservări șl goipodfîriri 3 apelor".

îngăduiți-mi aă-mr exprim convin
gerea că prin adoptarea de către Ma
rea Adunare Națională a oroțectalul 
de lege prezentat se va crea-cadrul 
Juridic necesar pentru Îndeplinirea 
acestei Înalte răspunderi.

' L; i- ’ ■

COMISIILOR PERMANENTE
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Dumitru Coliu -

RAPORTUL

cuvîntul participanților la dezbateri

fi:

de
ca-

:e țâre' să. conducă la consumuri 
■apă cit mal mici. sA permită re-

prezintă Lm- 
debitele dtapo-

»

asigură, prin grija comitatelor 
cuUve ale consiliilor populare c 
nale, cu pădurari comunali, angajați 
cu avizul ocolului silvic. Pădurarii 
comunal! au dreptul In uniformă in 
aceleași condiții care slnt prevăzuta 
în netele normative pentru pădurarii 
de la ocoalele silvice.

în text so precizează efl documen
tul de bază pentru gospodărirea pă
durilor comunale ii constituie ame- 
najamentale silvice, ce se ' aprobă 
prin ordinul ministrului economiei 
forestiere șl materialelor de con
strucții. precum șl Interzicerea de a 
se exploata pesta capacitatea de pro- 

,$>$191?. Pădurilor.^ .. . L,^-,
v tIn , ..vederea executării ■ integrale 

. el ,‘calltarlv -.superioare < a /lucrărilor 
do refacere n pădurilor comunale, 
cum slnt pepiniere proprii Împădu
riri, refacere, îngrijire șl protecție a 
arboretelor, prevăzute tn planul 
anual întocmit pe baza amenajamen- 
teio- silvice, in proiect se precizează 
că acestea se execută de comitetele 
egecutlve aie consiliilor populare co
munale, cu asistența tehnică de spe- 
clalltate a .unităților silvice dc stat.

Totodată, s-n prevăzut dreptul co- 
mitetoior executive ale consulilor 
populare comunale do a'antrena tl-

păduriri, îngrijire, refacere, protec
ție, punere in valoare și exploatare 
a acestor păduri, precum și pentru 
asigurarea pazei lor.

Proiectul de lege delimitează șl 
stabilește sarcinile, atribuțiile șl răs- 
punderUo ce' revin in legătură eu 
gospodărirea pădurilor comunale, or
ganelor locale alo puteri! de stat și 
ale administrației .de stat. Comitetu
lui de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Ministerului Eco
nomiei Forestiere șl Materialelor de 
Construcții, ocoalelor silvice șt defi
nește mal bine modalitatea da co
laborare intre toate aceste unități.

în proiectai de lege se mal pre
vede că in activitatea do gospodărire 
a pădurilor ce admlnlsteează, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare comunale.slnt sprijinite do co- - rțsMSî»

membri;' aleși -'dintre căi mâl buni 
. gpșpodurț pe termen.de 4 ani, de că

tre adunările delegațllor pe comună, 
în încheiere, iml exprim convin

gerea că, prin adoptarea de către 
Marea Adunare Națională a proiec
tului de lege privind gospodărirea 

.pădurilor aflate In administrarea di
rectă o comunelor, se creează un In
strument eficient pentru 'punerea în 
aplicare a directivelor Congresului ol 
X-lea ol P.C.R. privind conservarea, 
apărarea șl dezvoltarea fondului to- 
restler.

RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE 
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Vasile Marin -

Comisia pentru agricultorii șl sil
vicultură, Comisia pentru consiliile 
populare șl administrația do stat șl 
Comisia Juridică alo Marii Adunări 
Naționale, In urma examinării pro
iectului de lege privind gospodărirea 
pădurilor aflate în administrarea'di
rectă a comunelor, au ajuns la con- 

lemon tarea propusă râs- 
' >r folosirii raționale

chiria că roglem 
punde ccrințeloi 
a acestor păduri.

Reglementarea propusă se înca
drează organic in ansamblul do mă
suri stabilite do Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru valorificarea judicioasă a masei 
lemnoase șl ridicarea potențialului 
productiv al tuturor resurselor fo
restiere de care dispune țara noastră. 

Comisiile apreciază că proiectul 
dc lege, fn totalitatea prevederilor 
Iul, este menit să contribuie In Îm
bunătățirea aprovizionării țărăni
mii cu material lemnos șl la acope
rirea maj corespunzătoare a unor 
nevoi edili tar-gospodărești locala 
Sint de subliniat, ■ In mod deosebit, 

4 dispozițiile cuprinse ln‘ proiectai do

Proiectele de legi pe care le dez
batem In această sesiune, a arătat 
In cuvîntul său deputatul P^tfC 
Dânlcâ, so înscriu pa coordonatele 
ansamblului de măsuri luate In ul
tima perioadă de către conducerea 
partidului ți statului nostru șl caro 
afectează domenii deosebit de Im
portante.

Proiectul de lege privind gospo
dărirea pădurilor aflate In adminis
trarea directă a comunelor, pentru 
caro Îmi manifest totala 1 adeziune, 
are drept scop asigurarea unul ni
vel1 corespunzător de gospodărire a 
pădurilor comunale care fac parte 
integrantă. din fondul forestier al 
patriei noastre. El va contribui. ‘Ie 
asemenea, la armonizarea Interese
lor locale — legate de satisfacerea u- 
nor necesități de material lemnos — 
cu Interesele generale ale statuluL 
privind folosirea completă si superi
oară a tuturor resurselor tării.

Fată de legislația actuală — a spus 
vorbitorul — proiectul de lege a- 
duce o prevedere cu lotul nouă in ar
ticolul 7 cure ea. referă la reglemen
tarea unor relații Intre comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale sl unitățile silvice pe bază do 
contracta. Socotesc Insă că In acest 
articol trebuie să-si găsească reflec
tarea una din cele mal Importante 
probleme ale refacerii pădurilor co
munale. sl anume aceea a asigură
rii de semințe sl material sădi tor cu

Iege referitoare Tn corelarea exploa
tării cu măsurile de refacere șl ri
dicare a producUvltățll pădurllffir 
comunale, domeniu deficitar al mo
dulul dc gospodărire a acestora 
plnă In prezent.

în’acest scop, slnt prevăzute atri
buțiile șl răspunderile concrete ale 
consiliilor populare și alo comitete
lor tor executive,;-ale organelor sil
vice, precum șl ale organelor cen
trale Interesate.

O contribuție de seamă la trans
punerea tn viață n prevederilor pro
iectului dc lege eint chemate să a- 
ducâ . comitetele de gospodărire a 
pădurilor comunale, ce ®o aleg pe o 
perioadă de 4 ani, aslgurindu-so ast
fel creșterea competenței lor șl do- 
bîndlrea dc experiență In metodele 
do muncă cu cetățenii. In vederea 
participării active a acestora la sta
bilirea și îndeplinirea măsurilor- de 
bună gospodărire a pădurilor comu
nala

Prevederile proiectului de lege 
referitoare la modalitățile de valo
rificare a materialului lemnos șl de

utllîzare a mijloacelor bănești con- 
Htltulte In fondul silvic comunal, îm
bină corespunzător internele perso
nale , șl obștești ale cetățenilor fie
cărei1 comune cu interesele generale 
alo Hiatului privind asigurarea re
facerii și creșterii productivității pă
durilor comunale, în ansamblul lor, 
precum șl folosirea completă șl su
perioară n resurselor do masă lem
noasă. •

în cursul examinării de către co
misiile permanente a proiectului de 
lege e-eu făcut șl unele propuneri 
privind îmbunătățirea conținutului 
și a redactării unor prevederi. Pro
punerile au foaî însușite de iniția
tor și sint cuprinse în proiectul do 
logo cc vă este prezentat.

Convinse fiind ei noua reglemen
taro răspunde” scopului tn care a 
fost elaborată, comisiile avizează 
favorabil, In unanimitate, proiectul 
do lege șl vă propun, sUntați tova
răși depiitațî. eă-l adoptați tn for
ma în care este supus spre dezbaterea 
Marii Adunări Naționale.

Însușiri superioare. în acest scop 
vorbitorul a propus o nouă redacta
re care precizează răspunderile dl- 
ferlțllor factori care concură la dez
voltarea patrimoniului forestier.

Doresc, de asemenea, să subliniez 
Importanța prevederilor articolului 
25. Consider- Insă că lo gospodărirea 
pădurilor aflata fn administrarea di
rectă a municipiilor și orașelor- tre
buie sil se țină seama sl do rolul oe 
care 11 au acestea.In satisfacerea <fe- 
rlnțelor de ogrement șl turism ale 
populației urbane.” în acest sens., 
propun completarea prevederilor-ar
ticolului respectiv cu următorul 
text :

”„La amenajarea șl gospodărirea a- 
ceslor păduri se va urmări; cu prio
ritate, punerea in valoare și <tez\-ol- 
tarea funcțiilor lor de agrement sl. 
turism".

Importanța sarcinilor fi a atribu
țiilor stabilite pentru comitatele e- 
xecutlve ale consiliilor populare cj- 
muMlc, orășenești șl județene, pre
cum șl pentru unitățile silvice pra- 
cupune o muncă laborioasă, o co
laborare principială, folosirea mal 
Intensă a cadrelor cu pregătire teh
nică superioară, creșterea simțului 
dc răspundere pentru apărarea, con
servarea și dezvoltarea fondului fo
restier din pădurile administrate de 
consiliile populare șl asigurarea c- 
chltabllâ a nevoilor populației cu 
material lemnos.

în încheiere, permltețl-ml să ex
prim convingerea că Marea Aduna-

re Națională va adopta proiectul 
lege respectiv, rare va constitui 
dral legal corespunzător cerințelor 
actuale cu privire la gospodărirea 
pădurilor administrate de comitetele 
executive ale consiliilor populare 
comunala.

Apreciez ta mod special, a spus in 
cuvintui sau deputatul Qheorghe 
SpinCQHU, cil ,n proiectul de lege 
privind gospodărirea pădurilor afla
te ln” administrarea directă a comu
nelor se precizează că aceste pă
duri fac parte integrantă din fondul 
forestier al țării șl. ca urmare, trebuie 
fiâ sporească grija pentru păirirarea. 
gospodărirea rațională șl refacerea 
acestei, bogății natfonale.

în județul GorJ. aproape jumătate 
din suprafața, teritoriului, respectiv 
2S0 654 ha. este acoperită cu vegeta
ție forestiere; din care 29153 ba de 
pădure se găsesc ln administrarea 
comunelor. Din punct de vedere al 
calității, pădurile noastre comunale 
ta majoritate pint provenite din lăs
tari șl ou o productivitate scăzută, ta 
care a contribuit atJt exploatarea ne- 
ratlonală. dt șl pășunatul excesiv? 
practicata înainte de a intrd In patri
moniul statuluL

Din analizele făcute la nivelul ju
dețului a rezultat, de n-emenea. o 
elabă preocupare privind executarea 
lucrărilor de Împăduriri, ceea ce a ln-

__ _____
n Mirare a directă a comunelor, a 
spus In cuvîntul său deputatul 
Alexandru Marcu, pws ,n dez- 
baterea forului suprem al țării, are' 
menirea de a aduce reglementările 
necerare'in acest domeniu. E3 face 
parte ’ Integrantă din. măsurile de 
continuă perfecționare . a conducerii 
economiei naționale, initiate do 
Partidul Comunist Român.

Pădurile consUtolo nu numai o 
sursă de materie' primă necesară 
iKitlsfaeeril nevoilor economiei na
ționale ; In ncelnși timp, ele exer
cită Inestimabile funcții de proiec
ție a apelor șt ©olului,; de agrement 
și Iglenlco-sanltare, ca factor anti
poluant, de echilibru al mediului 
ambiant șl de înfrumusețare a spa
țiului geografic al palidei noastre.

Ceea ea aș dori să subliniez este 
faptul că’ in județul Harghita, undo 
pădurile reprezintă, una din prlnclpa- 
lelo bogății, datorită grijii conduce
rii partidului șl statului, personaj a 
tovarășului Nlcolac Ceausescu, e-a 
creat șl este in continuă dezvoltare o 
puternică bază Industrială de valo
rificare superioară a lemnului, fapt 
pentru care. In numele oamenilor 
munci! români șl maghiari de pe a- 
casle meleaguri, exprim profundele 
noastre mulțumiri, șl. totodată, hotă
rî rea do a valorifica rrtai deplin „au
rul verde" ol județului.

Refcrindu-se ta prevederile art. 0 
care reglementează problema core
lării volumului de masă lemnoasă 
exploatat cu potențialul real a! pă
durilor. vorbitorul a subliniat că 
va trebui să se lină semna șl de ne
cesitatea îmbinării judîdc&M a tăie
rilor fn pădurile mature cu tăierile 
de îngrijire >n arboretelor tinere.

Lipiturile care au existat In activi
tatea de Împădurire, a arătat vorbi
torul, se datoreze In primul rind ne- 
aslgurăril, tn cantități suficienta, 
de semințe șt pulețl de către unită
țile allvlce. De aceea, apreciez Im
portanța prevederilor din proiectai 
de lege referitoare la crearea de 
pepiniere de către comitetele exe
cutive ale consiliilor populare co
munale.- în ceea ce privește acopori- 
rea necesarului de semințe, aceasta 
trebuie să constituie o sarcină prin- 
clpală pentru unitățile silvice ?! In 
acest sens propun ca textul do la ar
ticolul 23 să se. refere nu numai la 
livrarea de către Inspectorate ’ a ma
terialului săditor. ci ®l la semințe.

Noile reglementări slnt de natură 
să sporească răspunderea directă a o- 
eoalelor silvice pentru armonizarea 
intereselor locale cu cele generale ale 
economiei naționale.

Comlaln pentru agricultură sl silvi
cultură șl Comteta juridică nle Marii 
Adunări Naționale, luind tn exami
nare sl dezbatere proiectul de lege 
privind gospodărirea apelor In Re
publica Socialistă România, au apre
ciat că. în condițiile dezvoltării In 
ritmuri susținute a Industriei, n agri
culturii, precum sl ale ridicării gradu
lui de dvDIzațle a populației, regle
mentarea propagă reprezintă o nece
sitate obiectivă pentru utilizarea iu- 
dlcloasă a cantităților de apă care 
slnt tn continuă creștere In toate ra
murile economiei naționale.

Reglementarea propusă In orolee- 
tal de lege reflectă gri ța conducerii de 
partid sl do stat pentru realizarea 
sarcinilor Izvoritc din lucrările Con
gresului al X-lea ol Partidului Co
munist Român, precum și din plena
ra Comitetului Central . ai P.C.R. 
din 17—10 rrtnrtfe I&70 ru prlvirP la 
Programul Național pentru gospodă
rirea rațională a resurselor de ană. 
extinderea lucrărilor de Irigații, in- 
dlaulrl. desecări si do'combatere a 
eroziunii solului in anii 1071—1075 si 
In perspectivă;

Dezbaterile ample din comLsll. au 
sebe la evidentă Importanta prevede
rilor arin care gospodărirea apelor 
In Republica Socialistă România con
stituie o problemă de stat a cărei 
rezolvare ss desfășoară In mod pla
nificat. In care scon planurile de a- 
menalare si utilizare complexă o re- 
stuTselor de ană devin un instrument 
principal.

în contextul preocupării pentru 
buna gospodărire a apelor, prevederi
le din capitolele II sl HI alht d? na
tură ®â asigure prevenirea si com-

baterea acțiunii dWructlvo a anelor, 
folosirea rațională . a acestora. 
In vederea satisfacerii cerințe
lor de apfL actuale și de rier- 
apecUvfi. al? ponulatlel si economiei. 
Deosebit de Important este faptul 
că proiectul de lege stabilește prio
ritățile de satisfacere a cerințelor de 
apă ' in funcție de însemnătatea co
cini -econom!că a folosințelor. In ca
drul utilizării rationale a apel fflnt 
stabilita o eerie de obligații pentru 
organizațiile socialiste care trebuie 
f«i adopte tehnologii de producție ba
zate pe consumuri de ană economi
coase. măsuri de Importantă capitală 
pentru asigurarea consumurilor cres- 
dnde de apă.

în condițiile «specifice vieții contem
porane. caracterizata prin ritmuri as
cendente de dezvoltare a tuturor ra
murilor economiei și a centrelor 
populate, este necesar ca acestea fâ 
fie asigurate cu apă de calitate cores
punzătoare. Cu tcate măsurile 
luata In ultimii 10 onl pentru pro
iecția calității anelor, dezbaterile din 

. comisii au relevat că poluarea ane
lor tinde, să ®o extindă. Do aceea &e 
apreciază In mod deosebit prevede
rile din proiectul dc lene potrivit că
rora toate ministerele, celelalte or
gane centrale, organizațiile socialiste 
el toll locuitorii tării au datoria de 
a proteja apele împotriva POiuăriL 
avind obligația de a lua măsurile 
tehnice șl organizatorice necesare res
pectării condițiilor de calitate ala 
apel Impuse de lege.

