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n șefei 
„bobinei 

comunisto Ro-

poato nunii o locuința șl trăind In

un climat do entuziasm In muncă.

Inlorviu realizat de 
Romul iis CA PLUS CU

© VICTORIE A DOCHERILOR BRITANICI : CEI

n n-a șl a IV-n. Membrii brigăzilor conduse de 
comuniștii Gheorghe lacob șl Emlllan Bălan slnt 
principalii promotori al valoroasei Inițiative 
„Nici un vagonel de minereu rebutat*. Prin 
fapte el au respectat cu strictețe această de
viza. Semnificativ este că din cantitatea do mi
nereu de fler extras peste plan pină tn prezent 
de minerii din Telluc se pot produce supli
mentar mai mult de 0 000 tone metal.

Instalația de fabricare a uleiurilor de mic 
tonaj de la Rafinăria din Ploiești aven termen 
de intrare In producție în sflrșitul anului. în
suflețirea, hărnicia Instalatorilor, montorllor de 
la întreprinderea do reparații capitale rafinării, 
a lucrătorilor rafinăriei, nu făcut ca recent In
stalația «fi producă prima șarjă de uleiuri. Prin

— Notațl-1 Ia fruntașii 
activității creatoare și pe

PLOIEȘTI: Cote inalte 

in utilizarea instalațiilor

scurtarea termenului se vor realiza, tn plus, 
pină la sfirșltul anului peste 0®9 tone de uleiuri 
diferite. In aceste condiții nu numai că vor fl 
onorate toate comenzile beneficiarilor noștri in
terni și externi, dar sa vor putea diversifica mâl 
mult sortimentele do uleiuri, aslgurlndu-se pen
tru anul , viitor o desfacere și mal 'mare.’ De 
altfel, In acesta zile în Întreaga activitate" a ra
finăriei s-au obținut realizări remarcabile. Toate 
Instalațiile au lucrat la parametrii cel mal 
tnalți’ cuhoscuțl plnă acum. Ca urmare, zilnic 
«-au" fabricat 1 GOO tone de benzine tn'plus,'309 
tone motorină, 109 tone de diverse uleiuri.

mal multe, mal bune — 
Îmi declara maistrul Va- 
slle Curelea, locțiitor al 
secretarului comitetului de 
partid din 
re. Șl nici 
apela atlt 
In trecut la

Intreprlnde- 
nu vom mal 

de mult ca 
lmțxirlurL Un

„SCiNTEIA’ anunță deschiderea unei rubrici spe
ciale consacrate acestei dezbateri și invită pe citi
torii săi, pe toll oamenii muncii să participe cu 
sugestii și păreri menite să contribuie Ia îmbunătă
țirea textului publicat astăzi și care, ulterior, va li 
supus analizei și aprobării Marii Adunări Naționale.

Periecționarea conducerii planificate a economici 
naționale este una din sarcinile majore stabilite de 
Conlerința Națională a partlduiui.

Fiecare cetățean, tizlnd de un drept care este în 
același timp și o Îndatorire civică și parflcipînd Ia 
o acțiune de înaltă responsabilitate social-politică, 
de proiundă semnificație democratică, poate aduce 
o contribuție la opera colectivă de elaborare, în cit 
mai bune condiții, a unei legi, atlt de importante 
pentru progresul țării.

— La grija care nl so 
poartă nu putem. răspunde 
altfel deelt cu maximum 
de participare. Ca „Elec
tronica” să poată realiza 
cincinalul în patru ani șl 
jumătate, noi trebuie să-l 
facem. pe-ul nostru șl mal 
devreme. Șl ne vom stră
dui să-l facem I

Interviu cu RODRIGO ROJAS ANDRADE 
membru supleant al Comisiei Politice a P.C din Chilo

titatea de |*rîu- 
contractată

PUBLICĂM TEXTUL ACESTUI PROIECT 
DE LEGE ÎN «PAGINILE II

prevederi

CINCI MUNCITORI ARESTAȚI AU FOST PUȘI 
IN LIBERTATE

în ziua de 26 Sulte a.c., președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 

-Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
bendeviln Sarav, care șl-a prezen
tat scrisorile de acreditare în ca-

REZOLUȚIILE CONGRESULUI UNIUNII SO
CIALISTE ARABE

inginerul Gheorghe Con- 
stantlncscu, pe el s-a omis 
— ne-a completat „lista” 
tovarășul Radu Vinicr, loc
țiitorul secretarului orga
nizației de partid de la au- 
toutllări. Șl ea el rint 
rhulți. Secretul 7 Veșnic

Plnă ieri, minerii de la Telluc nu extras șl 
trimis la suprafață cea de-a 30 OWJ-a tonă nii- 
nereu de .fier brut peste sarcinile ..do plan rc- 

■ venite do la începutul anului șl pină in'pre- 
jgtpnță, succesul,grp.la bază, utilizarea^ 

mal Intensă ă mașinilor de" încărcat din aba- ’ 
tajele- subterane, repartizarea judicioasă a for
ței de muncă, Îmbunătățirea activității de 
normare, care împreună nu dus la depășirea . 
nivelului planificat al productivității, fizice cu 
5,1 ta cută In primul semestru nl anului.

Tonul în entuziasta Întrecere a minerilor din 
Telluc U dau formațiile de muncă din secțiile

Se află In țara noastră Rodrigo Rojas Andrade, membru supleant, al 
Comisiei Politice * P.C. din Chile, dlreelor ni ziarului „El Sirio”, or- 
« central al Partidului. Cu amabilitate, oaspetele a răspuns 

leva întrebări în legătură cu situația actuală șl cu pro
cesele șl tendințele ce se manifestă în Chile, concludente pentru pre
facerile prin care trece continentul Iatlno-amerlcan.

nemulțumiți de ce au rea
lizat. Căutători febrili al 
noului. ‘

înlr-adcvăr, am găsit 
mulțl „nemulțumiți” la 
I.P.R-S.-Băneasa. . Realiza
torii elementelor compo
nente ale televizoarelor șl 
aparatelor de radio vor să 
ne ofere surprize din ce 
In cc mol mari.

' Instalajiilo din fotografie reprezintă doar o micâ parle a 
carierei Glrla din exploalarea minierâ'Rovinari.' Doar o micâ parte, 
câci' aceaștâ ■ danle'.ârie din otel, se conlinuâ pe 17 kilometri, lungi
mea benzilor transportoare co ajung pinâ la termocentrala Rogojelu. 
De pe benzilo transportoare miile de tone de lignit inlrâ direct In 
marile camere de ardere și aslfel — de la Rovinari — nu pornește 
cârbunc, ci un produs finit de cea mai inaltâ valoare industrială : 
energia electrică.

Toate aceste adevărate uzine, a căror producția se cifrează la 
sute și sute de tone de cărbuni extrase zilnic, sint comandate doar 
de ci|iva oameni, de la tablourile de comandă.