Exprlmlnd Interesele fundamenta
le ale statului în domeniul gc^po- 
dăriril apelor, proiectul de lege eta-

bileșlo normele de bază ale regimu
lui juridic al apelor din tara noas
tră. valabile pentru toate organiza
țiile socialiste șl obștești, pentru toți 
cetățenii țării Din dezbateri s-a de
gajat unanim obligativitatea stricta! 
respectări a acestor norme. Orice în
călcare a acestora poate duca la pa
gube însemnate economie! sl pertur
barea condițiilor pentru dezvoltarea 
normală a vieții.

Un rol important în respectarea a- 
cestor norme revine Ministerului A- 
griculturli. Industriei Alimentare ?1 
Apelor, prin Consiliul ’Național al A- 
polor. si consiliilor populare Județe
ne. care trebuie să manifeste multă, 
exigență șl un control permanent Și 
calificat In aplicarea prevederilor 
legii.

Comisiile permanente au făcut li
nele propuneri menite să contribute 
ia îmbunătățirea unor prevederi ale 
proiectului de lege, care au fost în
sușite de către Inițiator sl Incluse 
tn forma proiectului de lege, supus 
spre dezbatere șl adoptare Marii A- 
dunărî Naționale.

îatrudt proiector de lege răspun
de cerințelor reglementării Intr-un 
cadru legislativ adecvat etapei ac
tuale. a problemelor do gospodărire 
a apelor. Lar aplicarea prevederilor 
sale ce va reflecta pozitiv tn activi
tatea de folosire rațională a resur
selor de apă șl păstrarea calități! a- 
cestora, pentru a satisface necesită
țile cresdnde ale economiei, comi
siile avizează favorabil ai prooun 
Marii Adunări Naționale să adopte 
textul proiectului de lege care a tost 
prezentat.

KUbtern.no
termen.de


mal scurt.

i

I

‘ ‘ lor ce le ridică
__  ... privința folosirii ra- 
rosuraetor de apă. combate-

MARAMUREȘ

va efectua cu munca voluntar pa
triotică a populației.
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Dm cuvintul participanților la dezbateri est mai
Heferindu-se In vizita făcută re

cent de tovarășul Nicolao Ceausescu 
ta opt țări africane, deputatul 
Teodor Coman a N“ 
afirmăm și cu acest prilej deplina 
adeziune la politica Internă și ex
ternă, realistă, consecvent marxtet- 
Jentalsiă a partidului nostru și vă ru
găm, tub: le tovarășe' Nicolao 
Ceaușescu, să primiți profunda recu
noștință a oamenlior muncii din ju
dețul nostru pentru contribuția 
neprecupețită pe care o aduceți la în
tărirea prieteniei și colaborării Intra 
jM>5K>rul iwrdru șl popoarele din 
Africa, la cauza păcii și cooperării in
ternaționale.

Dezbatem astăzi — a spus apoi vor- le dip municipiul Tirgoviște.
bitoruj — proiectul de lege privind semenea. pe valea pîriulul Ilf
gospodărirea apaJor tn țara noaatră. 
Județul Tulcea, a cărui suprafață 
ocupată de apa depășește >15 la suiă 
din totalul teritoriului, va fi unul din 
principal!! beneficiari al prevederilor 
proiectului de lege.

în cadrul vastului program de gos
podărire a apelor țării. Delta Dunării 
ocupă un loc de frunte. Pentru pro
tecția terenurilor agricole ș! etuficp'.e 
vor continua lucră rile do îndiguiri, 
consdiUdâri șl supruinfllță-i ale digu
rilor existente, In lungime de aproape 
420 km. Suprafața amenajărilor sâuți- 
cole șl piscicole aproație se va dubla 
bi actualul cJhdnal, ajungind la pește 
J15 0W Itectare,' Investițiile ca vor ti 
alocate ta acest scop depășind 517 
milioana lei. Dc asemenea, se va ex
tinde suprafața arabilă șl se va dez
volta turismul — ca una din ramu
rile economice printipate. caro ®1 vn- 
îoriBce frunuMjcțile Inedite ale acestui 
minunat colț al țării.

Folosind bogatele resurse de apă 
din Dunăre, din complexul da lacuri 
Razelm. dt și din acumidările create 
pe riurile Interioare prin construirea 
de baraje. In acest cincinal, va fl a- 
menajată pentru irigații o suprafață 
de peste.71 OM hectare ta sisteme 
mari și 4 OM hectare In sisteme locale, 
astfel că plnă la finele anului UNS 
vor fi Scoase de aub dhftaehța nega
tivă a aecelel peste 88OT0 hectare. 
Măsurile luate pM acum permit ca 
primul, din cele 6 eteteme mari da 
irigații prevăzute, s& Intre In func- 
țiune in acest an.

De o Importanta vitală pentru toți 
cetățenii țări! stat prevederile din 
proiectul de lege cu privire la pro
tecția calității apelor. Fltad benefi
ciarii apei de pe ultimul tronson al 
Dunării, slntem supuși ta același 
Itanj) conrectațelor tuturor reziduuri
lor poluante. Este vorba nu numai 
de apa necesară pentru Irigații ou 
pisdeuitură, d și dc cea potabilă, 
deoarece aproape Întreaga populație 
a Deltei, a orașelor Tulcea, Isaccea, 
Mftcin și a altor localități riverane 
îotoeește pentru consum curant apa 
din Dunăre. Iată de ce swțln de la 
această Înaltă tribună, fără rezerve, 
prevedorilo proiectului de lege care 
consfințesc principiul potrivit cărțita 
toata mlntatarcR>„ . gdiebUta . 'drgaite 
centrale, centratele todtedrtalc. intre- 
pftnderbo șf*'lorfl-lodnlforll- țărîF au' 
datoria t-â protejeze apele Împotriva 
poluării

JSK

tul an va fi terminal barajul acumu- 
. lării ele la Pușcași, care vo asigura 

aUmenteroa cu apă a orașului Vaslui. 
Concomitent ee execută șl lucrări do 
combatere ă eroziunii solului pe su
prafețe ce depășesc ;32 CM Iul

Volumul toiul al investițiilor desti
nata acestui scop In actualul cincinal 
tw ridică In județul nosiru la peste 
G©0 milioane lei. Un' volum important

baterii risipei de apă și a păstrării 
calității acesteia.

Este cunoscut faptul că din zone
le petroliere ale județului Dîm
bovița — a continuat vorbitorul — 
ee deversau anual cantități apreda- 
bile de rezidii petrolifere pe cursu
rile de apă. depredlndu-lo calitatea, 
ceea ce aducea prejudicii materiale 
populației șl, economiei naționale. ---- -- - - . ,

.situație caro tn prezent a fost tn- din aceste lucrări a-a realizat și fie 
.lăturată. , - “

Pentru satisfacerea cerințelor de
apl ale noilor oblec'dve indiwtrinie în încheiere, vorbitorul a arătat că 
din județul nostru, vor f! construite In textul proiectului do lege privind 

’ ’ . gospodărirea apelor nu fflnt prevă
zuta măsuri șpeciate pentru pregăti
rea cadrelor necesare acestui domeniu 
do activitate, propunlnd ca această 
problemă să fie luată ta considerare
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Problema gospodăririi raționate a 
resurselor de apă, a arătat In cuvin- 
tul său deputatul NScolae Pâdu- 
rQrU trebuie să stea în permanență 
in atenția tuturor unităților consu
matoare de apă, a întregii populații, 
astfel ca fiecare cetățean să doA’lr.ă 
un factor responsabil ,pe linte com-

două mari acumulări, la Pucioasa șa 
Brătel pe rlul Ialomița, care vor sa
tisface nevoile platformei induștrla-

__ , ___________ilfov, vbr 
fl amenajate 0 acumulări din care 
fle va realiza Irigarea unei supra
fețe do 10 OM ha.

Tn ceea ce privește proiectul do 
lege, propun ca el să prevadă st 
măsuri legale de (tarea în exploa
tare a Instalațiilor de epurare a a- 
pelor uzate Industriale. înainte de 
intrarea in probe tehnologice a uni
tăților pentru caro stat prevăzute.

A vi nd in vedere faptul că din ma
joritatea rlurilor caro străbat jude
țul Dîmbovița se realizează alimen
tarea eu apă, potabilă șl industrială 
a municipiului București, consider 
că trebuie acordată o mai mare a- 
tențle dotării tehnice a oficiului de 
gospodărire a apelor aî aoastul Județ. ' 
In prezent, acesta nu dispune de un 
îaborator propriu, fiind nevoit că e- 
fectueze analizele zilnica privind 
calitatea apelor la alto centre do 
județ, ca Ploiești, PitcșL! și Bucu
rești.

Socotesc câ penlru aplicarea rit 
mai eficientă n leglilațtai ta dome
niu! apelor — a spus în Încheiere 
vorbitorul — este necesar să ee a- 
corde niai multă putere do acțiune 
organelor do gospodărire a apelor.'

Proiectul pe care-I dezbatem — b 
arătat In cuvintul său deputatul 
Constantin Amariei - 
pentru prima dală în țara rxiastră, 
cadrul legal, unitar, In domeniul goa- 
podăriril apelor, cu implicații majore 
ta economie și societate. i

Județul Vaslui, deși posedă o rețea 
hidrografică densă, nu beneficiază de 
rezerve de apă constante și «uflctan- 
te. datoriiă neunlformllățll prccîplla- 
țlilor și a debitelor. Astfel, In timpul 
ploilor torențiale «au la topirea brus
că a zăpezilor, debitele po riuriie in
ferioare cresc de circa KM) de ori. in 
anii fieceiosi ele redudndu-se anroa- 
pa complet

Pentru prevenirea șl combaterea 
eroziunii golului, apărarea contra 
I nunda,ții lor, precum, și pentru crearea 
surselor de apă pennanente care 8& 
asigure alimentarea cont-elor popu
late, a industriei și a'^riculturil, in 
baza Programului NațlOMl de gospo
dărire a apelor și țmburiâtttțlrll fun
ciare, 1 ti; J u dffțul ’ noă tru-au* font Lf. Irâ- 
prinse o acțiuni .' Îndigui
rea rlulta Prut in zona Albița-Fălcta,-; ceStc ’ormno 'terib 
pe distanța de 08 kqn, .fiind scoas-a ------■:—->■<------- «...
as'.fei de sub efectul inundațiilor o 
suprafață de circa 18 6OT ha. Această 
suprafață a fost redată circuitului 
arabil. 2 60'3 ha au fost deja arnona - 
Jate pentru Irigații. In prezent se 
execută îndiguirea șl regularizarea 
riului Blriad in zona orașului Vnalii: 
șl a municipiului Blriad.

Avem, de asemenea, planificai Kb 
executăm in acest cincinal 15 baraje 
pentru acumulări. O parte din acestea 
au fost deja realizata. In vara aoas-

.mam ,, j
Do a- do activitate,

de organele do resort.

Proiectul de lege privind gospodă
rirea apelor ta Hepubilca Socialistă 
Romfinla, a arătat deputata p@ffuțQ 
Constantinescu, 001MCrie 
linia politicii consecvente a partidu
lui și otelului nostru de folosire ra
țională, științifică a bogățiilor natu
rale ale țării, sarcină de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea și con- 
Goiidarea agriculturii socialiste, pen
tru întreaga noastră economie națio
nală.

Deputata a subliniat apoi impor
tanța noului cadru lega] creat gos
podăririi apelor din țara noastră, și 
n relevat o sarte de măsuri preco
nizate a se realiza in județul Ilfov 
în etapa 1971—1075, și anume .- ame
najarea pentru irigații a unei «upra
te țe totale de IBS 280 ha,' din care 
39 4S0 ha în sisteme locale, lucrări de 
desecări și evacuare a apelor în 
exces de pe 130 OM hn. lucrări de 
combatere a eroziunii soiului pe o 
«suprafață de peste 5 003 ha. Pentru 
asigurarea apel necesare extinderii 
IrigațlUor șl pentru altl consumatori, 
se prevede realizarea unor acumulări 
cu un volum de' peste 400 milioane 

' mc;
Realizarea cerințeli 

județul îlfov în privi 
(tonale a rest . , .
rll: poluării și apărării Împotriva 
Inundațiilor, a subliniat în continua
re deputata, este condițională, ta 
bună măsură, do modul in care se 
exploatează lucrările de gospodărire ‘ 
a apelor din zona superioară a rluri- 
tor Ialomița ți Prahova și de acțiu
nile ce se Întreprind pentru protec
ția calității apelor. Acest lucru este 
valabil șl pentru riuriie Argeș. Dîm
bovița, Neajlov. întrucli fs-a dove
dit că organele centrale nu pot su
plini activitatea: operativă din teri
toriu, iar oficiile Județene de gospo
dărire a apelor nu pol rezolva deci*, 
probleme' de inieres local și numai 
in limitele, județelor respective, pro
pun aă se prevadă în lege consti
tuirea unor organe teritoriale de 
gospodărire a apelor, pe bazine seu 

igritjte.de bazine hidro grafice., cure.șă 
.preta și, expSoatarfea ‘totiârilbr" dota-:'

moaște pe ansamblul bazinului hidro
grafic resiireele de apă. nevoite tu
turor foiaslnțclor. atadiul calității a- 
petor șl al evoluției acesluia. precum 
și măsurile necewre de prevenire șl 
alarmare pe întregul bazin împotri
va efectelor distructive ale apelor, ar 
fl singurele In rnăsurt să rezolve o- 
peratlv șl unitar'aceste probleme. .

Tn sensul celor susținute mal sus, 
deputata a făcut propuneri de mo
dificări. șl completări 1a articolele 71 
șl 79 din proiectul de lege.

NEAMȚ a

Titfifiniin (area in timp și In condiții 
agrotehnice superioare a celor 40 COD 
hectare de&linate culturii porumbului 
polarizează in aceste zile o bună par
te din forțele unităților agricole ate 
județului Neamț. Urmărind perma
nent evoiuțta temperaturii în sol. 
care nici, datorită'condițiilor climati
co nremontarte, tso realizează mal l&nl 
decit in aite zone ale țârii șl cu 
variabllllăll deștul de mari de ta o 
unitate Ia alta, specialiștii au ho&rit 
ca această lucrare să înceapă, mat 
fr.tll, pe terenurile cu o expoziție su
dică șl pe terasele din bazSneJe du
rilor Șiret șl Moldova. Tn această, ac
țiune stat folosite efectiv aproape 3©0 
semănători mecanice geti care, potri
vit planului operativ, zilnic tr$buîo 
să se încorporeze sămtața pe c’rcn 
3 3M hectare. De altfel, angajamentul 
tuturor oamenilor muncii din agrt- 
etiIUtra Județului Neamț cate ca ac
țiunea do Insămlnțo-e o porumbu
lui, care a fost declanșată în 13 a- 
priite, să fie Încheiată în 10—12 zile 
bune de lucru, ceea ce corespunde 
cu enoco optimă stabilită pentru a- 
ceasiă zonă.

Faptele confirmă că lucrătorii ogoa
relor din județul Neamț se străduiesc 
fiă-șl onoreze angatamenteie, startul 
lucrărilor la această cultură fiind luat 
cub semnul a două coordonate prin
cipate : rilm și calitate. Iotă șl dteva 
exemple concludente. La cooperativa 
agricolă din Moldoveni, spre exem
plu. încă din prima ri de lucru e-au 
Insămiiițat cu porumb ISO hectare din. 
cete 070 hectare planificate. Preșe
dintele Ion Dlnceanu și Inginerul șef 
VasJlc MeiJnte, care era-J prezențl în 
cîmo. afirmau că stat hotărlți eă 
mențină șl chiar să Intensifice i acest 
ritm, ceea ce presupune că lucrarea 
va fi terminată ta numai 5—B rite.

Pe mecanizatorii Nicolas PMurani 
șl Constantin Popa, zorii zilei îi gă- 
KRîc pe tarlalele anarțlnlnd coopera
tivei agricole dta SăvtneșU. La Eața 
locului, brigadierul Ana Miișleanu, 
«ipraveghează îndeaproape calitatea

■ lucrării, prin jalonarea terenului, u- 
,.șuri:xi astfeJ rardna tractoriștilor ds. 
‘‘o rnnliza rindurl drepte,- menite ®ă- 
i.asigure ■ condiții pentru• întreținerea
mecanizată a .culturii. Bilanțul pri
mei zile de lucru a fost rodnic : 50 
hectare insămlnțate cu porumb, n- 
dlcfi cu 14 hectare pwte capacitatea 
celor două semănători SPC-0. De 
asemenea, la cooperativa agricolă din 
Dide-Krti nm reținut preocuparea In
ginerului șef Gheorghe AtltacȘl pen
tru respectarea adlnr.-îmii de Incor
porare n seminței și pentru păstrarea 
rezervei de apă In «oL In acest sens, 
specJallstul a hotărî t ca pregătirea 
■patului germinativ să se fncă chiar 
ta ziua semănatului, iar adtnclmea de 
semănat să tic mai mare cu 1—2 cm. 
Mecanizatorii dă In Dulceștl îndepli
neau Întocmai aceste Indicații agro
tehnice menite- să ațigure boabelor de 
porumb o umezonlă corespunzătoare 
chior de la primul contact cu soluL

■ Preocupări asemănătoare ăin ln- 
HJnit și la cooperativele agricole Se- 
culertf, TrlfoșU, Slănlța. Onlcenl »i

altele. Ceea ce denotă că în județul 
Neamț startul însămlnțărli porum
bului s-a făcui în buna, condiții.

Este adevărat -c3. în ultimata trei 
zile, In anumite zone ale județului 
Neamț a plouat- Dar aceasta nu tre
buie să constituie o- .scuză — așa cum 
Încearcă

eîrap, printre mecanizatori.. „Noi am 
• destinai pentru porumb boabe 300 do 
hectare — ne-a spus interlocutorul. 
Nc-am propus să realizăm o produc
te de peste 3(500 kg porumb boabe la 
îecîar. De aceea, am acordai o aten
te deosebită fertilizării terenului, ca- . 
îtățil patului germinativ. Tn douâ- 

trel zile bune de lucru vom încheia 
semănatul porumbului". . Temeinic, 
minuțios a fost organizată munca la 
semănatul porumbului ș! ta coopera
tivele nșricole din Șăsar, Lucii cești. 
Tămâia. UîmenJ, Remetea Chioaruiul, 
Mitiău, Satulung, care sint pe ter
minate sau Intr-un stadiu avansai cu 
această operație.

în. cursul investigației am tadtait 
și aspecte care denotă că . ta unele 
unități există încă rezerve șl posibi
lități slab fructificate In vederea Im- 
puteionărlL semănatului. In unele 
cooperative agricole, Eecțlllc do me
canizare nu a-au prea ...grăbii" cu 
____’ punct a semănătorilor. 

___________ _____ S. la LăpusnL ‘deși 
terenul fusese pregătit," sâmlnța dusă 
în dtnn. s-a pierdut o zi bună de 
lucru fiindcă semănătoarea >era de
fectă. Descompletată era în ajun de 
semănat șl semănătoarea de la secția 
de mecanizare din Berchez. La coope
rativa agricoiă din Mireșu Mare — 
care are de semănat cu' porumb ’330 
hectare — nu lucra, la 18 aprilie, de- 
cît o singură semănătoare, deși mal 
erau pregătite pesta 60 de hectare șl 
existau condiții bune de iucru. De ce 
consiliul Intercooperatist n-a luai mă
suri operative de dirijare a semănă
torilor spre această cooperativă ? Un 
lucru este limpede : unele consIILl In- 
tereoopenaliste din județ nu acționea
ză ca niște organisme de lucru, din 
proprie lnIHatlyă. pentru coordonarea 
mul operativă, eficientă a tuturor ac
tivităților de care depinde huna des
fășurare a InsămînțărH porumbului. 
A^est lucru este dovedit șl de alte 
fapte. Unii specialiști din eoooeratî- 

■ yels agricole —-mai cu seamă djn 
zona Slghetaluî și Lăpușulul — nu 
manifestat o nejustlflcatfi reHnerc la 

1 țnmpei-ea. mal devreme, a Insămin- 
tăril porumbului. Din arest motiv 
șî datorită slabei organizări a mun- 

‘ cil. In raza conslliuiul Intercoopera- 
tlst Vadul Izei nu s-nu înriimtatat cu 
porumb decil 41:.hectare dlrnTlSuhoe-

încearcă să o prezinte conducerile 
unor unități agricole v- pentru rit
mul lent care se înregistrează po a- 
locuri la semănatul porumbului. Ast
fel. în multe cooperative agricola, cum 
stat cela tUn D^Jești, PăslrăvanJ, 
Sagna șl aliate, „feres&eie" buna de 
luau dintre ploi nu au fost folosite. 
Ca urmare. In unitățile amintita nu 
au fost însâmlnțate cu porumb declt 
10—20 ha, deși suprafețele prevăzute 
a se cultiva slnt cuprinse intre 3WJ— 
5®i de ha. Consiliul de conducere al 
cooperativei agricola din Bofdaștl, 
epro exemplu, bazlndu-se pe cxtelcn- 
ța ta Unitate a 4 semănători de mare 
capacitate SPC-8 șl sperind că in 
aceste condiții perioada dc Insăraîn- punerea la punct a să

, țâre a porumbului ar putea fi scurtată, Djn această cauză, la Lăj
e tărăgănat începerea lucrului In 
dmp la epoca optimă. Iată da ce, 
plnă In prezent, n-au, fost Ins&mih- 
țate decit 25 dc ha din cele 5M ha 
planificate. Asemenea rețineri se 
mardfeslă șl la cooperativa agricolă 
din Bnwturi. unda s-au ingămlnțat 
numai 10 ha din cota 330 ha planifi
cate.

Am intrat ta ultima decadă a lunii 
aprilie, Iar timpul optim pentru se
mănatul porumbului s-a scurtat mult 
Este necesar ca organele Județene da 
partid șl de alai să la măsuri orga
nizatoric® șT tehnice pentru grăbirea 
semănatului, astfel ca această lucrare 
eft se încheie, peste tot. In timpul cel 
mal «cur!. I ■'

Ion MANEA
corespondentul „Scînleii'

.'4'/. ’?.?v

La 19 aprilie. în județul Maramureș 
erau insămlnțato cu porumb 4 (BB 
hectare din 12 649 hectare afectase 
acestei culturi In cooperativele agr!- ; pwumn ueeu wmecwre aini;aaunec-, 
colo de producție. Tovarășul Ing. NI- tare'■ talanin<S»tt£ O wltuaHn i delor 
co!ne NlMor; directorul general al di- 

că „ta nwl toate unltățite agricole 
cooperatiste, cu excepția unora din 
zonele deluroase alo Vlșeulul șl Lă- 
pușulul semănatul porumbului se 
desfășoară din pUn. La semănat se 
lucrează cu o viteză zilnică de circă 
I C'OO de hectare, cu 3M hectare mai 
mult dealt s-a planificat inițial".

Intr-adevăr, în multe cooperative 
agricole, mal cu seamă din Lunca 
Someșului și depresiunea Băii Mari, 
3-a trecut, cu „toată viteza", la In- 
sfimlnțarea porumbului. în raidul lui. SI aceasta' este cu atlt mâl ne- 
nașteu am găsit multe aspecte care 
vorbesc despre răspunderea cu 
care iccțlonează organele agricole, ____
sjK'ctailș'.ii. consiliile de conducere . tute o premisă sigură a unor recolte 
ale cooperativelor pentru pregătirea bogate de porumb, 
bazei viitoarei recolte. La ■ Ardusat, 
tovarășul GnvrilS Pop. Inginerul șef 
al cooperativei agricole, se afla po

__________ _______ ____a. î mulțumitoare este șl tn raza consi- 
reețfei agricole județeuiL nb spunea liuiuî întercooperatlșt ȚH- TApuș.

unde din 1100 ha afectate porumbu
lui abia s-au Insămînțat 80 hectare. 
Multe cooperative — Rogoz. Dumbra
va Boiereai. Costcnl și-altele, nici 
nu începuseră semănatul acestei cul
turi.

Aspectele întilnitc cu ocazia acestui 
raid dovedesc că in multe coopera
tive agricole din Maramureș există 
posibilități pentru devansarea terme
nului de 27—28 aprilie — fixat (ten-, 
tru încheierea semănatului porumbu-

cttRir cu cit w stle că tormlnarea 
mai devreme a semănatului In con
diții agrotehnice superioare consti-

Vaslfe G A FI O NT 
coresp-ondenful „Scînteii*

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.
Panoramic șînnpftc.
Doi virtuozi nt taragotului : 
Ion Mllu șl liemtra Bistrița.

9,43

10,w Cura de limba germana (Lec-
țla a lî-a). Verbele de miș
care „fabren" șl ” -------
Prepoziția „nach" 
local. __------------------ -------
Greta Klasster-Ung-jreanu.

10.S5 Film serial „Sebaatlen șl se
cretul epavei". Episodul 
„Chemarea mftril".

îl,K> Portativ Tt
11,40 Campionatul mondial de ho

chei — anina A : Suedia — 
Finlanda (repriza n in-a), 
înregistrare de Ia Praga. Co
mentator : C. DlamantopoL 

13,10 Telejurnal.
UL.W—17,w Te'.cjcoalS a De ta la

borator In Industrie (Chimic 
- anil IIt-IV liceu) a Dila
tata corpurilor zollde șl li
chide sub acțiunea caiduri!. 
Măsurarea cantități) de căl
durii. (Fizica. în ajutorul 
candldațllor la conchraul de 
admitere).

„gehen".
_  ____ — cu se ns 
Prezintă lector univ.

17,30 Deschiderea emisiunii 
dupA-âmtară.

17.S3 Arta plastică : Prin expozJUL 
17,Swp-cadra.
10,13 Muzică ușoară cu Iloxana 

Melci șl formația Marcel lo 
ncscu.

18,35 Salul contemporan. Dialog 
neîntrerupt.

19.im Oameni ți fapte.
19,10 Avanpremieră. Publicitate. 

Tragerea Izc-o.
18.M 1M1 de seri : „P.V.n.ntlle iul 

Moș. Ispravă*.
18,33 Telejurnal.
1'5,10 ApolIo-18 — a 

rna activitate.
Lunii a celor doi astronauțl 
— Johny Young o! Charles 
Duclre.

SI,40 Film artistic : „Vfntul s-a 
oprii în zori" — producție a 
studiourilor Iugoslave. Regla : 
II. Novnkovlc. Cu : It. Hado- 
var.ovlc-Ar.drlc. 13. Piesa. A. 
VrdaIJak.
Revista literarii TV. Emisiu
ne de Viorel .Grecu.
..S3 de ore".

PROGRAMUL U
SS.«o' Decane animate penlro co- 

8U : ..Fugi. Blrllașule 1“ 
Iblioteca pentru toii. Revis

te șl curente literare Ia sSr- 
țllul secolului al XIX-iCT : 
Convorbiri literare șl Contem
poranul. Emisiune de Mlhae- 
1a Macovel.

S0.M Agenda.
si,w VaLsuri celebre. Emisiune de 

Marga Husa și Marcela Po- 
■■ | pescu.

viața economică a Capitalei. 
Si,43 Film documentar : „Doua 

cetap". — o producție a Sw- 
‘ ateului dc filme dwumenta- 
I re „Alexandru Sabia".

22.W Muzică de prclullndenl. An- 
nnmbiul arlisUc ai Armatei 
populare coreene. Sctecțiunî 
din spectacolele prezentate 
la Ducureșil. cuprinzintl citî- 
tecc revoluționare, ostășești 
Si evoluții coregrafice.

teatre
■șa i

a Filarmonica de stat „George 
Enoscu" (la Ateneul român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mlrcca 
Crlsiescu. Solist r Joel Franțols 
ThlolUer — S3
o Conservatorul de muzica „Ci
ortan Porumbeucu" (sala G. Enes- 
cul : Concert de mmdeâ de ea
rners — 33.
a Opera romfina : Trubadurul — 
IW
a Teatrul de opereta : Logodnicul 
din Lună — 19,S3.
a Teatrul național „I. L- Cara- 
glale" (sala Comedia) : SAptSmina

„Micronul, gramul, secunda*4
(Urmare din pag. I)
lonată succint. In scc(la forjă : de la 
602 orn-zllc absențe nemotivate ți 
învoiri, cile s-au înregistrat în iunie 
1971, s-a ajuns la 230 în decembrie, la 
3 în Ianuarie 1972 și la zero absențe 
nemotlvatc ți învoiri în lunile fe
bruarie și marile. Gradul de folosire 
a fondului ile timp ».crescut,de 1® 87 
la sută In iunie 1971 Ia 08,2 în martie 
a.e., Iar întreruperile de o d s-au 
redus cu o treime.

Ar fl multe de spus despre urmă
rile deosebit do favorabile, atît in 
secția de unde a pornit inițiativa, 
cit și pe ansamblul uzinei, pe care 
Ie-a declanșat perfecționarea activi
tății politico-educative șl de produc
ție a uzinei. Succesele obținute, e- 
xcmplui oferit de către acest harnle 
colectiv in realizarea planului, în 
creșterea eficienței economice au 
constituit girul moral eo a stal la 
baza chemării la întrecerea socialistă 
pe acest an. lansată, către unitățile 
constructoare de mașini, de uzina

„Rulmentul" din Brașov — succese 
amplificate cu fiecare decadă șl fle
care ■ lună. Grăitoare în aceri sens 
sÎQt realizările din primul trimestru 
al anului curent. Planul'b fost înde- 
plinlt șl depășit In toți indicatorii, 
ailngtndu-se ponderi de 33—40 la 
sută în realizarea angajamentelor 
anuale asumate. S-a înregistrat peste 
prevederi o producție globală de 
circa 10 milioane de Iei șl o pro- 
ducțle-marfă de circa 7,2 milioane de 
lei, Livrîndu-se suplimentar 33 000 bu
căți rulmenți ; fată de angajamentul 
anual, de a realiza suplimentar 2.5 
milioane Ici beneficii, în primul tri
mestru cifra acestora s-a ridicat Ia 
.7,8 milioane de Iei ; sarcina de creș
tere a productivității muncii a fost

In

uuiiuauc av ici . surciua uc 
icre a productivității muncii a 
îndeplinită în proporție de 101,8 
sulă. Iar economiile peste plan au în
sumat 800 K-0 Iei ; la export, prevede
rile planului au fost depășite, cu cir
ca GOI 0®3 Ici valută., Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut. In 
primele trei luni din acest an. ritmul 
do creștere la producția globală a fost

de 21,0 la sută, Iar la producția 
marfă de 23,4 La șută. Se confirmă, 
astfel, tacă o dată, adevărul că ori- 

' cK de mari ar fi ritmurile de spo
rire.a producției, oriclț de mobiliza
toare ar fi sarcinile de'pion, ele pot 
fi înfăptuite atunci al numai atunci 

<cind osie mobilizat din plln sl perma
nent întregul colectiv al Întreprin
deri', pentru n pune mal bine tn va
loare potențialul tehnlco-productlv, 
dnd comunlșUL organizațiile de par
tid dovedesc un activ spirit de iniția
tivă și răspundere ta muncă, dnd 
eforturile stal concentrate unitar 
spre direcțiile majore ale activități! 
economice.

Inițiativa „Micronul, gramul, se
cunda — ta slujba eficientei econo
mico", dezvoltată și îmbogățită In 
lunile următoare, oferă condiții pro
pice amplificării forței de creație 
a colectivului uzinei consacrată creș
terii eficienței activității‘ productive, 
realizării cxomplare-a planului șl a 
angajamentelor In acest al dollba 
din actualul cincinal.

pailmllor — 53: (sala Studio) 
nu-jl fad privaile cu scări — M. 
- Teatrul Mic : naiul absolven(l-

„C. I. Nottara" (sala 
. Adio Charlie — 1S.3S: 

___ Studio) s Sub pe acoperiș™

Teatrul GiuIefU : Gilcevlle din 
ulogffla — 10.33.

Studioul IAT.C. „I. Iz Cara- 
. r: : : r._— ss.

a Teatrul aalfric-muzical „C. T#- 
nase“ (sala Savoy) : lllmblrlcl 
10.M; (sala din Calea Victorie! nr. 
174) : Șl femeile Joacă fotbal 
îs.». ,
• Teatrul - de revistă

' „fon VMllescu* : Citul 
tac — I9.S3: (la Sala 
Fetde Dldlnel - 1BX3. 
a Ansamblul artistic _____
română" : Ghiocel— mărgărila.ro — 
I5.JB.
a Circul Bueurerd : Planetele rid 
sub cupolă — IS.ÎtL

• Teatrul - 
lor — 1843.
t Teatrul 
dagheni) : . 
sala Srircll. 
o sac — ia.‘ 

a Teatrul .Gluses 
Cbloggln — 10,13. 
a Studioul I.A.T.C. „I. U 
glair" : Slnztana șl Pepelea

și comele 
revolverele 
Palatului) :

„riRO®>d!a

cinema
:ț

• Astă-seară dansăm In
PATRIA - ” ------
30,M, MELODIA S; 11,13; IXS3

Felii și OiUla s SCAIA - 8.J3

familie
Iu: I2.rt: 13; 17,43 

L.-', ‘ g.-■■■■- 
IC: 13.83: M.4J. 
a Felix țl (MUIa s SC/ 
13: 1O0: 'îă GLORIA.