I.P.KS.-Mneasa ș!-au su
plimentat angajamentul a- 
nufd la producția globală 
cu 32 milioane lei. Asta 
Înseamnă, vorbind ta lim
bajul celor do la „Electro
nica”, că In casele noastre 
vor apărea In plus, In a- 
cest an, încă 20 OM de te
levizoare. Frumos—

Cuvintele aparțli 
ide echipă de la 
; normal'" 
iliea ăl ii nea. Sub alte for- 

ii me, dnr nvlnd același sens 
șl aceleași semnificații, cu
vintele el le-au reluat și 
muncitoarele , Maria I .a-
zăr, Elena lordaehe, Aflna 
Toma. Ne-nu adăugat : 

«„Vom căuta ca toate zilele 
de muncă .de acum încolo 

Ș'să fie numai zllc-rccord”. 
! —Ncram deplasat la sec
ția condensatori electronici 
Cnre-I explicația acestor 

, ^frămlnlărlfi 7 — l-om în
trebat pc comunistul Vio
rel Fleraru-

— Una singură.. „Munca 
esle o datorie fundamenta
ls" — a spus tovarășul 
Ceaușescu. Colectivul nos
tru. deși tlnăr. a înțeles 
acest lucru. Datoriile nl 

"le-om achitat Întotdeauna

Angajate plenar In eforturile Întregii țări pen
tru traducerea In fapte a recentelor hotărlri a- 
doptate de Conferința Națională a partidului, 
colectivele de muncă din Industria Județului 
Galați raportează cu tnlndrie no! șl Impor
tante realizări In îndeplinirea sarcinilor do 
plan șl a angajamentelor asumate. Plnă la 
sfirșltul acestei lunL, economi» națională va 
primi suplimentar 26,4 milioane kWh energia 
electrică, 28 OtW tone tablă mijlocie șl groasă. 
6 MO tone tablă șl bandă de oțel laminată la 
rece, 560 tone mașini ți utilaje pentru Indus
tria metalurgică, 5S (MO mp țesături, SS tone fire 
bumbac șl tip bumbac, 530 tone" ulei comestibil, 
mobilă In valoare de 1,8 milioane lei șl altele.

© APELUL PENTRU TRATATIVE ADRESAT PREȘE 
DINTELUI R. A. EGIPT DE PREMIERUL ISRAE.

© PROBLEMELE MONE 
TARE PE AGENDA 
CONVORBIRILOR 
FRANCO-ITALIENE

@ ALĂTURI DE CAUZA 
DREAPTA
A POPORULUI

Iltate de ambasador extraordinar 
șl plenipotențiar al Republicii 
Populare Mongole în țara noastră. 
(Cuvîntărlle rostite, In pagina 
a V-a).

Ideile Conferinței Naționale a partidului ou 
ereat la uzina „Armătura” din Cluj, ca peste tot, 

Ultima 1 
realizare" este atingerea parametrilor proiectați 
la noua baterie de cuploare cu inducție pentru 
topitul fontei, primele, de acest gen proiectate 
șl fabricate In țară, Ia „independența” Sibiu.

Folosirea judicioasă n capacităților de pro
ducție a mașinilor șl utilajelor esto o preocu- 

' ■pare .de" seamă șl th - celelalte •-seri6aro»Bie"<țKl=Ș,-"' 
ncl, Iri turnare,, ta prelucrare, montaj ele. Se 
Unde spre omogenizarea completă a schimbu
rilor. Acuni coeficientul de schimb nl muncito
rilor a ajuns ta 2,4," tar indicele de utilizare a 
mașinilor la 82^ ta sută, ta unele chiar ta
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— Pe umindoL
Era răspunsul ta întreba

rea : „Dacă aici, 1a
I.P.R-S.-Bâneasa, ar veni 
să se angajeze doi oameni 
— un inginer, tlnăr absol
vent nl „electronicii in
dustriale”, și un inginer e- 
lcclronlst, cu experiență 
Îndelungată — pe care i-ațl 
prefera

— La noi — ne spune In
ginerul Gheorghe Constan- 
tlnescu, locțiitorul șefului 
da secție do la autouil- 
lări — asemenea pro
bleme nu se pun. Avem ne
voie șl de unii și do cei
lalți. Electronica indus
trială nu se împacă orga
nic cu astfel do contradic
ții. Tlnăr sau hâtri n. pro
blema care se pune e unn 
singură : glndeșll sau nu 7 
Trăim o stare de nemulțu
mire tehnică permanentă. 
Chiar zilele trecute, zilele 
desfășurării conferinței, am 
introdus utilaje noi. Mă 
refer 1a batiu! pentru în
cercări la durată al tran- 
zlstoarelor ta mașina de 
format diode. In Instalația 
da regenerare a condensa
torilor „Myllard”. Plnă la 
sfirșltul lunii vom mal 
realiza, prin sutodota- 
re, mașini in valoare de 
630 MO leii’Muncitorii elec
tronist! Ion Stan, Hallo 
Franelse, apoi Inginerul 
Vlntllă Radu și tehnicianul 
Ghlță Ștefan slnt numai 
clVvn din fruntașii activită
ții Jie autoutitare de ta 
noi.

26 ta sulă. Iar consumul pe familie 
a sporit cu 13,5 la sulă. S-a înregis
trat o scădere u șomajului, de 1a 8,3 
ta sută in decembrie 1070 ta 4,8 ta 
sută In 1071 ; lot In anul 1071 s-au 
creat 1E0—2®0 COT noi locuri de mun
că. S-a deschis accesul larg nl po
porului ta educația și cultură. în 
timpul guvernelor anterioare, din fle
care 1 (MO do sludenți doar unul era 
fiu de muncitor și nici unul fiu de 
țăran ; acum, numai la Universita
tea tehnică de stat șl-au început stu
diile superioare peste 4 MO munci
tori, care, contlnulnd să fie ocupați 
In producție, urmează cursurile de zl 
sau tierale. De asemenea, s-nu deschis 
porțile invățămlntulul mediu, tehnic, 
profesional șl ale școlilor de bază, 
pentru toți fiii de muncitori și țărani.

Aslgurind tinerelului p ."
de n studia potrivit Înclinațiilor șl 
aptitudinilor sale, am luat in același 
timp măsuri pentru a sa asigura o 
bătrinețe liniștită eelor In vlrslă, 
prin ridicarea nivelului pensiilor că
tre nivelul salariului minim al unui 
muncitor activ. S-nu făcut, de ase
menea, pași mari In direcția eman
cipării femeilor, adoptindu-se măsuri 
menite să le asigure deplina egali
tate In drepturi cu bărbații ; s-a a- 
doptat, totodată, legislația practică 
pentru protecția ndwnt*i a mamei 
și copilului. Dacă in Chile există 
astăzi o „pătură privilegiată”, aceștia 
slnt copiii, măsurile In favoarea lor 
fiind sintetizate In lozinca : „copiii 
se nasc pentru a fl fericlțl“.

în ocelnși Uinp, s-a dat Impuls 
consțnjcțiilor de locuințe, țlnind 
șeâma că om moștenii o situație 
tragică in acest sens, în momentul 
cind am preluat guvernul, 500 COO de 
familii chiliene neavlnd ceea ce se

colectiv condus de Ingine
rul Gheorghe Blhlescu șl 
fizicianul Erin! Pcrjescu ,’a 
redus deja .Importul unor 
subansamble do ta conden
satorii „Duern“ pentru liu- 
mlnatul fluorescent. Tn 
plus : organizare nouă, fo
losirea la Întreaga capaci
tate a mașinilor și utilaje
lor. Condiții avem.

Am aflat că cel da ta

Consiliul Economic, comisiile economice 
ale comitetelor județene de partid, redacțiile 
ziarelor centrale și locale primesc propuneri 
și observații, pe marginea proiectului supus
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■— Sărbătorirea „Zilei demnl- 
M[ii naționale^ — împlinirea 
unul an (Ie la actul de impor
tanță istorice, pe care l-a con
stituit naționalizarea principalei 
bogății naturale a 0ril — cu
prul — a CpiutituU in mod fi
resc pentru poporul chilian pri
lejul de a trece in revistă ceea 
ce s-a înfăptuit, de la venirea 
la puteTC in tepiembrie 1970 a 
guvernului Unltâ|U Populare, pe 
iărlm politic, economic șl social. 
V-dm râpa M infățițall ;citito
rilor noștri dteva din aspectele 
esențiale ale acestui proces în
noitor pe care ii trăiește Chile.

— Guvernul Unității Populare, a 
cărui bază o constituie unitatea cla
sei muncitoare, exprimată prin uni
tatea socialiștilor șl a comuniștilor, 
este, fără Îndoială, guvernul cel mal 
progresist pe care l-o avut Chile 
de-n lungul Întregii sale IstorlL Este 
un guvern revoluționar care aplică 
in mod consecvent un program an- 
lîimperiallst, antimonopolist și antl- 
olignrhlc, Îndeplinirea acestui pro
gram fiind menită să deschidă ul
terior perepecLlvele construirii socia
lismului In țara noastră.