H; IS,SO. MODERN — 8: 13.Î8: 10; 
18.39.
a Mary Poppins s CAPITOL — 
8,33; IS.3S: 10.50: 10.M AURORA
— 9: 12: 1S.S3: 10.33. FLOREASCA
— 13.341: 19.
a Jungla Xnnoo : LUMINA — 8:
11: 13.13: lBJî; 17,<3; SS.
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
LUCEAFĂRUL — 8.M: U: 13,S3: 15: 
1B.S7; 21. BUClTRESm — 8J3; U; 
12,35: 10: TP.ua: M.
a Marea dragoste « CENTRAL — 
0.15: 11.33: 13.43: 10: 18,13: îffl.w. 
FAVORIT — 9.15: IMS: 13.43: 10: 
18.13: sa.33.
a Preria s FESTIVAL — 8: 11.15: 
13,»: 10; 18.50: M.45.
a Puterea șl Adevărul : nuZECTI
— 15.X0: ID. V1TAN - 18: 10,13.
a Pentru câ se Iubesc i BUCEGI 

" " 18; 20.16, ---------- '15.45: 18; 20.15. VOLGA - 9; 
13.50: 13.45: 18: MÎ5. 3-aORI- 

10: IXM); 13: 17.M: S3.
animate

11.13
TA ---- .................
a Program de desene 
pentru eonii i DOINA — 10.
a Farmecul (InutarUor sMhatlce s' 
DOINA - 111Î3: 13.43: 18: ta.15: 
B9J0.- .
a lampa Iul Aladln — 9—10,39 tn 
continuare : Program dc filme do
cumentare — I3.1B : TIMPURI
NOI.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor s FEROVIAR - 9: 11.13: 11M;
10: 18.30: 20.45. EXCEI^IOR — 
MB: 11.30: 13.43: 10: 1M5: B3.I®.
a Spartaens (enihe'.e serii) — 10; 
13. Panlcâ ta hotel — 18: 18. Colle-

rol reginei — 3J9: CINEMATE
CA (sate Union)
• Incidental :
11,13; ii,M: 10: «.w; 
MURA - 0: DJB: 133
S3.3S.
a Talii de duminici : 
i3.S9; 18: 13.15.
■ Adio, domnule Chips : GRTVI- 
TA — S; 11.13; 10; 18JJ. TOMIS — 
0: 11,33: >10: 19.5K). , ■
a Plrosnuml : LIRA — 16.15; 18; 
S0.15.
a Micul «dUdător : DRUMUL SĂ
RIT - 13,33: 17.43: sa, GiULtSTI
- 13.33: 17.43: S3.
o PJtdorea plcidlllS s FLACARA
- 13.33: 17,43: 3®. VIITORUL — 
13.43; 18: S9.I5.
• Osceola : FERENTARI — US.30: 
17.43: 10.
a . UlUmaJ rizbalnlc s POPULAR
- 10.30: 18; Î0.I3.
• Oieste : PACEA — 16: IB: S3.
e, Mirii anului H 1 CRINGAST — 
13.33: 18: sa.18. MUNCA -
18: S3.
a Tatâ cu <Je-a sila : RAHOVA 
iS.i'J: IB: M.UL
• Love Story : PROGRESUL — 
tMO!, 10: 80.13
• Locotenentul Bullitt s COSMOS
- IS.tO: 18: ro.15.
£ Atunci l-am condamnat pe foii 

moarte : MOȘILOR — 1330:
17.43: M
• Șicana Sadului : A 
13.30: 18: 59. n
• Aventuri In Ontario :
MET - 13.8D: ÎT.33: 1J.M.

VICTORIA — 9;
------: 33. 45, FI.A-

13,30: 16: 19,19;

UNIREA —

| Încă 300
I de milenii
• Da curind, la marginea unul

■ drum tăiat de care, ce trece pe 
la capătul, grădinii «ale. munci
torul Cornel Lupea, din comu
na Racortfa (Sibiu), a dat peste 
o piatră cioplite, de forma unui 
toporaș. Arheolog amator, preo
cupat de întocmirea unei mo
nografii a comunei natale, el 
fi-a dat seama că dăduse peste 
o piesă rarâ. S-a grăbit s-o ducă 
speciaUțtilor de la muzeul 
Bruckenthal. Dupd cercetezi a- 
tente ți probe de laborator, e- 
fecluate la București, s-a sta
bilit că este vorba de o desco
perire de însemnătate excepțio
nală. Silexul pe care Intlmpla- 
rea î! scosese Ia iceald avea 
respectabila tdrate de 600 KK) de 
ani ți aparținea culturii de 
prund, din - paleoliticul inferior, 
asemănătoare doar eu cele des
coperite. pentru prima oară, în 
Cheile Oldoicuy din Africa, iar 
la noi pe Vater, Dirfovulul nu 
departe de Slatina. Descoperi
rea. prima de o asemenea virstă 
de pe teritoriul Transilvaniei, 
adaugă astfel fată de cea mal 
veche mențiune cunoscută plnă 
îh prezent (tot o recentă desco
perire din comuna SelimMr — 
o unealte din piatră, apartinlnd 
culturii chelaene a paleoliticului 
inferior) încă 300 (XX) de ani pre
zentei omului pe aceste melea
guri.

Neatenție 
tragică

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Marin Traian, șofer la coope

rativii agricolă do producție din
Bortea (Ialomița), conducea

i .............
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ir
I

_____ (Ialomița), conducea 
autocamionul 21-TL-1013 pe o 
șosea județeană. La un moment 
dat, in dreptul comunei Vlfideni,_ 
deși se tifla In linie dreaptă, In 
urma unei clipe de neatenție a 
șoferului. vehiculul a părăsit 
partea carosabilă, oprindu-se 
Intr-un pom. Consecințele au 
fost fatale. Din șocul produs 
do lovitură, rezervorul dc ben
zină B-n spart, aprlnzlndu-ss 
instantaneu și Incendiind auto
camionul, care se răsturnase. 
Singura ușă care putea f! folo
si® era cuprinsă de flăcări. 
Din această cauză, cotulucăto- 

I ral auto șl doi pasageri af
în cabină n-au mai putu

I Toleranța 
inadmisibilă I

I fnpfnulî de furt dJn cerutul 
obștesc. Vcuile Birpu, salariat 
la Întreprinderea de indtuiria- 
IJccre a cărnii din Bacdu; a- 
fost trlmîi, conform legii, fn 

I judecată, lată îtud că în rfua 
procesului. Instanța a primit o 
adeverință de la conducerea 

, întreprinderii în care se afirma,’ 
nîci mai mult n-’ci mal pulin, 
că V. ,B. e«le „un om bun", 
„cinstit" ți cd... ar fi acut a- 

I probare să «Mtrapd din unitate 
ipipîu 

riad,

probare M «nrtrcpd 
anumite bunuri. Pur si sii , 
de necrezut I Care ca sarică, 
V. B. fura cu... acordul celor 
datori sd prelntlmpine aseme
nea fante Car singular ? După 
cile aflăm, la ora actuală' | sini 
încadrați aici, contrar prevede
rilor leali, pe posturi de gestio
nari, 25 de persoane care au 
suferit condamnețri pentru, di
verse infracțiuni — furt: abuz 
In serviciu. înșelăciune. Un caz 
de toleranță ieșit din comun, 
fată de care se Imoune Inter- 
cenjia prompte a 
resort.

După fapta
Petre Dobrică, din Tr. Seve

rin, cartierul Crlhala, și-a 
curat de la un turist străin 
„televizoare speciale de I 
nar". Flecare aparat, pu! 
funcțiune, proiecta pe 
filme pornografice. După 
a început sâ-șl recruteze spec
tatori ; fetițe și băieți din 
cartier, toți de virstă preșco
lară. Surprins in timpul unol 
astfel dc „reprezentații". P. D. 
n foci arestat și acum Iși aș
teaptă pedeapsa ce i se cuvine.

Avalanșa
9

a fost oprită
S-a întimpla! la cariera fa

bricii de cărămizi și țiglă din 
Mwrețanl-Tg.-Mureș. Intr-una
din nopțile trecute, o aluna- t 
care masivă a haldei de steril I 
a pus în mifcarc aproape o ju- I 
matale de milion de metri cubi 
da pămint, adunat aici in de
cursul zecilor ■ ani de c.ris- 
tențd a fabricii. O adecâralâ a- 
tsalanjd, care amenința să dis
trugă întregul obiccîiv compus 
din clădiri ți utilaje deosebit de 
vaîoroaie. Ca la comandă, la 
- -•--r lansat de conducerea fa
bricii, cele irel brigăzi da sal
vare fi, împreună cu ele. toți 
muncitorii aflați In înireprin- 
dare au începui opcrajluntle de 
salvare. I.ucrind în condiții 
foarte grele, la lumina lanter
nelor — rejeaua electrică fiind 
fi ea disîratâ — salartațH au 
reușit, după o muncă încordată 
fi nelnlrerupld Hmp dc aproape 
20 de ore, să refacă arterele de 
acces fi liniile de alimentare cu 
materii prime ale fabricii. Gra
ție abnegației dovedite ce el, 
producția a puîut fl reluată în 
scurt timp, cu 
Oamenii s-au 
ccastă detd la datorie.

I va.’oro
âpelixi
hrlrii

pierderi minime, 
dovedit și de

Rubrics redactofâ de s
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe DAVID 
si corespondenții „ScînteîT"

igritjte.de
TP.ua
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Convorbiri economice

Joi după-amtază. la Pătatul Consi
liului de Miniștri, Manea Mănescu, 
președintele Consiliului Economic, 
președintele părții române îniCbfnJsla 
mixtă romAno-franceză de. cooperare 
economică, științifică șl te'anlcă. sl 
jon Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, au continuat convorbi
rile cu delegația Comitetului Fraa- 
cez-Europa dc Est, condusă de Geor- ■ 
ges Villiers, președintele de onoare 
al Corixlllulul Național al Patronalu
lui Francez.

în cadrul Intllnlril, desfășurată in- 
tr-o atmosferă cordială de colaborare 
șl înțelegere, .a fost exprimată con
vingerea că Inlllnlrile de lucru la 
conducerile ministerelor, tratativele 
purtate lâ centrale, întreprinderi in
dustriale șl de comerț exterior asu
pra posibilităților do extindere a 
schimburilor comerciale, a cooperării 
industriale intre țările noastre ■ sau 
pa terțe piețe, vizitele oamenilor de 
afaceri francez! In uzine au oferit 
poribtUlatea de a stabili acțiuni con
creta menite să contribuie la dezvol
tarea retațSUor economice bilaterale.

în vizitele efectuate în fabrici și 
uzine xeprczcntanUl firmelor france
za au avut posibilitatea do a vedea 
cum slnt echipate șl conduse proce
sele tehnologice ale secțiilor de pro
ducție, ®ă ta contact direct cu spe
cialiștii noștri șl cadre de conducere 
competente, cu o înaltă calificare.

Oamenii de afaceri francezi au re
latat asupra tratativelor purtate cu 
îrf-cprindcrlje și centralele româ
nești, asupra posibilităților Imediate 
șl de perspectivă pentru Încheierea 
de acțiuni dc cooperare in cele două 
țâri și pe terțe piețe ri pentru dez
voltarea relațiilor ecmomlce.

In Încheiere, a fost exprimată de 
către ainlwle părți Încrederea că vi
zita kc va finaliza în noi înțelegeri 
șl acțiuni 'concrete pentru dezvolta
rea mal largă a schimburilor comer
ciale. a cooperării industriale, teh
nico șl științifice. în Interesul întă
ririi legăturilor de prietenie și co
laborare dintre Roniânta șl Franța.

Din partea română au participat : 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor do mașini, Mlhail Flo- 
rescu, ministrul industriei chimice, 
Floroa Dumitre?.cu. ministrul finan
țelor, Ion Crfidun, ministrul Indus
triei ușoare. Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț, Ion ȘL 
Ion, vicepreședinte al Consiliului 
Economic, Voslle Gllga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion

româno
Romlnu,-eonallle-, VMlIe voloșenluc, 
președintele Consiliului de adminis
trație al Băncii Române da . comert 
exterior. Ghcorghe Stroe. vlceprer 
ședințe ol Comitetului de Stat i:l 
Planificării, șl alte persoane oficiale. 

Din partea franceză au luat parte : 
Michel SeiUer, șef de serviciu pen
tru probleme europene și țări Indus? 
trlallzate la Federația industriilor 
mecanice șl de prelucrare a melale- 

’lor. Pierre Manevai, secretar general 
al Consiliului Național al Patrona
tului Francez, Jacques Bllle din Di
recția relațiilor economice externă 
a Ministerului Economiei și Finanțe
lor. Otiile Quelle, secretar general 
adjunct ta Comitetul Francoz-Euro- 
pa de Est. precum și celtaIU membri 
al delegației

A fost prezent, de asemenea. Frau
ds Marcel Marie Levasseur, ambasa
dorul Franței la București, alU mem
bri al ambasadei

★
Joi, loan Avram, ministrul Indus

trial construcțiilor de mașini. Nicolae 
Agachl, ministrul Industriei metalur
gice, și Horea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, au avut întflnlri de lucru 
cu președintele de onoare al Consi
liului Național al Patronatului Fran
cez, Georges Vllllera.

Tn timpul intrevederilor.au fajțdta- 
cutale unele aspecte privind colabo
rarea șl cooperarea în producție In 
ramurile construcțiilor de mașini șl 
metalurgie ți au fost abordate pro
bleme flnanciar-bancare legate de 
facilitarea dezvoltării ®1 diversificării 
legăturilor comertdale între firmele 
franceze reprezentate ia nctunlele 
discuții de la București cu diverse 
întreprinderi românești.

De asemenea, tn cursul zilei, cei
lalți membri ai delegației Comitetu
lui Francez-Europa de Est au purtat 
convorbiri eu membri al, conducerii 
unor' unități economice, centrale ?i 
întreprinderi de producție șl de co
merț exterior.

♦
Seara, ambasadorul Franței la 

București, Franeta Marcel Mărie 
Levasseur, a oferit, tn saloanele 
ambasadei, o recepție cu prilejul vi
zite! Iti țara noastră a delegației Con
siliului Național al Patronatului 
Francez, condusă de Georges Villiers. 
Aii participat Manea Măneccu. pre
ședintele Consiliului Economie. Ion 
Pățan. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, mintetrul comerțului ex
terior, miniștri și conducători aj 
unor instituții centrale.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări
V ■>a cream

Populare Coreene
D. Cforeeno versașe â creării Armatei Revolutio- 
Săp. a dfe- . nare Populare Coreeni â

' J. ■’ ;C: >'

3

P.Joi, ambasadorul R. _. 
ta București. Kuna lăng 
r!*‘"" ____ _____
guvernamentale militare române, 
condusă da tovarășul Emil Bodna- 
raș, .membru al Comitetului Executiv. r. "" -■ 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului' 
de Stat, care va participa la text Ivi- _ ____
tățlle prilejuite de cea de-a -10-u ani- toasturi.

____________

rit un dejun In onoarea delegației Au luat paria general colonei Ion
Coman adjunct ai ministrului forțe
lor armate, secretar al Consiliului Po- 

raa, .memorii tu vpnutetuiui j&xccutiv. , Utlc Superior, general maior Paid 
al Prezidiului Permanent al C.C. al Chelcr. membri oi delegației.
r>„r> ..... . ,, ... . . Tovarășul Emil Bodnuraș șl amba

sadorul Kang lăng Săp au rostii

o

Plecarea In R. S. F. Iugoslavia 
a unei delegații conduse de tovarășul

• ■ '.'■"X; f • ■’ r .■ ■
Joi dupft-amiază a plecat tn R.S.F.

Iugoslavia o delegație condusă da 
Emil Drăgtaescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pentru a 
partlelpa la Inlllnlrea de lucru a 
președinților celor două părți în Co
misia mixtă romăno-lugoslavă de co- 

• laborare economică. •
Din delegație fac parte Octavian 

Groza, ministrul energici electrice. 
Grlgore Bârgăoanu, vicepreședinte 
nl Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică. Ion Stotan, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Nlco-

J _______ ■

Emil Drăgănescu I
1; I

£
I"

i
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al PartiAului Comunist Român, 
Președintele Consiliului dc Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarfișe^

• Permltețl-ne să exprimăm profundele noastre condoleanțe în legătură 
cu moartea tatălui dumneavoastră, tovarășul Andruța Ceaușescu, vechi șl 
merituos membru nl Partidului Comunist Român, care ș!-a consacrat în
treaga sa viață luptei pentru un viitor mai bun șl mal luminos nl po
porului romfln, șl în primul rind al țărănimii române, șl care este; de 
asemenea, unul dintre fondatorii cooperativei agricole de producție din 
Scornlcești.

’ Primiți sincerele noastre condoleanțe în legătură cu această pierdere 
at.il de grea pentru dumneavoastră

GUSTAV HUSAK
Secretar general al C.C.

al Partidului Comunist Cehoslovac

LUDVIK SVOBODA
Preferințele Republicii Socialisto Cehoslovace

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pri
mit o telegramă din târlea genera
lului dc brigadă Pedro Richter, mi
nistru do .Interne, ministru âd-lnte- 
rlm al Ministerului Relațiilor Externe 
al Republicii Peru. In care slnt ex
primate condoleanțe In legătură cu 
Încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceausescu, tatăl -.președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. 1

* ’
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-

lae Cocoș, adjunct ai ministrului In
dustriei construcțiilor de mașini, 
precum și un grup de consilieri și 
experfl

La plecare, tn Gara de Nord, erau 
prezențl Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vnslle 
Gllga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și alte persoa
ne oficiale. ,

Au foat prezențl Bozldar Bukumî- 
rlk, însărcinat cu afaceri ad-!nterim 
al R.S.F. Iugoslavia la București, și 
alțl membri al ambasadei.

(Agerpres)

Vizitele delegației Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia,

DIN PARTEA TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Tovarășul Todor Jlvkov, prim-secretar nl Comitetului Central al 

Partidului Comunist Bulgar, președinte nl Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, a Însărcinat pe ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria In București, Spas Gosp&dov, să transmită sentimentele salq de 
compasiune și sincere condoleanțe tovarășului Nicolae Ceaușescu, în legă
tură cu marea durere pe care o încearcă prin încetarea din viață a ta
tălui său, Andruța Ceaușescu-

ere tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele ConaUluhiI do 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit telegrame de condoleanțe 
din partea ambasadorului Republicii ■ 
Populare Polone la București, Jaro
mir Ocbeduszko, șl ambasadorului 
Republicii Populare Bulgaria, Spas 
Gospodov. în telegrame slnt expri
mate sentimente de adlncă compa
siune In legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Andruța Ceaușescu, 
tatăl secretarului general al Partidu
lui Comunist Român.

*
Numeroși muncitori, Ingineri și 

tehnicieni, nctlviștl de partid șt de 
stat, vechi mllitanți al partidului, 
oameni de știință, profesori uni
versitari, penstonari au trimis tele
grame de condoleanțe tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care își ex
primă compasiunea pentru pierderea 
grea pe care a suferit-o prin Încetarea 
din viață a tatălui său, Andruța

Joi, delegația militară a R. D. Ger
mane, condusă i de generalul de ar
mată Heinz Hoffmann, ministrul a- 
pârăril naționale. împreună cu gcrtc- 
ral-coionel Storian TIrcA, adjunct al 
ministrului forțelor urmate, a făcut 
o vizită în’ Județul Constanța. La 
aeroportul ,',M. Kogălnlccanu**, oas
peții au fast întlmpinați de vice
amiralul Grlgore Marteș, comandan
tul Marinei militare, șl Ion Popa, 
prim-vieepreședlnte al Consiliului 
popular al municipiului Constanța.! 
1 în cursul dimineții, delegația mi-• 
litară a R. D; Germane . < 4IAEut o

........

vizită protocolară la primăria muni
cipiului Constanța, unde n avu! o 
Întrevedere cu Petre 'Nicolae, prlm- 
xecretar al Comitetului municipal al 
P.C.IL, primarul orașului.

Generalul de armata Heinz Hoff
mann șl persoanele care-1 Insoțeac 
au vizitat, de asemenea. Școala mi
litarii- de ofițeri activ! de marină 
„Mlrcea cel Bătrin*1, precum șl sta
țiunile balneoclimaterice de pe li
toralul românesc.

înitortearea oaspeților, vice-aralră- 
lul. Grlgore Marteg s oferit un dejun.

r. (Agerpres)i

de prietenie sovieto-romnne a sosit în Capitală
La Invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., joi dimineața a sosit In 
Capitală o delegația de activiști al 
Filialei Letone a Asociației de prie
tenie soviete-române. condusă de
Raman Gebert GebertovlcL membru 
al Prezidiului Asociației Letone da • 
prietenie șl legături culturale cu 
felrăinătatea. președintele Uniunii 
Compozitorilor din Letonia.

La eoalre. pe aeroportul Oiopeni. 
oaspeții au fort IntlmpinaU de Oe- 
tav Livezeanu, membra în Biroul 
Consiliului General A.R.Î..U.S.. da 
activiști ai A..R,L.U.S.

Erau presents membri 
sadei Uniunii Sovietice !

I al Amba
la București.

(Agerpres)

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu strfUnă- 
tatea. joi a fost deschteă In oala Cosei 

1 xdo. cultură a LR.R.C.S. din Capitală 
>fcspozJțta cubaneză de fotografii „Gl- 

ron — a Xl-a aniversaro0. Slnt în
fățișate aspecte ale luptei eroice a 
poporului cubanez împotriva Inter
venției militare a mercenarilor din 
aprilie 1081, precum șl Imagini din 
activitatea desfășurată pentru apăra
rea cuceririlor revoluționare, pentru 
construirea noii sorietațl socialiste. 
La vernisaj nu participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe. Consiliul Culturii si Edu
cației Socialiste, oameni de artă șl 
culturii, ziariști, un numeros public. 
Au fost prezențl, de asemenea, mem
bri al Ambasadei Republicii Culta la 
București, sotî da misiuni diploma
tice. Cu acest prilej, au luat cuvln-

tul Costlcă Alecu, vicepreședinte ni 
LR-R.C.S.. șl Nlcdlas Rodrigu-cz As- 
ttazaraln, ambasadorul Republicii 
Cuba la București.

(Agerpres)

} DE LA C.E.C. j

!La tragerile ta sorți pentru ■ 
. trimestrul 1'1072 ale libretelor ț 
de economii pentru eonsirqlrea .’ 
i de locuințe șl libretelor de ecu- 1 

i notnil eu rfșllguri In materia- l 
' Ie de construcții, care vor avea ’ 
1 loc In Capitală. în sala Clubu- k 
I lu! ilnanțc-băncl. din etr. t 
. Doamnei nr. 2, ta 24 aprilie ’ 
\ B.C., orele 16,15. Coxa de Econo- ) 
l mii șl .Coasemnațlunl va acor- l 
’ da. importante cîștlaurl In bnnî ?

cu valori de 40 0©0 de Iei. 20 OM 1 
de lei, 15 000 de lei. 10 (MX) de 1 
lei ș! BOOT do lei. l

Titularii /libretelor de econo- ' 
mil pentru construirea do to- ) 
culnțe Ieșite clșligătoare bene- 1 
ficlază tn plus de prioritate ta J 
contractarea de locuințe pro- ț 

i folo- 1
J ' - - ------- v
i prletate personală, dacă ___
J sesc în acest scop etștlgurlle 
ț obținute.

De asemenea, titularii V- 
i bretelor de economii cu clștl- 
J guri în materiale de conriruc- 
\ Ui Îîl pot procura cu prlorl- 

taie, din ciștlgurile obținute. 
? principalele materiale neee- 
1 sare construirii dc locuințe: 
i cherestea, ciment., tablă, carton 

asfaltat șl allele.

I________ _ „

condusă de tovarășul Mitia Ribicici | Consiliului General al 
Frontului Democrație 

al R. P. Albania
TIRANA 20 (Agerpres). — Agen

ția AT.A anunță că la Tirana a 
avut loc o întrunire a Consiliului 
General al Frontului Democratic ol 
R.P. Albania, preriAată de Enver 
Hodja, președintele Consiliului Ge
neral. Ramiz Alla, vicepreședinte al 
consiliului, a - vorbit despre sarcinile 
actuale ale Frontului, după care au 

. urmat dezbateri.
în cuvlntul rostit la încheierea lu

crări tor. Enver Hodja e-a referit la 
importanța activității Frontului In 
viața țârii și ta sarcinile Importante 
care-1 stau In fată, tn lumina hotări- 
rBor Congresului al VI-lea al Parti
dului Muncii din Albania.

Consiliul General al Frontului a 
i; adoptat rezoluția „Sarcinile Srontii-; ■ 

lui Democratic, al A'banta In 
aplicarea hotărirllbc Congresului al 
Vl-!oa al P.M.A"..

în zilele de 19 șl 20 aprilie, dele- alte obiective, s-nu Interesat lndea-
gațta Uniunii Comuniștilor din lugo- proape de realizările doblndlto in ac-

> tlvitatea economică, socială și cul
turală a județului.

Delegația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia a avut o dtecuțlo ta co
mitetul Județean de pnrtfd privind 
probleme ale muncii dc partid, ale 
activității poUtlco-klsotoslce. ale In-- 
vă'.âmlniulul. culturii sl arleL apre
ciind eforturile care sa depun pentru 
continua Îmbunătățire a muncii 
domeniile respective.

«lavta. condusă de tovarășul MÎtla “ 
Rlbidcl, membru al Prezidiului U.C.I., 
membru al Președinției R. S. F. Iugo
slavia. care, ta invitația C.C. al P.C.H.. 
face o vizita de prietenie lij tara 
noastră, a fost oaspete al ludetulul 
Suceava. Membrii delegației nu vizi
tat Combinatul de celuloză ui hlrtle. 
Expozlîla de bunuri de tara consum. 
Casa de cultură din munictolul Su
ceava. monumente istorice sl de artă. 
Complexul muzeistic Clnrian Porutn- 
bescu, Muzeul de artă populară șl

nașterii Ini
Cu 'prilejul celei de-a 102-a anl-- >C_ ,___ ___ _ .

versări'ta; nașterii iul Vladimir lllcl 
Lenta. ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, V. L Drozdenko, a 
oferit joi seara,' in localul ambasa
dei, o gală de filme consacrate vieții 
și activității revoluționara a făurito
rului Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice șl al statului sovietic.

Printre personalitățile oficiale pre
zente ta manifestare se aftau MLhail

1 ambasadorul

Ceaușescu,

R. P. BULGARIA

Deschiderea Congresului 
Frontului Patriei

TIRANA 20 (Agerpres).

In 
,"S- 

(Agerpres)

prilejul aniversării
V. I. Lenta

■ 5 nUllai , ViW I li'

daclor-șef al revlatel „Lupta de cla
să0, Petru Burtacu, adjunct al in in ta
lcul ui afacerilor externe, Dumitru 
Ghlșe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educațlol Soctaliste, Du
mitru Lazăr, adjunct,de șef de sec-‘ 
tie la C.C. al P.C.R., oameni da știin
ță, arte șl cultoră.

Cronica solei
Jo! dimineața a părăsit Capitala 

renumitul chirurg da ta spitalul 
Grooia Schuur, prof. dr. ChrlsWan 
Barnard, șeful catedrei de cercetări 
$1 chirurgie cardiacă de la Univer
sitatea din Capetown, care. împreu
nă cu soția, a făcut o vizită In torn 
noasiră. la Invitația Ministerului Să
nătății.

*
Sub egida Consiliului Culturii șl 

Educației Socialiste. Comitetului Na
tional pentru Apărarea Păcii șl U- 
nlunU ArUalflot PtasUcI idln Repu
blica SoctalIstA România, joi după-

r;

(Agerpres)

amiază a avut loc. 1a sala Dalles 
din Capitală, o manifestare dedicată 
împlinirii o 500 de an! de ta nașterea 
iul Lucaa Cranach rol Bătrin, pictor 

‘și gravor german, manifestare In- 
MTisă In calendarul Consiliului Mon
dial al Păcii șl al U.N.E.S.C.O. pe 
anul 1672.

Personalitatea șl activitatea acestui 
Ilustru reprezentant ai artei șl cultu
rii universale nu fost evocate de 
conf. urilv. dr. Adina Nanu, expu
nerea fiind Însoțită de proiecții.

ANGLO - VEST -GERMANE
LONDRA 20 (Agerpres). — Cance

larul Republicii Federale a Germa
niei, Willy Brandt, a cosit Joi ta 
Londra, lnlr-o vizită oficială de două 
zile. Agenția U.P.I. relevă că. ta pu
țin timp după sosirea sa, cancelarul 
WiHy Brandt a început convorbirile 
oficiale ru primul-mlnistru britanic. 
Edward Heath, ta reședința acestuia 
din Downing Street 10..

Pe agenda convorbirilor figu
rează probleme ’ referitoare L_ 
aderarea Marii Britanii ta Piața co
mună, relațiile Est-VeSt, ratificarea 
de către Bundestag a tratatelor Înche
iate de R.F.G. cu U.ILS.Ș. și Polonia, 
convocarea Conferinței general-euro- 
pene asupra securității șl cooperării, 
dificultățile monetare vest-europene

la

SOFIA 20 — Corespondentul Ager- 
prevs, C. Amarițel, transmite : Joi, 
In prezența lui Todor Jlvkov; prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele- Consiliului do Stat, a 
altor conducători de partid șl de 
stal bulgari, s-au deschis la Sofia 
lucrările calul de-al VII-lea Congres 
al Frontului Patriei. Participă dele
gați din partea celor peste 3 770 (MM) 
membri al celei mal largi organizații 
de masă din Bulgarii 
meroase delegații <h . .. . ..
printre care delegația Frontului U- 
nltățli Socialiste din Rom fin ta, con-

ia, precum șl nu
de peste Iw.aro,

Ședința

diLță de tovarășa Tamara Bobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al F.U.S. Raportul de bază, pri
vind locul, rolul și sarcinile Frontu
lui Patrie! in lupta Întregului po
por pentru construirea societății fio-

■ clnJtale dezvoltate, a fost prezentat 
de către Bolnn Balgaranov, pre
ședintele Comitatului Național al 
Frontului PatHeL

în ședința de după-amlază, tova
rășa Tnntara Dobrin a adresat con
gresului un cuvint de «aiut din 
partea Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste din România.

Biroului
Consiliului de Miniștri ll

SOFIA’ 20. — ■ Corespondentul ■ A- . partlclpanUlor, ta Întrecerea aoclațtelâ 
Berpres . transmite : La ,Sofia a avut 
loc ședința Biroului Consllluiul de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, in cadrul 
căreia au fost analizate rezultatele 
Îndeplinirii unorj indicatori ol planu
lui unic de dezvoltare eoctal-econo- 
mlcă a târli In cursul primului tri
mestru al acestui an. S-n remarcat, 
cu acest prilej, că organizațiile eco
nomico șl întreprinderile si-au înde
plinit cu succes sarcinile pentru a- 
ceastă perioadă.

Printr-o hotărire comună a Birou
lui Consiliului do Miniștri și a Bi
roului Executiv al Uniunii Sindicate
lor Bulgare a fost aprobat regula
mentul de decernare a dlntlnctlllor

pentru Îndeplinirea, și depășirea sar-'l 
clnilor colul do-a! uaisclea dnclnalal 
tării. ‘

în cadrul ședinței a fost analiza
tă informarea Comitetului neutru 
«tllntă. oroarea tehnic si lnvătămînt 
superior șl a Ministerului Sănătății 
Publice privind reorganizarea activi
tății științifice medicale sl a Invălă- 
mlntului medical superior : s-a Rota
rii înființarea Academiei medlcn’e, 
care va avea sarcina de a dezvolta 

. știința medicală, de a asigura ca
dre,fe' cu pregătire medicală superl-
oară șl de a efectua «Metalizarea 
perfecționarea medicilor.

Politica economică ta dezbaterea

(Agerpres)
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Box CENTURA DE AUR"//

Joi la amiază, pe ringul montat 
în Incinta patinoarului artificial „23 
August* din .Capitals a avut loc a 
cîoua reuniune a turneului Interna
țional de box pentru „Contura do 
aur“. Iată clteva ,dintre rezultatele 
tehnice : cat. muscă : C. Gruiescu 
b.p. Tr. Cerchta : V. Zarule» 
(U.R.S.S.) b.p. C. Pop: A. Colanb.p. 
Rodrlguez Douglas (Cuba) ; cat. 
pană : M. Alvaroz (Cuba) b.p. E. Go
ren ; cat. ușoară : PI Dobrescu b.p. 
A. Kamnlev (U.R.S.S.) ; C. Hoduț 
b.p. E. Rcgulferoa (Cuba) ; C. Culov 
b.p. P. Petit (Franța).