în perioada care a trecut de la 
Instaurarea sa, guvernul Unității 
Populare, condus do președintele 
Salvador Allende, a făcut pentru 
Chile șl pentru chilieni mal mult 
dealt au făcut toaie guvernele an
terioare. Au fost naționalizata bo
gățiile de bază ale țării, cuprul, &al- 
pctruL flerul, cărbunele ; nu fost na
ționalizate aproape toate băncile par
ticulare și In acest an, 1972, se va 
Încheia procesul lichidării, latifun
diilor ; In același timp au fost ex
propriate sau confiscate o scrie de 
mari întreprinderi industriale mono
poliste care ocupau un loc major fn 
economia țării. Se dezvoltă In felul 
acesta ceea ce noi numim „aria 
socială”, adică sectorul de stat nl c- 
conomleL Puterea do cumpărare a 
oamenilor muncii a crescut in 1971 cu

CORESPONDENȚII „SCÎNTEH“ TRANSMIT:
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în Republica Socialistă România, 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a societății — 
elaborează strategia dezvoltării eco- 
nomlco-sodalc n țării, stabilește, pen
tru fiecare clapă obiectivele funda
mentale alo întregii activități, orien
tează șl organizează procesul de fău
rire a societății socialisto multilate
ral dezvoltate fl do trecere treptată 
la comunism.

Călăuzit do concepția materialis
mului dialectic șl istoric, ținlnd sea
ma do legitățile obiective ale dezvol
tării sociale ți do condițiile concrete 
alo țării, Programul Partidului Co
munist Român este expresia cea moi 
fidelă a intereselor clasei muncitoa
re, țărănimii șl Intelectualității, alo 
tuturor oamenilor muncii de io orașe 
și sate, fără deosebire de naționali
tate, expresia Intereselor națiunii 
noastre socialiste.

Rolul conducător al cinici munci
toare in guvernarea țârii dinamizea
ză creația Istorică conștientă a ma
selor, determină angajarea întregului 
popor la elaborarea șl Înfăptuirea 
politicii partidului de transformare 
revoluționară n societății, la desfășu
rarea cu succes a operei de construi
re a socialismului șl comunismului.

Dezvoltarea economico-sodolă a 
României sa realizează pe baza pia
nului național unic, fiind orientată 
spre creșterea forțelor de producție, 
continuarea neabătută a operei de 
incliislrlrdlznre, făurirea unei agri
culturi intensive, sporirea In ritm 
înalt a producției materiale — fac
torul hoiărltor al progresului gene
ral al țării.

Construirea unei economii avansate 
cerc In mod imperios promovarea 
largă a cercetării științifice, a Invă- 
țămlntulul și culturii, creșterea sus
ținută a productivității muncii socia
le șl a venitului național, o politică' 
judicioasă de repartizare n acestuia 
pentru a sa asigura crearea unei pu
ternice baze tehnlco-materlale conco
mitent cu ridicarea nivelului do trai.

Pe această calc so Înfăptuiește îm
bunătățirea sistematică a condițiilor 
da viață pentru întregul popor. rea
lizarea unul înalt nivel da civilizație 
țd prosperitate a națiunii — țelul su-

prem și constant ol politicii Partidu
lui Comunist Român.

Perfecționarea continuă a relațlllot 
socialiste de producție, a tuturor' ra
porturilor dintre membrii societății, 
prevenirea șl soluționarea contradic
țiilor in dezvoltarea cconomico- 
socialâ, ridicarea nivelului polllico- 
ideologlc ai maselor, afirmarea per
sonalității umane, transpunerea în 
viață a principiilor droptâțli și echi
tății comuniste, transformarea con
științei oamenilor coMlltule preocu
pări majore în înfăptuirea liniei po
litice generale de construire a socie
tății sodalfetc multilateral dczvol- 
tate.

Edificarea noii orlndulri impune 
orientarea Întregii dezvoltări ccono- 
mlco-soclala Intr-o direcție unirii, 
pentru un scop unic, adlncirca per
manentă n ■ democrației socialiste, 
perfecționarea formelor de organi
zare șl conducere socială pe baza 
principiului centralismului democra
tic, lllrgirea ( 
care să permită participarea fiecărui 
cetățean la rezolvarea 
obștești, unirea întregului popor__
jurul partidului și al clasei munci
toare.

Tendințele șl cerințele obiective alo 
dezvoltării economico-sociale, core
larea factorilor Interni și externi al 
construcției socialiste, principiile de 
bază ale conducerii planificate a m- 
cietâțll Impun întărirea rolului sta
lului In organizarea vieții sociaie șl 
administrarea avuției naționale, per
fecționarea funcțiilor sale, lărgirea 
controlului națiunii asupra activității 
tuturor organelor de stat. în procesul 
construcției economico-soclaie spo
rește rolul statului In dirijarea con
știentă a dezvoltării forțelor de nro- 
ducțlc, repartizarea lor judicioasă pe 
teritoriu, folosirea corespunzătoare a 
mijloacelor materiale șl umane — de 
care depinde in ultimă instanță pro
gresul rapid șl multilateral al țării 

în scopul îmbunătățirii în conti
nuare a organizări! șl conduceri! dez
voltării economlco-soclnle planificate,
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 

adoptă prezenta
L E O E

ART. 10. Dezvoltarea transporturi
lor și telecomunicațiilor trebuie să 
asigure satlsfncerea nevoilor pro- 

optimlznrea sistemelor de transpor-- 
turt in concordanță cu cerințele tra
ficului do mărfuri șl călători. Intern 
și internațional. Prin Introducerea pe 
scară largfi a mijloacelor și tehnolo
giilor moderne se vor asigura promp
titudinea, algurnnța și ridicarea eco
nomicității in transporturi și teleco
municații,

ART. 11. Dczyoltarea economico- 
Bociaiâ planlficntă va asigura îmbu
nătățirea comerțului, n aprovizionă
rii și servirii consumatorilor ; lărgi
rea gomei de servirii oferite popu
lației.

AHT. 12. Cercetarea științifică tre-

0

CAPITOLUL I

țlior șl a teritoriului va urmări dez
voltarea economico-socială planifi- 

__„__ p____ ______ ca Ui a orașelor și comunelor .In, con-., 
ducțlel materiale ți ale populației, cordnnță cu progresul general ai țâ-

rii, amplasarea construcțiilor no! In 
perimetru! eonsiruibll al orașelor șl 
vetre! ratelor, riguros delimitat, 
creșterea densității construcțiilor ■;! 
a locuitorilor nllt In ’ localitățile ur-‘ 
bane, dt și In cele rurale ; transfor
marea unor localități rurale, care au 
perspectivă de dezvoltare, in cen
tre urbane, ridicarea Întregii activi
tăți economice, soținle și culturale 
a comunelor șl satelor, apropierea 
treptată a condițiilor de viațăireptată a condițiilor de viață din 
sate de cele din orașe, cerință im
portantă a construirii societății co

vizibilă a proceselor cconomlco-sod- 
ale, modificările pasibile șl necesare 
In dinamica șl structura dlferilelor 
ramuri, sectoare șl domenii de activi
tate ale societății românești.