■' . 7- ’•’’"-țA. ‘i 4 | J ’

în gata de scară, un med 
lopl a tăcut Victor Silberman.

exce- 
---- - luln- 

du-sl revanșa ta puncta asupra cu- 
banozulul E. Correa (semlmljlocle). 
La capătul celei mal spectacutoate 
Întreceri a seri!.' V. Antonlu l-a In- 
vlrui prin abandon In rundul al treilea 
pa C. Bumb (semiușoară). O 
impresie deosebită a lăsat publicu
lui cunoscutul campion maghiar 
Kajdl. învingător prin abandon In 
fața lui Glrda («emLmlJlocîe).

Astăzi, de ta orele ILOT. 
pectlv. 10,00, au loc galele 
nale. i

șl. res- 
eemlfi-

HOCHEI: CEHOSLOVACIA-U.R.S.S. 3-2

Joi la Praga. ta meri retur pentru 
campionatul mondial de hochei pe 
gheață, selecționata Cehoslovaciei a 
reușit să învingă eu 3—2 (2—0. 1—2, 
0—0) echipa U.R.S.S. în prima re
priză cele douâ puncte au fost reali
zate de Martinet și Farda, Iar In cea 
de-a doua autorii polurilor • au fost 
In ordine Malțev (U.RJ5.S.), JEIollk șl 
din nou Malțev.

în urma acestei victorii, echipa

TENIS : TURNEUL

Cehoslovaciei a tracul In ______
clasamentului. Campionatul mondial 
programează astăzi un singur Joc : 
R.F. a Germanlei-Elvcțla. Simbătă, 
In ultlmazl, au loc partidele : U.R.S.S. 
—Suedia șl Cehoslovacia—Finlanda.’ 
Hocheișill cehoslovaci trebuie să ob
țină un med nul cu echipa finlandeză 
pentru a intra In posesia titlului 'd« 
campioni al lumif.

________________
■

DE LA NISA

fruntea

Pentru amatorii de pronosticuri sportive
mijloc In clasament, misiunea apare 
ușurată. în tur : 0—1, Pronostic: 1, S. 

VII. Cagliari — Varese. Reprezan- 
. tanta fotbalului din Sardinia,, jucind

In vederea pregătirii salecțtOMbllilor acasă și lnlcreslnd-o titlul, are toate 
-----.... șansalo,"inal ales că Varese nu mal

Turneul de tenis de la Nisa a- con
tinuat cu partidele din optimile de 
finală. Jucătorul român Iile Nâstase 
l-a Învins cu 5—1, 6—0 pe suedezul 
Bengtson, tn timp ce al doilea fa
vorit al concursului americanul 
Stan Smith l-a eliminat cu S—3. 
6—3 pa francezul Georges Govon. 
Alte rezultate : Crealy (Australia)— 
Korpw (R.F.G.) — 7—5, 5—1 ; No
des (Cehoslovacia) — Domlnsu’îz 
(Franța) — 6—4, 5—4 ; Jovanovici
(Iugoslavia) — Munoz (Spania) — 
8—6, 6—1 ; Barthes (Franța) — Ilom-

idrnlle de

pe1 suedezul

bergen (Belgia) ■ 
ranyl (Ungaria) 
glia) - 6-1. 6—5.

-i, ie .
Proba pe echipe din cadrul tur

neului Internațional de tenis (Ju
niori). caro «e desfășoară la Soci, 
a revenit formației' R.S.F.S. Ruse, 
învingătoare cu 4—2 In finala dispu
tată cu selecționata Cehoslovaciei.

Echipa Românie! a învins ,cu -t—2 
selecționata secundă a R.S.F.S. Ruse 
șl a pierdut cu 3—4 meciul cu 
Cehoslovacia.

■ 6-3. 6—2 ; Ba-
- Battrlck (An-

Duminlca aceasta, concurau! „Pro
nosport" (nr. 17) cuprinde cinci mo
duri din divizia B a complotistului 
noslru (divizionarele A nvlnd pauză, 

pentru meciul cu Ungaria, do la Bu
dapesta) și opt partide din campiona
tul .Italian.

L Polilebnîra Galați — Progresul 
BucureșlL Desigur, pentru Progresul 
rezultatul partidei (victoria adică) 
Înseamnă un plus de șansă pentru a 
egala pe fruntașa serie! sau, oricum, 
pentru a nu Ieși din lupta pentru 
promovare. Politehnica are reputația 
de a nu fi fost Învinsă pe teren; pro
priu. Co va face acum. In fața asal
tului echipei bucureșter.e ? în tur : 
0—1. Pronostic : X, 2.

II. Dunărea Giurgiu — F.C. Ga
lați. Gazdele au o misiune dificilă, 
deși joacă acasă. Speranțele lor slnt. 
firește, mari. Insă posibilitățile apar 
mal reduse. Gălățenli de la F.C., re
comandați de cllova rezultate bune 
in acest sezon, slnt optimiști și pen
tru că in tur au învins cu 5—1. 
Pronostic : X.

IU. Șantierele Navale Oltenița — 
Metalul București. Formația gazdă — 
cu o poziție foarte bună in clasament 
șl acasă cu ambiții, șl,reale posibili
tăți de a clșllga — pornește favorit A 
Fotbaliștii bucurcștenl nu nu reușit 
In toamnă, po teren propriu, decit
I— 1. Pronoslle : 1.

IV. C.F.R. Arad - C.FJL Timi
șoara. Victorioase tn etapa preceden
tă, cele două formații ceferiste — ve
cine In plutonul fruntaș al serie! a
II- a — nutresc speranțe Identica. în 
tur : 0—2. Pronoslle : 1.

V. Minerul Anina — C.S.M. Sibiu. 
Valorile slnt apropiate. Șl da data a- 
ceasta. credem, se va" respecta tra
diția : în campionatele precedente, 
echipele au clșiisa* acasă și nu 
pierdut în deplasare : în tur : 0—2. 
Pronosile : 1.

VI. Atalanta — Roma. Pentru pri
ma formație, victoria este necesară 
precum aerul. Pentru echipa lui Ile- 
lenlo Herrera, poate tocmai pentru 
că Joacă la „adăpos'ul* unul loc de

■i

nutrește (de multe etape) nici o spe
ranță de a sa salva ele io retrogra
dare. în tur : 2—0. Pronoștle : 1.

VIU. Catanzaro — Bologna, Echipa 
gazdă va Juca numai la clșllg. O obli
gă siiunțta precară din clasament. 
Pentru Bologna, Bltuațta este ceva 
mol Liniștită. în tur : 1—2 Pronostic : 
1, X.

IX. Florentina — Mantova. - Un 
mec! Inegal, pentru că florentinii as
piră încă la litiu, Iar adversari! Ie
de abia ee mențin prin coada etasa- 
meniului. în tur : 2—1. Pronostic 1.

X. Juventus — Iniernazlonale. O 
partidă Intre „giganll0. Gazdele vor 
forța victoria pentru a nu pierde 
„plasă" liderului. Internazloruilo Insă 
se anunță ta foi de redutabilă, ambi
ționată șl da faptul că a reușit (după 
două meciuri dramatice rai Celtic 
Glasgow) să se califice In finala „Cu
pei campionilor-europeni0, în tur: 
0—0. Pronostic : X.

XL Lanerossî — Sampdorta. Din 
nou un meri In care gazdele slnt prea 
Interesate de rezultat do obținerea 
victoriei mal bine zis. pentru a nu 
lupta cu toate forțele. Oaspeții slnt 
și In acest caz prea puțin preocupați 
do miza partidei. în tur : 1—1. Pro
nostic : I.

XII. Sîllan — Torino. Foaie dificil 
med și pentru Milan, .și pentru To
rino. Echipa oaspeților este actual
mente lideră și nu vrea, firește, uă 
piardă poziția. Gazdele, ta numai 
trei puncte In urmă, nutrexc aceleași 
speranțe, dorind, Intr-un fel. sfi uite 
că miercuri, jucind tot pe „San Stro“, 
au ratat calificarea In finala „Cupei 
TJ.E.F.A.“. în tur : 0—0. Pronostic : 
1, 2.

XHI, Napoli — Verona. Dc data a- 
coasta oaspeții au nevoia de victorie, 
pantru a evita ultimele poziții alo 
clasa men talul. Napoletanll nu-s im
batabili po teren propriu. în tur : 
1—1. Pronostic : X.

Prezidiului R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 20 (Agerpres). — După 

cum informează Secretariatul pentru 
InformațlL Prezidiul R.S.F. Iugosla
via, reunit sub pre^dlnțta lut Krste 
Țreenkovskl, a examinat modul in 
care se .înfăptuiește politica economi
că trasată pentru anul 1072

Pe baza datelor existente, s-a con
statat manifestarea unor tendințe pp-, 
zltlve, cum ar Ei îmbunătățirea balan
ței de plăți externe, creșterea Intr-un 
ritm mal rapid a producției în ramu
rile care se bazează cu precădere pa 
materiile prime Interne, dezvoltarea 
accelerată a producției Industriale In 
regiunile insuficient dezvoltate fată 
do media pe țarfi. în același timp.

s-a subliniat că »s manifestă 
conllnuare unele tendințe negativa.

Prezidiul a adoptat mal multe con
cluzii In care se arată că esle necesar 
gă se aplice mai eficient șl mal ra
pid pollUcn Stabilită pentru 1072, a- 
ylndu-se in vedere ca dezvoltarea 
consumului Individual șl general să > 
se încadreze In Umilele dlsțxmlblle. 
Prezidiul consideră că este absolut 
necesară informarea opiniei publica 
Iugoslave In legătură cu procesele c® 
nu loc In economie, realizările,’ pro
blemele ți dificultățile ce apar, deoa
rece este nevoie de sprijin ui deplin 

'jnril în traducerea j 
leii economice adop-

al oamenilor muu
In viață a polltlcJ 
taie, j

;fn

PHENIAN 20 (Agerpres). — La In- Coreene n relevat că vizita delega- 
vitațla Ministerului Comerțului Ex- țlel iugoslave este menită f,& cohtri- 
terlor al R.P.D. Coreene, la Phenian bule Ia promovarea legăturilor poll-
a sosit o delegație economică guver- tlce. economice sl din alte domenii

■ ■ între cele două țări, apredlnd că a-
ceste relații de prietenie sl colabo
rare nu intrat Intr-un stadiu do dez
voltare firească.i în cuvlntul de răs- 
puns. conducătorul delegației iugosla
ve. Muhamed Had.t!d. și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că are pri
lejul să facă parte din prima dele
gație '(< R.S.F. Iugoslavia care vizi
tează R.P.D. Coreeană și a evocat, 
în conllnuare. dezvoltarea cu succes 
n relațiilor bilaterale In diferite do
menii.

namentolă a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Muhamed Iladjld. secretar 
federal pentru comerțul exterior.

Ministerul Comerțului Exterior al 
R.P.D. Coreene a oferit In cinstea 
delegației Iugoslave un banchet, la 
rare au participat Zăng Zun Thok. . 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Ke In Thlo. 
ministrul comerțului exterior, și alte 
persoane oficiale coreene.

Lulnd 'cuvlntul In banchet minis
trul comerțului exterior ni R.P.D.

REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR
PARTIDELOR COMUNISTE DIN TARILE NORDICE

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Reprezentanții partidelor comuniste 
din țările nordice — Danemarca, 
Finlanda. Norvegia sl Suedia — au 
ținut. In zilele de 17 și 18 aprilie, ta 
Stockholm o întrunire privind unele 
probleme actuale. Cu acest prilej, se 
spune In comunicatul dat publicității 
la «flrșltul reuniunii, s-a procedat la 
o Informare reciprocă asupra situa
ției politico din țările respective <•! 
activității fiecăruia dintre partidele 
prezente.

Comunicatul menționează că par- 
lldpanțll s-au ocupat do pregătirea 
Adunării reprezentanților opiniei du- 
bllce pentru securitate șt cooperare 
europeană, care va avea Ioc ‘ "
xellea. Ei xe vor strădui ea 
reuniune a.ă obțină sprijinul 
larg poxiblL

la Bru- 
această 
cel mal

Lupta împotriva Pieței comune a 
ocupat un loc important In cursul 
Intllnlril, cele patru partide expri- 
mlndu-șf twlărlrea de a respinas 
Încercările de atragere a țărilor nor
dice In această organizație.

Partidele participante au adoptat 
o moțiune da protest Împotriva noi
lor bombardamente efectuata de a- 
vlațla Statelor Unite asupra terito
riului R. D. Vietnam. Parttclpantii 
cer Administrație! S.U.A să încete
ze Imediat bombardamentele din In
dochina șl că reia tratativele de la 
Paris In problema vietnameză. Sta
tele Unite — se arată In comunicat 
— trebuie aS-f! retragă toate tru
pele din Indochina, să înceteze răz
boiul de agresiune șl sfi lase poporul 
vietnamez să-și hotărască singur 

■ destinele.

intrevederilor.au


-C£t i

I ' Su l ;7,

|

!

% 1?

15 ț

l
4%

> •

V
fl*

i -
i”- j ! .7

t

T

ÎJ «f fi 'd C M C

&

‘F
fi

7 7

ÎN VIETNAMUL DE SUD

M.A.E. AL R» D. VIETNAMVIETNAMUL DE SUD 20 (Agerpreș). — Agenția „Eli
berarea11 anunță că luptătorii Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud an zdrobit rezistenta tru
pelor amertcano-satgoneze în sectorul’Hoal An din pro
vincia BInh Dinii șl au cucerit localitatea Hoal An, reșe
dința districtului cu același nume, a doua reședință de 
district, după Loc Nlnh, cucerită de forțele patriotice de 
la începutul ofensivei lor generalizate.

Ultimele știri transmise de awn- dat publicității, miercuri; o decîora-
țlite de presfi menționează că tn pre- «e de proleat Jmpolriya unor no!

acte mîLItaro șăvlrșlto In zilele de 17 
șl 18 aprilie ,de" aviațlti șl marina 
americană, care ,nu " bombardai nu
meroase zone populate din regiunea 
Vlnh Llnh, precum și din prorinciite

Prin aceasta nouă victorie, batriotll 
eu eliberat Întregul district Hoal An. 
puterea fiind preluata de populație. 
O ,datâ cu cucerirea orașului. luptă
torii F.N.E. au reușit afi alunec for- 
Icle aroericano-sal geneze care deți
neau baza de artllarie „Orange", el- 
tuală In apropierea orașului Hoal An.

Agenția de presă „Eliberarea" in
formează cd. In perioada 50 mar
ile—15 aprilie, forțele armate popu
lare de . eliberare fi populația din 
Vietnamul de Sud au lansat atacuri 
violente asupra trupelor armatei 
saigoneze, provocindu-i mari’ pier
deri ; au fost scoți din luptă aproa
pe 30 003 de inamici, doboriie ori 
distruse la sol 150 anexate de 
zbor de diferite flpuri, distruse ori 
capturate peste 1 OW de . vehicule 
militare. Forțele de eliberare au 
cucerit ori distrus-multe bane, pos
turi de comandă. amplasamente de 
artilerie, aeroporturi ți portttri ale 
Inamicului.

zent mari încleștări de forțe se ‘ sem
nalează la numai 4.5 km nord de Sai
gon șl in Jurul localității-Ren Cat, 
sliuaiă la 40 km de acest oraș.

Tn același timp, populația din 
muite provincii ți districte - s-a ri
dicat, Impoțriua inamicului, dtstru- 
gind „sate strategice’" ji lagăre ■ de 
concentrare, a cucerit puterea și a 
eliberat numeroase zone. O serie 
de'unitiți ale inamicului au inițiat 
acțiuni antirăzboinice ort s-au pre
dat, numeroase uniMfi ale .„gărzi
lor civile" și ,,miliției” s-au răscu
lat. iar forțele, de „apărare popu
lară” din' diferite localități s-au’ 
de-lntegrat. Zonelă nou ‘eliberate, 
cuprlnzind .numeroase sate, comu
ne. orașe districtuale si centre de 
provincie, se consolidează‘ în loate 
domeniile.