ART. 31. Prognoza macroecono
mică, prin care se va prefigura lnțr-o 
concepție unitară dezvoltarea ecohts- 
mlco-socialft a țării pe termen lung, 
va cuprinde :

a) dinamica previzibilă a feno
menelor demografice și măsurile de 
politică demografică necesare pen- 
:ru creșterea continuă a populației, 
realizarea unei structuri optime pe 
virate, sporirea șl utilizarea rațională 
a forțelor de muncă ;

b) creșterea productivității sodole 
a muncii, principalele proporții 
formarea ș! utilizarea venitului, na
țional ; obiectivele și căile de spo
rire a eficienței economice ;

c) dinamica producției materiale, 
in primul rind industriale . și agri
cole ; soluțiile de optimizare a pro
filului și structurii economiei națio
nale, n principalelor e! ramuri și 
icctoarc ; concentrarea poienUalulul 
tehnic și uman spre produse cu ca
racteristic superioare, menținute 
permanent la nivel mondial ;

d) obiectivele principale ale cer
cetării științifice naționale șl nle coo
perării tehnlco-șlllnțifice cu alte 
state, etapele previzibile de Introdu
cere tn producție de r.o! materii pri
me, materiale, tehnologii și pro
fuse ;

de muncă prin care se determină șl 
se verifică echilibrul între resursele 
economiei naționale șl utilizarea 
acestora.

In aclivltEtea de echilibrare a ba
lanțelor mmcrjtile se va urmări di
mensionarea resurselor pe baza În
cărcării optime a capacităților de 
producție, extinderii folosirii mate
riilor prime șl materialelor din țară, 
a Înlocuitorilor, resurselor secundare 
șl deșeurilor ; dimensionarea șl u- 
coparirea necesarului po bază de 
norme de consum, cu fundamentare 
tehnică ; dimensionarea rațională a 
stocurilor.

Bnlanța forței do muncă va deter
mina resursele de muncâ, posibilită
țile do cuprindere In activitatea 
economică și soclal-culturală a tine-ț 
retulul și femcllOT ; va stabili repare V 
Uzarea forței de muncă po ramuri in 1 
raport cu dezvoltarea acestora șl 
creșterea productivității munci! ; va 
asigura echilibrul Intre resurse șl ne
cesități po categorii profesionale șl ‘ 
In profil teritorial.

La întocmirea balanțelor finaheiare 
(rebule să se urmărească sporirea 
sistematică a veniturilor șl utilizarea 
acestora cu un Înalt spirit gospodă
resc, creșterea vitezei de circulație a 

■ fondurilor materialo șl bănești co
respunzător dezvoltării activită
ților economico-sociale, conw- 
lidarea continuă a monedei naționale 
și a puterii el de cumpărare.

ART. 40. în planurile cincinale și 
anuale so vor cuprinde :

a) rezerve de plan — pentru satis- 
facwea unor nevoi neprevăzute care 
apar In cursul executării planului — 
sub formă do materii prime, mate
riale, combustibili șl produse finite, 
fonduri bănești pentru investiții șl 
pentru remunerarea muncii, fonduri 
valutare ;

b) rezerve de stat pentru satisfa
cerea unor situații excepționale.

ART. 41. Prevederile plnnurllor 
cincinale șl anuale constituie sardnl 
obligatorii.

Sarcinile de plan nu ©s pot modi
fica declt de organelo care le-au a- 
probat, numai fn cazuri bine justifi
cate și cu obligația do a respecta 
sarcinile ce le revin din planul na
țional unic și de a stabili măsurile 
necesare pentru menținerea projwre 
țillor, ritmurilor și echilibrului in 
economie, atlt In anul de plan res
pectiv, dt și po cincinal. Modificările 
de plan se efectuează după dezbate
rea acestora cu organele de conduce
re colectivă ale unităților respective. 
Modificările de plan pentru perioade 
oxplrate slnt interzise.

Unitățile socialiste slnt obligate, aă, 
acționeze cu termithte pentru intro
ducerea unul spirit do înaltă exlgcn- 

elabornre șl 
pentru res-

■ pla- 
diod-

odată principalele obiective ale pe
rioadei următoare de cinci ani, 
urmărindu-se pregătirea condițiilor 
materiale și organizatorico necesare 
pentru continuitatea dezvoltării eco- 
nontico-sociale planificate.

ART. 3S. Prevederile anuale din 
planul cincinal se actualizează șl #e 
îmbunătățesc, ținlnd seama de re- 
sursclo noi apărute, dc posibilitățile 
de utilizare mal bună n fondurilor 
de producție șl a forței de muncă, 
de stadiul realizării programului de 
lnvestitii, de previziunile in legătură 
cu evoluția cererilor po piața Internă 
șl externă, de conlrnctele economlce> 
precum și de alte elemente caro cer 
adaptarea .prevederilor Inițiale de 
plan pentru1 menținerea dinamismu
lui șl echilibrului In economia și de
pășirea prevederilor planului cinci
nal.

In plnnul anual, actualizat șl Îm
bunătățit, obiectivele și mijloacele, se 
detaliază pe trepte organizatorice ; 
principalele sarcini se desfășoară po 
trimestre. .

Planul anual se actualizează cu un 
semestru Înainte de Incețxirea exe
cutării. In planul anual se vor sta
bili și măsurile pentru pregătirea 
condițiilor materialo, organizatorice 
țl tehnice necesare realizării sard- . 
oilor pe anul următor.

ART. 37. Planurile cincinale și 
anuale se elaborează In profil de ra
mură, departamental șl teritorial :

a) In profil de ramură sc stabil&c 
sarcinile, mijloacele de realizare, pe 
ramuri și activități, in conformitate 
eu clasificarea unitară pe economia 
națională ; -

b) In profil departamentul se sta
bilesc sardnilo șl mijloacele de rea
lizare po unități 'socialisto In confor
mitate cu structura orgonlzatorieâ 
existentă ;

c) in profil teritorial se prevăd 
principalii Indicatori al dezvoltării 
economico-sociale pe comune,' orașe 
și județe;

Planurile pe lntroprlndarl, centrale, 
rnlnktero și celelalte organe centrale, 
ca și planurile'pe romuri - se coor
donează șl armonizează cu planurile 
in profil teritorial,, ale comunelor, 
orașelor șl Județelor, Mlgurindu-se 
tistemaUzarea dezvoltării economico- 
sociale a Întregii țâri.

ART. 33. Obiectivele 
concrete, . . , , ,
cuprinse In planurile cincinale șl a- 
nuale, precum și mijloacele ce 
sa prevăd a fi alocate tn acest scop 
•te exprimă prlntr-un sistem de In
dicatori, norme șl normative, stabilit 

concepție unitară și supus ■ 
unei activități permanenta de rațio
nalizare, șl perfecționare potrivit ne
cesităților conducerii științifice a 
activității economico-goclalo.

Sistemul de Indicatori, norme și 
normative trebuia să asigure inten
tarea exactă a volumului de activi
tate, a mijloacelor alocate și a re
zultatelor economico co urmează a 
fi obținute In raport cu fondurile 
pusa in dispoziție ; să exprlmo pre
cis aportul fiecărei unități socialiste 
la crearea venitului național, la 
iezvoltarea” economlco-râctaiA a țârii.

Sistemul unitar de indicatori, nor- 
no șl normative cuprins in legile do 
îprobare a. planurilor cincinale și 
înuale vă fi detailat șl completat eu 
mdlcntorii adaptați specificului fie- . 
tarei trepte organizatorico peniru ca rorespunzfltoare acestor sarcini, 
fa nivelul unităților de bază să per- ART. 43. Depflșiren planului de 
miță conducerea concretă, operativă noducțle de către unitățile seda
ți eficientă, să cuprindă șl să came- iste trebuie să fie orientată spre

hitreaga lor actlvknus. :roduselo cu desfacere asigurată
ARI. 30. în eraboraren plnmjrltor xmtru export, pentru accelerarea

alnclnale și anuale so utilizează tas- punerii in funcțiune o obiectivelor
tanțe materiale, valorice ș! de forță de investiții și pentru fondul picțcL

portantă a construirii societății 
muniste.

ART. 10. în procesul dezvoltării eeo-. ___ :.i_ 1
măsurile necesare pentru protejarea 
mediului înconjurător Împotriva, po
luării șl degradării, pentru conserva
rea bogățiilor naturii și asigurarea 
cadrului prielnic de viață, muncă și 
creație Întregului popor constructor 
al socialismului șl comunismului.