• i'

CONDAMNA NOILE ACTE

MILITAilE ALE AVIAȚIEI>
Șl MARINEI AMERICANE

i._!" . ■!! Ii'rminii «mu r m mi uimi  r n

HANOI 20 (Agerpreș). — Purtăto
rul de cuvlpt-’al "Ministerului. Afa
cerilor 'Externe gl IL D, Vietnam a

l
_______ ___ ________________
șl 18 aprilie ,de ‘ aviația _ șl marina 

meroase ;zohe populate din regiunea 
Vlnh Llnh. precum și din provinciile 
Ha Tlnh. Nșhe An și Thanh Hoa.
- - ie ■ -.

Forțele armate ale R. D. Vietnam 
din provinciile Quang.Blnh. Ha Tlnh 
șl Nglre An nu doborit miercuri 5

dal pv 
tie de rote.-t Împotriva unor no!

Partidul Socialist Austriac se pronunță 
pentru începerea convorbirilor multilaterale 

de pregătire a conferinței general-europene
• Rezoluția de politică externa adoptată Ia încheierea Con
gresului P.S.A. • Cancelarul Bruno Kreisky — reales președinte 

al partidului

, VILLACH 20. — CoresoondMtii 
nostru. P. Stâncoscu. transmite :
Miercuri seara ®-au încheiat la VR- , _ . . _ . .
laeh lucrărilo celui <le-al 21-Ien Con- ferința - «o spune in rezoluție —
gros al Partidului Socialist Austriac. este chemată afl decidă nu numai ar

i

i

PARIS COPENHAGA

CÂMBODGIA

avioane americane care nu efectuat 
raiduri de bombardare asunra acestor 
zone. Astfel, numărul total al avioa
nelor americane dobori te deastinra 
R. D. Vietnam se ridică la 3 534 apa
rate do zbor,
'• Delegațiile R. ,D. A’letnam. și 

Guvernului Revoluționar Provizo
riu ah Republicii Vietnamului - de 
Sud au propus delegațiilor ameri
cană șl salgoneză ca a 148-a ședință 
a Conferinței cvadripărllte de ’ îa 
Paris In problemele Vietnamului 
să albă Ioc la 22 aprilie, anunță 
agenția T.A'-S.S.' - ’

ritaica eoropeanl.sl se pronunță pen
tru convocarea grabnică a convorbi
rilor multilaterale pregătitoare. Con-

In ședința de dimineață. cel 524 do 
delegați, prezent! au ales comitetul 
director al P.S.A.. alcătuit din 54 de 
membri, șl prezidiul, format din opt

de presedln-

director ai P.S.Ă.. alcătuit din 54 de 
_ -71 
persoane. Cancelarul Bruno Kreîsky 
a fost reales în,'funcția de nrcsetlin- 
to al pârtldulul. Au fosil, de nsețne- ", 
nea. discutate sl aprobate rezoluții
le sl propunerile prezentate congre
sului.

■ In rezoluția,, de politică externă, 
congresul apreciază ca necesară ti
nerea unei conferințe pentru seca.

supra ranuațăril generale la forța șl 
asupra realizării unor acorduri do 
securitate, ci să șl pregătească coo
perarea economică, sillntlflcă sl cul
turală

Congresul șl-a exprimat șmeranta 
că tratatele încheiate de R- F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. si cu Repu
blica Populară Polonă vor fi raL!fi
cși te spre a nu fi Împinse cu ard In 
urmă succexele înregistrate In 
recita destinderii.

întrevedere 
Maurice Schumann - 

George Macovescu
;;4'» ;■ ■

PARIS 20 — Corespondentul nos
tru. P. Dlaconescu, transmite : Joi 
la amiază, George Macovescu, prim
ed jiinct ai ministrului *n£acerllor ex
terne al României, a font primit, la 
Qua! d’Orsay de Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe td 
FranțeL

Tn cursul întrevederii a avut loc 
un larg schimb de vedori asupra 
principalelor probleme internațio
nale, mai ales problema securității 
și cooperării tn Europa, precum ți 
asupra unor chestiuni bilaterale 
privind extinderea schimburilor .co
merciale, reducerea Ur ițelor va
male otc.

La convorbire au luat parte Con
stantin Flîtan. ambasadorul Româ
nie! la Paris, șl Dumitru Mthail, di
rector In M.A.E.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ntmoiforfi cordială, caracteristică 

tru relațiile dintre cele două

I

Semnarea programului 
de schimburi culturale 

între România și Danemarca
COPENHAGA 2D .(Agerprcvî). — 

între 17 șl 2D aprilie, la Copenhaga 
au avui loc tratative In vederea În
cheierii programului de sihlmburl 
railturale intre Româulp șl Dane
marca pe anii 1672—1074. Programul, 
eare a fost elaborat cu acest prilej, 
prevede schimburi de burse de spe
cializare In domeniile științei șl tn- 
vățăm'nlului, actlvliătl do coope
rare In domeniul sănătății, nume
roase (schimburi culturale șl artisti
ce, precum și dezvoltarea schimbu
rilor de delegații do. Uneret. spor-i 
live etc.

Din partea română, programul a 
fost «emnat de ambasadorul Valen
tin Llpnltl. directorul relaULIor cul
turale din M.A.E., iar din partea da
neză de ambasadorul Richard Wag
ner Hansen, directorul refctfilor 
culturale din Ministerul Afacerilor 
Externe.

.«
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Opoz.lțta aVJHn-dfiniocratfl. In special care, dau mui multă crezare unor 
liderul el.' Rainer Borzei. a vprilinit fragmente’ denaturate și falși fiesta 

«-,-k I H I l ril-MÎfrt ' m zT ,11 1 K" I 1 — . .1 I . i.vz>ll fi r>l n î I IA « I I rtw

Si -fals, fragmente de-, mint. Aceste oflctalTlăti 
stenogramelor tratative- cuvlntul șl au' dat 'disput

■

SȚ ■

3SX.k!.ț3

ce a O.N.U. pentru Europa. J. Sla- 
novnlk. privind analizarea noilor cc-

!
îl puteri___ ,
tost deja datc publi-

CAPITALA PROVINCIALA 
SVA.Y RIENG 

COMPLET IZOLATA
CAMBODGIA 2D (Agerpreș). 

Forțele patriotice din Cambodgla 
și-au Intensificat acțiunile In zona 
șoselei naționale nr. 1 Pnom Penh— 
Salgon. obliglnd inamicul să pără
sească pozițiile Chlpou șl Prasauth. 
Unitățile inamice s-au retras In ca
pitala provincială Svay Rleng. oraș 
Kupus în noaptea de miercuri spre 
joi unul puternic tir do rachete. Svay 
Rleng — relatează agenția France 
Presse — este in prezent complet 
izolat, șoseaua națională nr. 1 filed 
tăiată pe mal multe parțiunU-, , 

Un purtător de cuvlnt militar de la 
Pnom Penh a caracterizat «ItuaUa 
torțelor lonnollsie drept critică. •

ȘEDINȚA LĂRGITĂ ț.:
A C. C. AL FRONTULUI PATRIEI 

DIN R. D. VIETNAM
guvernului R. D. Vietnam un mesaj 
de felicitări peniru victoriile fnre- 

‘ gistraîe de forțele armate și popu
lația din Hanoi. Haîfong șl „Zona a 
patra1' (provinciile meridionale ale 
Republicii) în riposta dată Intensifi
cării agresiunii aeriene șl navale n 
S.U.A. împotriva R. D, Vleiitam.' 

Mesajul subliniază câ ■ forțele ar- 
■ mate șl populația Jlri Vietnamul de 

Sud. însuflețite de voința de a luata 
pină. la. victoria finală, vor da lo
vituri șl mai puternice agresorilor 
americani șl- ticnii life-. lor. ca o ri
postă in atacurile împotriva R. D.

, Vietnam.' " ;<' -
★

Nguyen Von Tlon. adjunctul condu- 
cătoirulu! delegației,-Republicii Viet
namului de' Sud la conferința cvă- 
drlparlîtft In problema Vietnamului, 
de la Paris, care ,șe află Intr-o vi
zita In Suedia, a fost primit de pre
mierul-Otof Palme, și a șvuț,' Între
vederi cu mLnisirul, de externe/ Krister 
Wickman.

Pesta ÎOO'CO do locuitori ai Stockholrnuiji cu demonstrai zilelo trecute îm
potriva războiului dus do S.U.A. In Vietnam

8

„imTILF Df IA MOSCOVA Șl VARȘOVIA ■ 
PAȘI Pf CALEA SPRE DESTINDERE4

- 0 declarație a guvernului R.F. a Germaniei

• ' Prin abuz de încrede- reafirmă că nu există procme-verbale 
'— ------j- 'secrete' puse jde acord Intre cele

două guverne șl nici''oile Înțelegeri 
accrete. Declarația amintește că din 
sistemul tratatului’do la. Moscova fac 
parte tratatul însuși, scrisoarea mi
nistrului de externa, al R-F.G. cu 
privire la autodeterminare, prccum'ți 
scblmbul do note dintre ILF. a Ger-

re ți fals, fragmente de
naturate ale stenograme
lor tratativelor de Ia 
Moscovă au devenit pu
blice • Guvernul federal 
condamnă cu asprime a- 
cest fapt sl cheamA pe toți 
cetățenii.să se distanțeze 
de > asemenea mașinații.

.BONN- 20 (Agerpreș). — Serviciul 
de presă-'și Informații al'Cabinetului 
federal al R.F.G.' a; dat 'publicității, ■ _________ _ __________________ ___
la 20 aprilie, o declarație a gu.vertu- oficialități care au participat ele in- 
lul In. care se arată că. prin abuz ■ " ■ ■ ----- j..^«

de Increderef'' 
naluxnfe. Ule ! ,
lor de la Moscova in vederea înche
ierii tratatului dintre" R.F. â Germa
niei și U.R.S.S. nu devenit publice.

SANTIAGO DE CHILE:

maniei și" cele: trei puteri ocddqntata 
— texte caro au fost dâja date publi
cității. - . ț '

Opoziția, relevă declarația, a fost 
informată pe .larg despre conținutul 
tratatului șl despre tratative de către 

seîe în tratative 'șl au prestat juri- 
........ ......... nu luat
cuvlntul și aii' dat răspunsuri com
plete șl conforme realității in cadrul 
cotnfșlllor 'Sundesratulul șl Bundeș- 
taguluL Declarația npreciază că cel

GENEVA 20. — De ia trimisul nos- • șl cooperarea comisie! cu ai.e. orca- 
tru, Ghcorgiie Cercelescu : La Paie- nlznlii Internaționale. Au luat cuvin- 
tui Națiunilor din Genevarau,Început ■ tu) delegații Ungariei. Turciei, 
astăsd lucrfiri’e propriu-zls# ale ce- U.R.S.S.. S.U.A., GeliDfllovndcî. Sue- ■ 
lei de-a 27-9 sesiuni n Comisiei Ecb- . dlei.^ Iugoslaviei; Belgiei. Italiei ț?i 
no'mîce a O.N.U. pentru Europa. Tu . Spaniei. Vorbitorii s-au .declarai de 
cadrul ședințe! plenare nu foot nbor- acord cu măsurile propusa de 'secre- 
date problema privind activitățile ț! tarul executiv nl Comisiei Economl- 
rezoluțilie principalelor ' co „ o.N.U. pentru Europa. J. Sta-
subsidiare ale corn tel el. contribuția . ' haiia,. ™C.E.E. - O.N.U. la.programele Na- no-nllt. pr.vinJ nnaliwrnn noilor o- 
țiunlior. Unite pentru ajutorarea ță- r!n.le cooperării economice euro-. 
riior In cura de dezvoltare, precum pene.

HANOI 20 (Agerpreș). — ij Ha
noi a avut ioc ședința lărgită a Co
mitetului Central ol Frontului Pa
triei din ,R, D. Vietnam. Pnrilclpan- 
țli au adoptat o rezoluție .In care 
condamnă imperialismul american 
pentru sabotarea' conferinței de in 
Pari® și . lărgirea războiului do nare- 
siune.

C.C. al Frontului Pah-iel cheamă 
poporul șl forțele armate «le țării 
fă ducă o luptă hotărIM pentru ob
ținerea unor no! victorii. în" rezolu
ție se exprimă o adlncă recunoștință 
guvernelor șl popoarelor țărilor M>- 
elallste. tuturor acelora care se pro
nunță pentru pace și dreptate, In 
sprijinul poporului vietnamez și al 
luptai salo patriotice.

☆
Potrivit relatării agenției JtElibe

rarea". C.C. al- Frontului Național
■ do Eliberare șl Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu ni Republicii Vîeinu- 

■mului de Sud au adresai C.C. al 
Frontului Patriei din Vlatnam șl

„Ecuadorul iși va păstra principiile 
dreptății și egalității in definirea 

politicii sale externe
UN INTERVIU Al PREȘEDINTELUI 

GUILLERMO RODRIGU
- QUITO 20 (Agerprea). — Tntr-un 

Interviu acordat posturilor de tele
viziune. președintele Ecuadorului,

! generalul __ _
a abordat, unei . , . ..
ridicarea soclal-economlcă a 
așa cum. au' fost ele formulate In 
programul guvernului după Instala
rea sa la 15 februarie. Referi tor ta 
problentele dezvoltări! tării, pre
ședintele Lara a subliniat eâ aces
tea vor fl soluționate în concor
danță cu realitățile EțcuadoruluL pa 
căi care vor fl elaborate șl aplicate

vai ca 4 ț •. ■ □ « H Hr-JU1L.IIV> GL.. •« iv ,VI I uo

•pe plan politie acest' procedeu. G11- niU documentetor dectt -oflclaiiiățllor
vomnl federal, subliniază .declarația, loiale submlriăhză încrederea In sta-
condamnă cu a-șprime acest fapt și' tul vest-german șl se descalifică.

Guvernul federal, subliniază decld- 
r.nțlii. regretă aceste acțiuni șl 

’ cheamă po ■ toți cetățenii să aa 
diștanțeze de aȚșcmenea mașinații.

■ ;,Prjn politica sa. de destindere, 
gtîvetnul ^federal a ; obținut primato 

. ,'sficeese ' palpabile. Tratatele de la 
Moscova șl .Varșovia slot pași pe 
calea spre destindere șl spre Începu
tul unei colaborări Intre toate po
poarele europene — se arată in d.'- 
clarațle. Lumea le consideră a fi 
contribuția noastră la o ordine paș
nică stabilă și asigurată. Aceste cu
ceriri uu pot fi puse in Joc“. araU 
In - încheiere » declarația ■ guvernului 
R.F.G.

independență - dezvoltare, 
temă majoră la ll.N.C. T.A.D. III

îi *■

fl.

p-eședlntele- ...
I GuUtermo Rodriguez Lara.- > 
.1, •’.<• aspecte legate de

’ il-economlcă a țării,.

EZ LARA
In pradlcă ■ de-poi>orul 
îsvaișL

Răspunzlnd la o întrebare cu pri
vi ni la relațiile Ecuadorului «ii Sta
tele Unite. Rodrlguez Lârn a de
clarat că „Ecuadorul iși va păstra 
principiile dreptății șl egalității în 
definirea politicii sale, externe. Noi 
sintem pregătiți să purtăm dialog 
cu oricine, dar nu vom acccpia nici
odată, cu nici uh preț, instituirea 
unor restricții asupra suveranității 
noastre".

$

■

4

.q

ÎN JAPONIA A FOST CREATA

1i:
f-

• r ■

„AP0LL0-16

REDACȚIA 61 ADMINISTRAȚIA i București, Plata BctnlaLl, Tel: I7S®io. 17 MM Abonamentele ea tac Is oficiile ooslnle 0 dlfutoril din Ir.ircDrlr.derl »1 instliu|IL Pentru sirâlrtaiate. abonamente prin âHUMf'RESglLATKLIA?, 
Calea Grivițel nr . M -4S, P.O.B. — Dos 11’31. Tiparul c Combinatul Poligrafie CASA EC1NTEH

îrțlrea celor două 
s-a produs

ore de verificări nii- 
nutiaase ale sistemelor

cum ee arată tntr-un 
publlcstațll joi, au contlni—„
Dlrlle In probh
ral de trafic Intre R.F.G. -ți

1 '

V

Ducureau

Vii proteste tn S. U. A.. împotriva 
escaladării agresiunii

o Un grup de membri al orgnni 
zaliel „Veteranii Împotriva războiu
lui din Vietnam” a ocupat birourile 
de recrutare ale forțelor armate ae
riene din San Francisco. ■

® la New York, studenții Unlver- 
sitAIII Columbia an organizat un 
marc marș Pe Broadway sub, lozinca 
„Să înceteze imediat vărsările de 
singe in Indochina".