AHT. 20. Scopul întregii politici de 
dezvoltare economlco-soclală plani
ficată este creșterea sistematică a ni
velului de tral„și de civilizație pen
tru toți cetățenii țării, așezarea con
secventă a raporturilor sociale pe 
principiile echității sodallste, dezvol-

, _ b „ , w ' ■« •;. « rMaJl ii'Jivi llfl Wl UHsMiaUX. UL.fj¥ UI Halt SA V7C.V?
bulo orientată rare rezolvarea pro- nomico-sodâlo planificate se vor lua
blcmelor esențiale — prezente ți de măsurile necesare pentru protejarea
perspectiva -- ale societății, trans
punerea cit mail rapidă o rezultate-, 

.....__ ____ _ lor cercetării In practică, dezvoltn-
cndrulul instituțional rea și folosirea deplină a capacității 

- ■ | proprii de creație, sporirea contribu-
treburilor (lei științei la progresul multllațe- 

1 popor in ral al țării.
ART, 13. Plnnul național unic 

trebuie să prevadă măsurile cco- 
nomlco-sociaiu necesare pentru a sa 
asigura dlnamlamul demografic, 
creșterea continuă a populației țării 
— factor fundamental al potcnțlalu-

în

Objective^ fuj^a^ntale ale dezvoltării 
economico-sociale planificate

Iul național. ■
în vederea utilizări! optime a re- 

«ureclor de muncă ale. (Arii sc vor 
asigura formarea șl repartizarea ju
dicioasă o cadrelor, perfecționarea 
permanentă a pregătirii lor. dirija
rea forțelor de muncă spre sectoare
le șl domeniile de care depind mer
sul Înainte al întregi! vieți econo- 
mlco-scdale, creșterea nivelului ge
neral do Instruire și educație, crea
rea premiselor . pentru apropierea 
treptată a muncii fizico de cea Inte
lectuală.’

ART. 14. Creșterea rnpldă a pro
ductivității muncii — factor hotări- 
tor al victoriei noii arindulrl șl nl 
întregii dezvoltări economico-sociale 
— se vn realiza prin rldlotren cali
ficării cadrelor, promovarea progre
sului tehnic, extinderea rneca.nl- 
zărt! și automatizării, modernizarea 
șt perfecționarea proceselor de pro
ducție in toate ramurile, organizarea 
științifică a producției și a muncii, ■ 
raționalizarea consumului de muncă 
in fiecare unitate ri la scara Întregi: 
societăți.

ART. 15. Reducerea 
materiale In ansamblul 

,sociale, teebule .realizată prin repro- 
icciurea și retilholrea

cbeiiuîelllo! 
producție!

«ii
ART. 1. în Republica Sodal’siâ 

România, dezvoltarea economico- 
sodală planificată se bazează pa 
Programul Partidului Comunist Ro
mân, fundamentat pe previziunea 
științifică a progresului societății, in 
concordanță cu cerințele legităților 
obiective ale dezvoltării Istorice și 
realitățile economico-sociale ale fie
cărei etape.

ART. 2. Dezvoltarea economlco- 
socialfi se realizează pe baza planu
lui national unic care unește toate ______ ...____ ---------
resursele umane și materialo ale ță- unei structuri indiLslrlale de Înaltă 
rli pentru făurirea rodetățll so- ” ' '*
cinllsle multilateral dezvoltate și 
crearea premiselor materiale ale 
trecerii treptate la comunism.

ART. 3. Conducerea planificată' a 
dezvoltării economico-soclnle consti
tuie un atribut esențial șl Inalienabil 
al suveranității șl independenței na
ționale.

Planul național unic este indivizi
bil și determină obiectivele dezvol
tării economico-roclale potrivit pro
priei voințe a poporului român.

ART. 4. Planul național unic asi
gură coordonarea procesului repro
ducției socialiste lărgite, dezvoltarea 
armonioasă a tuturor sectoarelor vie
ții sociale, creșterea susținută a for
țelor de producție, Întărirea perma- 

fecțlonnreu continuă a relațiilor" so
cialiste de producție, folosirea unita
ră a plrghlllor economlco-soclalo In 
vederea ridicării eficienței In toate 
sectoarele .de activitate.

înlreajfa dezvoltare economlco- 
sodală vn fi orientată spre cri. fierea 
permanentă o venitului național, 
sporirea bogăției naționala șl ridica
rea bunăstării poporului. .

ART. 5, Planul național unic de 
dezvoltare economlco-soclală trebuie 
să Îmbine armonios interesele pre
zente cu Interesele de perspectivă 
ale națiunii socialiste, prin reparti
zarea optimă a venitului național 
pentru fondul de dezvoltare econo- 
mleo-scclală a țării șl pentru fondul 
de consum, condiție hotăritoare a 
sporirii potențialului economie șl a 
prospcrilățll societății.

Fondul național de dezvoltare, cu- 
prlnzJnd cota reiMrtlzată din venitul 
național pentru dezvoltare șl fondul 
de amortizare, sa va constitui șl uti
liza, potrivit competențelor stabilite 
prin lege, la 1 nivelul unităților eco
nomice, In nivelul unităților adml- 
nlstrntlv-tcrliorinlo — comună, oraș, 
județ — șl In nivel central.

Fondul național de dezvoltare eco- 
nomiea-soclnlS va fi destinat pentru : 

n) investiții privind dezvoltarea, 
modernizarea și reînnoirea fonduri
lor fixe productive clin Industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, 
alte ramuri ale producției materiale 
șl serviciilor, lărgirea, bazei materialo 
a cercetării științifice ;

b) asigurarea unităților economice 
cu cantitățile normate de materii 
prime, materiale și alte mijloace 
circulante necesare desfășurării acti
vității lor economice ;

c) constituirea de rezerve ; ■
d) investiții privind lărgirea baze! 

materiale a Invățămlntulut. culturii, 
ocrotirii sănfltății și altor activități 
soclal-culturale. precum si pentru 
construcția do locuințe șl lucrări 
edllitar-^ospodărești la orașe și sate.

Fondul de consum cuprinde :
a) mfirfurilo și serviciile destinate 

consumului, corespunzător venituri
lor bănești ale populație! ;

b) resursele alocate pentru buna 
desfășurare a activității de Invăță- 
mlnt, do ocrotire a sănătății șl asis
tență socială, a Instituțiilor de cul
turii. a stațiunilor de odihnă șl 
balneo-ctimatcrice : pentru întreți
nerea fondului de locuințe a rețelei 
de drumuri publice, precum șl pa;-. ■ 
iru alte servicii prestate populației 
gratuit sau cu plata redusă ;

c) resursele'create prin activitatea

economică desfășurată în gospodări
ile Individuale și consumate direct 
de populație.

ART. 0. Dezvoltarea economlco- 
soclală planificata asigură priorita
tea creșterii producției materiale — 
factor eaențloi a) progresului socie
tății — pe baza celor mai noi cu
ceriri nle științei șl tehnidl.

ART. 7. Dezvoltarea economlco- 
soclnlă planificată trebuie sA. se În
temeieze pe promovarea consecventa 
n industrializării socialiste, crearea 

eficiență economlcft. înfăptuirea pro
cesului de industrializare se vn rea
liza prin dezvoltarea cu precădere 
a producției mijloacelor de produc
ție, prin lărgirea bazei de materii 
prime, crearea de noi resurse de 
energic, dezvoltarea ramurilor pre
lucrătoare de tehnicitate și eficienta 
ridicată, precum șl prin creșterea 
Industriei bunurilor de consum in 
vederea satisfacerii nevoilor tot mal 
mari aie populației.

în toate ramurile Industriei tre
buie să se realizeze concentrarea 
producției, adlncirca specializări! șl 
organizarea rațională 
Intre diferitele unități; 
lenalvă a capadtăților 
adaptarea operativă, a

a cooperării 
utilizarea în
de producția, 

_____ ___ _______ _ w..„________ __ fabricației la. 
nontă a proprietăți! socialisto șl per- cerințele 'consumului intern șl ale

pieței Internaționale.
în procesul de Industrializare se 

va urmări folosirea deplină a poten
țialului de creație tehnică In vede
rea înnoirii și modernizării gamei de 
bunuri, realizării do produse eu ca
racteristici lehnlco-economlce supe
rioare, ridicării permanente a calită
ții șl f'inbtlltâțli produselor, condiție 
esențială a sporirii eficientei muncii 
sociala, i

AHT. 8. Dezvoltarea planificată a . 
agriculturii trebuie să ducă la mai 
bune satisfacere a nevoilor de con
sum ale populației, aprovizionarea 
In măsură lot mai largă cu materii 
prime a Industriei prelucrătoare șl 
crearea de disponibilități pentru 
export, In sporirea contribuției aces
tei romuri în creșterea producției 
materiale șl a venitului național.

Accelerarea procesului de dezvol
tare a agriculturii sc va baza pe 
conservarea ®i folosirea Intensivă a 
fondului funciar, efectuarea de lu
crări In vederea Îmbunătățirii ferti
lității , pfimintulul, -extinderea Iriga
țiilor șl chimizarea complexă, rldl-
carea gradului de mecanizare a lu
crărilor agricole, modernizarea șl 
utilizarea eficientă a bazei tchnlco- 
materlale. Se vor asigura producerea 
șl introducerea de soluri de semințe 
de înaltă productivitate necesare 
realizării de recolte mari șl stabile 
de cereale, plante tehnice șl legu
me ; dezvoltarea pomlculluril șl vi
ticulturi! ; zonarea rațională a cul
turilor ; creșterea șeptcluluL. a teze! 
furajere, obținerea de rase da ani
male cu randamente ridicate.

Prin extinderea activităților de pre
lucrare industrială n materiilor pri
me agricole In unitățile din agricul
tură, vor brebul create condiții toi 
mal bune pentru dezvoltarea satu
lui românesc.

AHT. 0. Planificarea trebuie șă 
ulgurc utilizarea cu înaltă eficiență 

socialii prin fundamentarea temei
nică " n fiecărui proiect de investiție, 
orientarea Investițiilor în primul 
rind spre utilarea tehnică o produc
ției : adoptarea de soluții constructi
ve moderne șl ieftine, gospodărirea 
Judicioasă a terenului, evitarea su
pradimensionărilor, reducerea chel
tuielilor de construcțll-montaj în vo
lumul total Bl fiecărei Investiți! ; 
ndustrlallzaren lucrărilor de con- 
rtrucțll. reducerea duratelor de exe- 
:uțle. de Intrare tn funcțiune a nol- 
or obiective ri de atingere n para- 
neirlior tehnlco-eeortcmlcl proiec
tați.

TZ.l-.S_ Jj produBBlo'r, a-1. ' 
slmltarea.de produse și tehnologii de 
înaltă 
consumurilor 
prime, combustibil șl

economicitate, .diminuarea . 
rpeelfice de materii 

..........  ____ - J energlo electri- . 
cft, înlăturarea pierderilor șl risipei, 
valorificarea superioară n tuturor re
surselor materiale In fiecare unitate.

ART. 10. Accelerarea rotație! fon
durilor Încredințate unităților socia
liste trebuie să : stea In centrul ac
tivității de conducere pe toate trep
tele organizatorice urmărind :

a) utilizarea intensivă a mașinilor, 
□ lilajeior și Instalațiilor, astfel In
cit să se asigure resursele necesare 
reînnoirii ți modernizării fondurilor 
fixe în termene cit mai scurte ;

b) reducerea durute! procesului de 
aprovizionare -■ fabricație — vlnza- 
re pentru n obține o producție cit 
mal mare cu același volum de mij
loace circulante.)

ART. 17. Dezvoltarea planificată 
trebuie să urmărească repartizarea 
armonioasă a torțelor de producție 
pa teritoriu, accentuarea roiului so
cial al clasei muncitoare In toate 
județele țării, realizarea unor condi
ții tot mai bune de lucru șl do via
ță pentru oamenii muncii din toate 
zonele patriei.

ART. IB. Sistematizarea localltă-

tarea multilaterală șl afirmarea .de
plină a personalității omului.

In plenul național unic se vor pre
vedea măsurile necesare pentru creș
terea veniturilor întregii populații In 
concordanță cu dinamica venitului 
național ?! cu principiul repartiție) 
după muncă, sporirea consumului de 
bunuri șl servicii, dezvoltarea con
strucțiilor de locuințe șl ridi
carea gradului lor de confort, ex
tinderea lucrărilor edilitare șl dt, 
gospodărie comunală, îmbunătăți--J
rea condițiilor de muncă și de folo
sire n timpului liber, promovarea
culturii, îmbunătățirea asigurărilor 
sociale șl a ocrotirii sănătăți!.

ART. 21. Dezvoltarea planificată 
a economiei trebuie aă asigure par
ticiparea cit mal intensă o țării la 
diviziunea internațională socialista, 
ji mondială a tnuncll, creșterea 
schimburilor economice externe, e- 
.'hlllbnil balanței de plăți, extlnderac 
cooperării Industriale ri tehnico- 
îtllnțlîlce.

Relațiile economice externe ale 
Republicii Socialiste România ce 
dezvoltă 'pe baza respeclfirll prin
cipiilor fundamentale alo suvcranl- 
lății si" independenței m ” 
getittlțll‘In drepturi, r.e.
in' treburile (Interne, avantajului re
ciproc. !

Planul național unic prevede lâr- 
jlren schimburilor comerciale șl-tn- 
.enslficarea cooperării economice și 
tehnlca-șUlnțlfiee cu statele socia
liste membre ale Consiliului do Aju
tor Economic Reciproc, cu toate 
statele socialiste, In Interesul dez- 
.■oltârl! multilaterale o flecarei țări 
fi egalizării nivelurilor de dezvol- 
are a țărilor socialiste.

Vor ti promovate schimburile co- 
■nerclalo și cooperarea economică și 
tehnlco-ștllnțlfică cu țările In curs de 
dezvoltare, In spiritul năzuințelor 
ramune de accelerare a progresului 
economic șl social.

Vor fi dezvoltate relațiile conte-- 
■tale șl de cooperare cu toate țările 

’.umil, fără daoseblra de orindulre 
socială.

Promovarea unul ■ larg schimb de 
valori materiale, 
și culturale cu

raționale,e- 
•nmestecului

tehnlco-științifice 
celelalte popoare 

constituie o coordonată de bază a 
întregii politici externe a Republi
cii Socialisto România, o contribuție 
activă la cauza colaborării interna
ționala, a păcii'ți progresului In lu
me.

CAPITOLUL IIi. i
' ' ' i’ '

. " ' * s ' -.'fir It "J

Principiile de bază ale conducerii planificate
a dezvoltării economico-sociaie

ART. 22. Conducerea planifica
tă a dezvoltării, cconomlco-soclnlo se 
întemeiază pe principiul central's-" 
mulul democratic, care îmbină în 
mod organic conducerea Întregii ac
tivități pe baza planului național 
unic cu autonomia funcțională a fie
cărei imitai!. î

Elaborarea șl realizarea planului 
național unic se bazează pe partici
parea largă și ■nemijlocită a clasei 
muncitoare In alianță cu țărăni
mea, cu Intelectualitatea șl alto ca
tegorii de oameni ai muncii — în 
dubla lor calitate de proprietari al 
mijloacelor de, (producție și do pro- 
ducAtorl.