• Studenții Unlversllățll Mary-

• Senatorul Edward Kennedy a 
declarat miercuri la Washington că 
războiul aerian dezlănțuit .asupra In- 
dochinel „nu poale declt să adauge, 
în mod absurd,-noi șl grele pierderi 
umane". „Interesul național al State
lor Unite nu poate fl servit de con
tinuarea războiului, ulei de noi dis
trugeri pe pămintul Vietnamului —■ 
fie în Sud, fie In Nord — sau în 
Laos și ( rS5it'S„irJ.lr<nnliri B SHlUCnpi uuivcrsuaiu bmuji-
un efort urgent necesar al guvernului apropierea Washingtonului,
pentru a pune capăt violenței șl a - ■■
scoate Statele Unite din război".

Numeroase marșuri, mitinguri 
și demonstrații Împotriva răz
boiului din Vietnam se desfă
șoară le New York. Washing
ton. Boston. San Francisco. Los 
Angeles șl !n alte mari orașe 
din Statele Unite.

au organizat un marș pe una din șo
selele naționale, proteslînd împotri
va continuării finanțării războiului. 
Poliția a Intervenit, operind circa 200 
de arestări.

o Studenții Universității Harvard 
din Massachusetts-au participai Ia o 
marc demonstrație nnilrăzbolnljă 
sub lozinca „Opriți războiul".

ceasta este una din 
ideile capitale care au 
fost puse in evidență 
in dezbaterile de Rină 
acum. Numeroși ‘dele
gați cu care am sta! de 
vorbă au ținui să sub
linieze satisfacția și 
interesul cu care au 
a scul ta t. mesa iul adre
sat conferinței de către 
preșsdlntelo Nlcoine 
Ceaușeșeu. fn care 
psrspecîivcle unei 
cooperări . fructuoase 
’intre toate națiunile 
lumii sini concepute 
în strînsâ legătură cu 
aceste’ norme vițele 
ale raporturilor intre 
state.

Intercondiționarea in
dependenței Si a dez
voltării reprezintă’ un 
adevăr axiomatic pre
zent In rpirltuî și ’at
mosfera conferinței 

u lUJJ.CiT.A D. Referin- 
du-te la America La- 
tlr.ă unde, in ultimii 
ani, procesul de înnoi
re a structurilor eco
nomice ți sociale este 
strins legat de inten
sificarea iupfel împo
triva dominației și bJ- 
fluențel ' capitalului 
străin, șeful delegației 
indiene. L. N. Mishra. 
spunea : ■ „Eforturile
unite ale acestor țări 
pentru a elimina do
minația reprezintă 
unul din. fenomenele 
cele mal Interesante sl 
mal Hemnlflcnllvc: ale 

.Umpulul nostru?.1
O altă constatare de 

ordin general pe care 
o prlleiuicțte cea de-a 
treia Conferință a Na

țiunilor Unite pentru 
Comerț ți Dezvoltare : 

■ : urgenta lichidării de- 
calalelor mondiale îi 
a CȚesSerii’ economice - 
Ie care aspiră aproa
pe o rafd de națiuni 
alo lumii nu este a-

bordetă in rine, ci fn 
corelație strlnsd eu 
consecințele sociale 
extrem de grave ale 
subdezvoltării. In ca
drul conferinței au fost 
presentate cifre de-a 
dreptul dramatice : 
„15 la suifl din popu
lația lumi! a treia este 
condamnată să- moară 
de foame... Tn Asia. 
Africa șl America La
tină stnt -700 de milioa
ne de- analfabet!. Tn 
Asia slnt 230 de, mi
lioane de onmenl'fără 
locuințe cit do dt co
respunzătoare. Numai 

, tn America Latină șo
majul loial șl parțial 
afectează 50 la sulă din 
populația’ activă”.' ’

Promovarea unor re
lații economice st fi
nanciare mal echitabi
le intre țările avansa
te din punct de vedere 
economic si cele în 
curs de dezvoltare, 
transferul. în condiții 
accesibile, a tehnolo
giei modeme, partici
parea tuturor statelor 
la elalterarea unor noi 
norme ale . sistemului 
monetar international 
slnt marile teme ale 
dezbaterii de la San
tiago de Chile, Iar dia
logul pentru găsirea 
unor solufH mai tuste 
ale cooperării interna
ționale conține explic 
cit si implicit Imcera-’ 
tivul umanist expri
mat fn finalul cu- 
trintului rostit ia 

' UJi’.C.T.A.D. Ill de 
secretarul sân gene
ral.. Manuel Pere: 
Guerrero : Trebuie să 
dispară , exploaîarea 
omului de către om șl 
n unor națiuni de că
tre altele.

Eugen POP

PregciJÎTÎ în vederea re
uniunii Ia nivel înalt indo- 
pokistnueze. Un purtător de 
cuvlnt al Ministerului Afacerilor Ex
terne nl l?ak!sranulu| a anunțat că 
Inillnlroa Ihdo-pakistanezA la nivelul 
emtea-iior vn avea Ioc la 2fl aprilie.

TOKIO 20 (Agerpreș). — Repre- mina marilor schimbări, petrecute în 
zentanU'de seamă al Partidului So- 
ciollst din Japonia. Partidului Ke
rnel, Partidului Socialist Democra
tic, precum și al unul mare număr 
de sindicate șl organizații obștești, 
personalități proeminente ale vieții 
publico nipone au ■ hotărit ca. In 
scopul restabilirii relațiilor diplo
matice dlâlro. Japonia șl R.P. Chi
neză, al întăririi relațiilor de prie- 
te.nle Intro poporul japonez po
porul chinez, ®â JnHlnțeze o Con
ferință de coordonare peniru pro
movarea restabilirii relațiilor diplo
matice dintre cele două |ArI. Infor
mează agenția China Nouă.

Tntr-un apa! dat publicității, re
prezentanții partidelor șl organiza
țiilor menționate relevă că. in lu-

lume, restabilirea relațiilor diploma
tice cu R.P Chineză a devenit o. 
«sarcină Importantă șl urgentă.

Apelul arată, totodată, că. in ve
derea restabiliri! relațiilor diploma
tice cu R.P Chineză. Inițiatorii con
ferinței de coordonare consideră de 
datoria lor să desfășoare o mișcare 
ia scară națională In acest scop, por
nind de la următoarea poziție : gu
vernul R.P. Chineze aste singurul 
feuyem legal care reprezintă China ; 
ȚalwMuî este o parte lnalleaabll.fi a 
teritoriului chinez șl problema Tal- 
vranului este o problemă Internă p 
Chinei ; prin urmare, IratâtuF dintre 
Japonia șl Clan Kal-ți trebuie a- 
brogaL

La U.N.C.T.A.D. Ill 
se află In ' dezbatere 
problema de maximii 
importanță pentru ac
celerarea progresului 
economic al țărilor fn 
curs de dezvoltare. In 
salo ședlnfclor plena
re, ca sl ta conferințele 
de presă, prind contur 
o serie.de idei impor
tante', vișinii depista
rea editor ți modalită
ților de a micșora de
calajul 'dramatic ce 
separd țările dezvolta
te de țările ața-risei 
„lumi i a trata”.

Este încă prematur 
sâ.»se încerce formu-,. 
larea unor aprecieri In 
legătură- cu rezultatele 
dezbaterilor aștipra 
tematicii economice — 
afit de eopiplexe — ale 
acestei conferințe, dar. 
fncd de pe acum, se 
poate:, sesiza ' cti clari
tate amplitudinea po
litică a reuniunii.

O caracteristică sem
nificativă a, conferinței 
este reflectarea in lu
crările el a timpului 
Istoric pe care-1 trăim: 
tarile participante la 
U.N.C.T.A.D. tint ine
gale din punct de ve
dere al puterii ți dez
voltării economice, dar 
din toate discutilie se 
degajă marea forță po- 
li'ico-morald a egali
tății juridice a statelor;. 
Unul" din delegați a- 
precia această caracte- 
ri-riică a U.N'.C.T.A.D. 
lll.relevlnd .,demo
cratizarea lucrdrilOT

I4u se poate con
cepe. In zilele noastre, 
un dialog Internațional 
fructuos fără respectul 
pentru Independența 
șl .suveranitatea fie
cărei'țări. fără recu
noașterea principială 
și pro.ri.lcfi b egalității 
lor In drepturi — a-

ra Țn coniinua-ea dezbaterilor din cadrul conferinței au luat cuvlntul șefii 
“■ delegațiilor Cehoslovaciei. Egiptului, Algeriei, Marocului, Olandei, Zam- 
bieî. precum și președintele Mexicului. Luta Echeverta Alvarez. In intervenita 
«a; șeful delegației Cehoslovaciei s-a referit la convergența noțiunilor 
de pace șl dezvoltare, subliniind că baza dezvoltării cooperării economice o 
constituie crearea ți întărirea relațiilor pașnice dintre stale. Conducătorul de-’ 
legației egiptene a denunțat măsurile protecțlonlste adoplaie de unele state 
avansate In detrimentul țărilor in.curs-de dezvoltare.’ Iar.șeful delețallel alge
riene: a propui găsirea unei formule pentru InvUfuțlbnalizarea U.N.C.T.A.D.. 
prin .conlucrarea sa cu ■diferite organizam șl oreantane Internaționale avlnd 
preocupări-legate de. raporturile comerciale si economice Intre «tale. Subli
niind că .tn-ultimul deceniu țările in cura.de dezvoltare au parcurs un drum 
lung: al frustrărtU ,președintele mexican s-a referit la soluțiile ce trebuie 
avute In vedere pentru depășirea aceste! dtuatll. „Soluțiile .pe-cane trebuie efi 
!e: găsim aici — a «pus vorbitorul — nu Implică renunțarea la dreptul la auto- 
determltare. d; dimpotrivă. întărirea acestuia. El implică concepția de a nu 
subordona ■ suveranitatea națională pici creditelor și nici concesiunilor". ■ Tn; 
Încheiere, președintele' Mexicului o arătat'că ..‘.oale tarile trebuie să recu
noască șl sfl respecte dreptul fiecărei națiuni de a dispună ljber da resursele 
sale naturale, fără nici un fel do constringore externă”.

încheierea lucrărilor se
siunii flduiiârii de Stat a
R. P. Ungare. u bu
luat sflrșiți' joi, lucrările sesiunii de 
primăvară a Adunării de Stat a R.P.

. Ungare. Tn ultima zi a lucrărilor, de
putății au dezbătut șl aprobat legea - ------------ _
sfinfilfițll.. pe -baza proiectului pre- In tocaiitatca Murree. in Pansam, 
zentat de către dr. Szabo Zoltan. mi
nistrul sănătății.

întrevedere între dele
gațiile P.C. din S.U JL și Par
tidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. ^^<8 partidu
lui- Comunist din S.U.A., condusă de 
Gua Hali, secretar general al parti
dului, a avut o întrevedere cu dele
gația Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, condusă de Le Duan, prim- 
secretar a! C.C.. al partidului. Cu. a- 
cest prilej, părțile au procedat la un 
schimb de păreri In probleme pri
vind întărirea relațiilor dintre cele 
două partide șl coordonarea eforturi
lor In lupta împotriva agresiunii
S. U.A. In îndochlna.

Jol s-a deschis la Sofia „Expo
ziția cărții Academiei Române". 
Organizată sub semnul „Anului 
internațional al cărții”, expozi
ția Editurii Academiei Republi
cii Socialiste România prezintă, 
In riandurile librăriei „Cartea 
academică” din capitala bulgară, 
circa SX) de titluri dintre cele 
mai recente tipărituri ale editu
rii bucurețlene. in Special din 
domeniile tehnicii, matematicii, 
firicii, economiei, filorb/iei, isto
riei.

Președintele losip Broz 
Tito a sosit miercuri la Za- 
gX@bf UB^e ® fosî InUnipInat cu 
cordialitate de zed de mii de locui
tori. anunță agenția Taniug. Pre
ședintele o vizitat „Podul tineretu
lui". o realizare prlnclnală fn cadrul 
mișcării de muncă voluntară a tine
rilor dln orașl > -

Kurt Waldheim s-a pro
nunțat în favoarea primirii 
celor doua state germane 
în O.N.U., cu prilejul unul Inter
viu acordat ziarului de limbă ger
mană care apare la Buenos Alres. 
„Argentintsche Tageblatt*.

Institutul chinez penfru 
afacerile externe “-o£erlt 
banchet In cinstea senatorului Mike 
Mansfield, lider In Senat al Partidu
lui Democrat din S.U.A.. și a senato
rului Hugh Scott, lider In Senat al 
Partidului Republican.‘aflnțl In vizi
tă In R:P. Chineză, informează agen
ția' China Nouă.

Joi s-a desfășurat la Ge
nova o nouți ședință a Co- 
initolului de dezarmare. 
Pronunțlndu-se pentru interzicerea 
loială a armelor chimice, șeful dele
gației sovietice. Alexei Rojdn. a 
menționat In cuvlntul său că proiec
tul de convenție prezentat In acest 
sens do țările, socialiste const,Hule In 
prezent singurul document’care con
ține propuneri concrete In problema 
Interzicerii armelor chimice. Rosrin 
a subliniat că aceat document oslo 
o bază bună pentru convorbiri de 
lucru In cadrul Comitetului de de- 
'zarmnra.

La BOOH a efirșlț inălnl- 
rea de două zile dintre Egon Bahr. 
secretar de stat la . Cancelaria fede
rală â R. F. a Germaniei, și Michael 
Kohl, secretar de stal ta Consiliul de 
Miniștri al Ii. D. Germane. După

n comunicat dat 
publlcslățli joi. au continuat convor- 
Dlrlle In problema unul acord gene
ral de trafic Intre R.F.G. ?i R.D.G., 
In cursul cărora s-a Înregistrat uh 
progres. ■ :

Președintele S.U.IL, JKi- 
chord Nixon, o primit eci’i- 
pa de tenis de masă a B.P. 
Chineze,care 80 *n vlzltă 
Statele Unite, anunță agenția China 
Nouă. La primire a fost prezent 
Henry Kissinger, consular tap-octal al 
președintelui jjcntru problemele 
securității naționala. i

Prima sesiune a Comisiei 
mixte de colaborare econo
mică și tehnico-științificâ 
dintre U.B.S.S. și R.F. a 
Germaniei, Cîire ®’a desfășurat 
sub președinția ministrului vest-ger- 
mnn al economiei și finanțelor, Karl 
ScbJUer, a avut loc la Bonn. Delega
ția sovietică n fost condusă de V.N. 
Novikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Relevfnd cu satisfac
ție lărgirea considerabilă a legături
lor economice bilaterale in ’ ultimii 
ani. sesiunea a analizat, ușa cum se 
arata in comunicatul publicat la în
cheierea lucrărilor, domeniile de 
colaborare cu perspectivele cete mal 
bune do extindere și adîiiclre/

I
tn editura „Czgtelnik”, din 
Varțovla a apărut recent roma
nul „Ce mult te-am iubit" cl 
scriitorului român Zahdria Stan
ca. Traducerea In limba polonă 
este semnată de scriitoarea Da
nuta BienJiowska.

aselenizarea, aminată cu 10 ore
Cea mol complicată na de' comandă ,.Cas- 

jl mai spectaculoasă per”, incepind cobe-, 
ci din întregul prorrram rirea controlată spre 
..Apollo-18’ — ziua a- suprafața selenară, 
iclenlsâril — a în- Despărțirea celor două
cepul, practic, ctr.d vehicule s-a produs
John Young^ii Charles după aproximativ trei 

'.'Duka au pătruns, fn.
furai, orei 17 ' (ora ________ _____ _____
Biicurețtiuluif. In îrțte- LEăf-utui. efectuate de 

'rlorul. modulului. Iu- John Young jl Charles _ ________  ___ .
car. Duke, care au acut a dus la amlnarea ope-

s/.-v,,,. i.-au&a s’srj- rațiunii de azelenirare 
cdr|l_unela din an'ene- cu- aproximativ 10 ore

ete ale navei 
Lunii).

jind in cele din urmă 
să remedieze defecțiu
nea survenită.

Dar emoțiile aveau 
id devină mult mai 
puternice, o dată cu a- 
propierea orei de ase
lenizare. O defecțiune, 
se pare a motorului 
principal al modulului 
de comandă „Casper", 

■ iziuis, care au airut a dus ia âniîuarcd upe-
ApoL conform pro- emoții, din causa blo- rațiunii da aselenizare

gramului, modulul lu- -cârti'uneia din antene- eu- aproximativ 10 ore 
nar ..Orion” s-a sepa- le LEM-ului (ce servea (durata a cinci revolu-
rat la ora'20.08 (ora la transmiterea ima-
Băcurețtlulull de cabi- pinilor fn direct), reu-

lnalleaabll.fi
serie.de
cura.de