ART. 23. în Întreaga activitate e- 
eonomlco-soclală se va âplicn con
secvent principiul muncii șl con
ducerii colective, se vor asigura ca
drul organizatoric insUtuțlonai, for
me șl metode care să permită, la 
toate nivelurile de conducere, adop
tarea deciziilor pe baza consultării

planificată

eco-

unic 
in 

ra- 
acti- 

ar-

oamenilo- muncii.
ART. 24. Conducerea

trebuie să se înfăptuiască in con
cordanță cu cerințele științei con
ducerii societății socialiste, să asi
gure perfecționarea organizării ac
tivității In toate compartimentele 
vieții societății, raționalizarea trep
telor Ierarhice, apropierea condu
cerii de locul unde se îndeplinește 
pianul, precizarea clară a îndatori
rilor, drepturilor și r“----- —
creșterea spiritului de 
gospodărirea eficientă 
lor materiala, umane

ISlKUre- UWJA8UIVH *.«J touuuut»
a fondului de dezvoltare economico- ale^^JlunlL

răspunderilor.
Inillolivă în 
a

$
resurse- 

flnanclarc

... ____ L__s . .___ JB planificată
trebuie să se bazeze pe un sistem in
formațional economlco-soclal. ela
borat In mod Științific. care să per
mită cunoașterea obiectivă n reali- 

i taților, a legităților dezvoltării, e 
proceselor ?! fenomenelor din so- 
■delate, să asigure folosirea meto
delor moderne de analiză și decizie 
ps toate treptele organizatorice.

ART. 28. Activitatea de conduceri 
planificată trebuie să se sprijine pi 
j strictă evldenîă ecor.omico-socla- 
16 și un control riguros al națiunii 
asupra modulul in care unitățile so
cialiste, toata colectivele de muncă

ișl exercită atribuțiile și Iși Înde
plinesc obligațiile ce le revin In ca
drul planurilor do dezvpltare 
nomlco-soelală a țării.

ART. 27. Planul național 
Irebulc să asigure creșterea 
proporții optime a . tuturor 
murilor șl sectoarelor de 
vitale, corelarea organică șl
monioosA a acestora ; dimensionarea 
consumurilor materialo In raport cu 
resursele economiei ; concordanța 
dintre veniturile itancștl șl cheltuie
lile pentru dezvoltarea economico- 
socială ; dintre încasările și plățile 
in valută ; o circutațta monetară co
respunzătoare activități! economice ; 
echilibru] general nl economiei na
ționale.

înfăptuirea oblecfivelcr planificate 
so vn sprijini pe folosirea coordonată 
a sistemelor do cointeresare materi
ală, financiar șl do credit, de prețuri, 
po dezvoltarea șl Întărirea relațiilor 
contractuale, în vederea gospodăririi 
judicioase a resurselor, creșterii- efi
cientei producției materiale.

ART. 28. Planificarea economico- 
soc'nlă trebuie să m organizeze șl să 
se desfășoare ca o activitate perma
nentă In tonte Întreprinderile, cen
tralele, lnstltuțfile soclal-culturule, 
ministerele șl celelalte organe cen
trale, precum șl In unitățile admi- 
nlslrntlv-terltorlale, aslgurlndu-sr 
conlucrarea sistematică intre toți 
factorii Interesați pentru adoptarea 
soluțiilor optime In elaborarea șl fe- 
allrarea planului, în gestiunea patri
moniului national.

ART. 29. Planificarea trebuie să 
realizeze Încadrarea ncUvIlățll cu
rente n tuturor unitflțllor socialist'’ 
In tendințele de perspectivă ale dez
voltării economico-sociale. in efortul 
comun de înfăptuire n •liniei politice 
generale a Partidului Comunist Ro
mân, prin îmbinarea organică r 
prognozelor pe termen lung cu pla
nurile cincinale șl anuale.

ART. 90. Prognozele pe termer 
lung vor determlns alternative pen
tru deciziile politice’cti caracter stra
tegic, ținlnd seama de mutațiile ce st 
Întrevăd in diviziunea Internațională 
a munci! și in progresul ștllnțlfico- 
tehnlc pe plan mondial, evoluția pre

e) direcțiile principale privind 
pregătirea cadrelor In concordanță 
cu nevoile de lungă perspectivă nlf 
societății, ridicarea gradului de edu
cație și cultură al populației ;

f) evoluția comerțului exterior 
lomenUle posibile șl necesare de coo
perare economică Internațională, 
principalele orientări ale participări! 
României la fluxul mondial de vn- 
'orl ;

g) direcțiile de slrtemaUznre >te
ritorială a dezvoltării economicoase- 
riale ;

h) principalele obiective privind 
tafirascerea tot mal deplina a nevo- 
,!or materiale șl spirituale ale mem
brilor societății. '

ART. 32. Pentru evoluarea tendințe
lor de durată specifice diferitelor 
domenii de activitate se elaborează 
studii economice, tehnice șl sociolo
gice sintetizate In prognoze pe prin
cipalele produse, activități, ramuri 
ji sectoare nle vieții sociale ; prog
noze pe probleme cu caracter com
plex : prognoze ale dezvoltări! eco- 
nomlco-soriațe-In profil i teritorial.

ART. 33. Planurile- cincinale 
dezvoltare econorjilco-socLilă.

F. Rare: ni le 
calitative

de-
... .. ..... „ Ito

prind oblectlveie fixate pentru etapa 
respectivă de-Partidul Comunist Ro
mân, stabilesc căile șl mijloacele ne
cesare realizării acestor obiective.

Planurile cincinale au caracter exe
cutoriu și prevăd pentru întreaga 
perioadă de cinci ani șl pe fiecare- 
ah ai perioadei :

a) volumul fizic șl in expresie va
lorică al producției din industrie, *a- 
gricultură. construcții ; volumul ac
tivității din transporturi, telecomuni- 
rați:, circulația mărfurilor și din ce
lelalte ramuri producătoare de bu- 
nirl sau servicii :

b) principalele sardnl cu privire 
a folosirea intensivă a capacitățllo: 
le producție, mecanizarea șl nuto- 
natizarea pro-ceselor de producție, 
ridicarea eailfâțli produselor, asimi
larea de noi produse și moderniza
rea celor existente, Introducerea 
tehnologiilor moderne de fabricație, 
precum șl acțiunile privind introdu
cerea In economie a tehnidl electro
nice de calcul ;

c) principalele tame do cercetare 
științifică șl tehnologică, precum șl 
smcIbI cu privire Io aplicarea In 
practică a rezultatelor lor ?! In efec
tele economico prevăzute ;.

d) Umila maximă a volumului de 
Investiții șl do consîruețll-montaj ; 
lista principalelor obiective cu pre
cizarea capacităților și a termenelor 
de punere in funcțiune ; volumul 
fondurilor fixe re vor fi date In ex
ploatare ;

e) sardnl privind repartizarea 
materiilor primo ; norme de con
sum șl de ’Stocuri la principalele 
materii prima, materiale și combus
tibili ; normative privind valorifica
rea materiilor prime ;

f) costurile de producție, cheltuie
lile materiale, rentabilitatea In 
principalele ramuri șl sectoare, efi
cienta utilizării fondurilor fixe șl a 
mijloacelor drculante ;

g) fondul de remunerare a muncii 
fi numărul personalului ; planifica
rea structurii personalului pe prin
cipalele categorii : personal de pro
ducție (muncitori, ingineri, maiștri 
;i tehnicieni), personal de cercetare 
Si proiectare, personal de adminis
trație șl personal de întreținere șl 
pază, se va face do către toate uni
tățile socialiste po baza normelor 
de personal stabilite unitar pe ra
muri și sectoare de activitate ;

h) nivelul șl dinamica productivi
tății muncii In principalele ramuri 
șl activități, precum și sardnl pri
vind utilizarea Judldoasă o torței de 
muncă ;

I) principalele sarcini cu privire 
la dezvoltarea Invfițămlntulul, In 
strini’fl legătură cu nevoile practice 
ale sodetățli, pregătirea șl perfecți
onarea cadrelor ;

J) volumul de export și limitele 
maxime nle Importului, cu spedfl- 
carea principalelor produse care fnc 
obiectul comerțului exterior : acțiu
nile de cooperare ; Încasările și plă
țile dlu schimburile comerciale, din 
prestări de serv’d! șt alta operațiuni 
valutare necomerclaie ;

k) obiectivele principale de ridi
care o nivelului de trai material șl 
cultural nl poporului : creșterea ve
niturilor. volumul vlnzărilor de 
mărfuri cu amănuntul și al presta
țiilor de servicii către populație ; 
principalele investiții și acțiuni so- 
dal-culturale privind invățămlntul. 
cultura, ocrotirea sănătății, asistenta 
îl asigurările sociale ; construcția de 
locuințe, lucrările de gospodărie co
munală și de sistematizare a locall- 
iăților și teritoriului.

ART. 34. Planurile dndnale Sf 
/or Întemeia pa analiza mai multoi 
/nrlante care să ofere organelor ce 
urmează să la hotărlrl asupra pla- 
aurllor elementele necesare de fun
damentare, temeinică a opțiunii lor. ___ __ _ _______ ___________

ART. 33. Planurile dndnale ee orșanele'de conducere colectivă din 
adoptă cu 1-2 an! înainte de Începe
rea executării și vor cuprinde tot-

I

tă la activitatea de 
îndeplinire n pionului, 
pectarea riguroasă n sarcinilor 
nlflcale, întărirea continuă a < 
plinei de plan.

AHT. 42. Sarcinile asumate de uni
tățile socialiste peste prevederile 
planurilor anuale șl cincinale se vor 
corela pe trepte organizatorice șl la 
nivelul economiei naționale. In ca
drul unul pion suplimentar care să 
irigare baza Ichnlco-muSerialâ. forța 
le muncă și desfacerea producției, 
reșterca productivității muncii, rc- 
luceron prețului de cost și eficiența

CAPITOLUL III
Organizarea activității de planificare. 

Atribuțiile și răspunderile întreprinderilor,
centralelor, ministerelor și comitetelor executive 

ele consiliilor populare în elaborarea
și executarea planurilor

I

! !

ART. 44. Organele de conducere 
colectivă asigură elnborprea planuri
lor clrtclnalo și anuale ale unităților 
respective potrivit obiectivelor ge
nerale ale dezvoltării economtco- 
rodale a țăriL

ART. 43. Comit stal o și consiliile
■ oamenilor muncii, colegiile minuta

relor și ale celorlalte organe centrale, 
comitetele executive ale consiliilor 
populara răspund de elaborarea șl 
fundamentarea planurilor unitațilcra- 
socialiste șl slnt obligate să elaboreze 
măsurile necesare pentru Îndeplini
rea lor ritmică șl integrală, să onali- 
zeze i periodic, po bază de bilanț, 
mersul activității economico-sociale, 
sS adopte măsurile pentru rezolvarea 
operativă u problemelor ce sc ridică 

Hp ”' ..ixecutnrea, planuluL
ART. 4fi. Directorul Întreprinderii 

,?I directorul general,al centralei e- 
xercilâ conducerea operativă șl răs
pund de Îndeplinirea hotărlrilor or
ganelor de conducere colectivă pri
vind elaborarea șl executarea pla
nului, organizarea in condiții opti
me a producției și a muncii, aprovi
zionarea ritmică cu materii prime ți 
materialo, vlnzarea produselor, va
lorificarea Intensivă a Întregului po- 
tențlal productiv șl administrarea cu 
eficiență maximă a patrimoniului u- 
nltățiior po care le conduc.

AHT. 47. Ministrul asigură adu
cerea la îndeplinire a hotărlrilor co
legiului cu privire la elaborarea șl 
realizarea pianului, răspunde de în
drumarea operativă a unităților su
bordonate, de organizarea colaborării 
Intre acestea pentru valorificarea In
tegrală prin plan a resurselor de 
care dispun și de realizarea ritmi
că, tn eondlțil do Înaltă eficiență, ă 
obiectivelor și sarcinilor planificate.

AHT. 48. Atribuțiile șl răspunderi
le conducătorilor compartimentelor 

’ rare participă la elaborarea șl rea
lizarea planarilor se stabilesc do 

întreprinderi, centrale și ministere.
ART. 42. Ia toate unitățile soda-

date oamenii muncii participă ne
mijlocit la elaborarea șl Înfăptuirea 
planului, io dezbaterea și Eoluțlo- 
oaren problemelor cu privire la dez
voltarea activității economlco-60- 
clale.

Adunarea generală a oamenllor 
muncll — forul prin caro clasa 
muncitoare, masele do oameni al 
muncii participă direct la conduce
rea unității in care lucrează — dez
bate planurile dnclnalo șl anuale, 
precum șl măsurile ce bo impun in
vederea îndeplinirii și depășirii pla
nului, mobilizării rezervelor inter
ne de creștere a eficienței produc
ției șl îmbunătățirii condițiilor de 
muncă șl soclal-culturale ale oame
nilor muncii.

ART. 50. Activitatea de elabora
re șl fundamentare a planurilor cin
cinale: șl anuale In tonte Întreprin
derile, centralele, unitățile econo
mico șl soclal-culturale asimilate a- 
ceslora, precum șl In unitățile terl- 
to-lal-admlnlstrative — comune, ora
șe, județe se desfășoară sub în
drumarea și controlul organelor șl 
organizațiilor de partid, care urmă
resc cuprinderea in plan a tuturor 
rezervelor extatenlo, valorificarea su
perioară o potențialului tehnic șl 
uman, orientează desfășurarea lu
crărilor de planificare In concordan
ță cu directivele partidului cu pri
vire la dezvoltarea economlco-so- 
clală a țării, mobilizează toți oame
nii muncii pentru îndeplinirea șl 
depășirea sarcinilor planificate.

Etapele și modul de ela
borare a planurilor

ART. 51. Activitatea de planifica
re pornește de la unitățile do bază 
economice, soclal-culturale și terl- 
tbrjal-ddmlriisîrațîve, astfel :

a) întreprlnt’erilc șl unitățile eo- 
clai-culturaJe vor elabora prolecîe-

(Continuare in pag. a flî-a)
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le de planuri cincinale șl anuale co-.\ 
răspunzător f-*—-■* -- 
luiut lor de activitate, cdnlucrind cu 
centralele din care fac parte și co
mitetele 
populare, pentru încadrarea. planu
rilor lor In orientările generale pri
vind dezvoltarea economlco-soclală 
a țării.
' b) La centralele Industriale șl uni

tățile asimilate lor se concentrează 
analiza, fundamentarea șl elabora
rea planurilor cincinale șl anuale. In 
cadrul activității coordonate și si
multane de întocmire n planului na
țional unic, centralele șl unitățile asi
milate, ca titulari de plan, conlucrea
ză Btrins cu ministerele, oile organe 
centrale, comitetele executive ale? 
consiliilor populare șl Comitetul de 
Stat al Planificării pentru valorifi
carea optimă, In proiectele lor ■ de 
planuri, a tuturor resurselor de care 

"dispun. In concordanță cu nevoile șl 
posibilitățile economici naționale.

Centralele vor asigura participarea 
largă a specialiștilor din producție, 
din institute de cercetare, proiectare 
și din învățfimlnt la elaborarea șl 
fundamentarea proiectelor lor 
planuri cincinale șl anuale.

Centralele și unitățile asimilate 
trebuie să acorde asistență tehnică 
șl economică unităților subordonata 
în elaborarea proiectelor lor dc pla
nuri. să asigure cooperarea și s*pe- 
clallznrea între ele. Integrarea pro
punerilor primite de la întreprinde
rile componente in proiectul dc plan 
al centralei folosind intensiv între
gul potențial de 'ptoducțlo.

Centrala industrială transmite 
proiectul său de plan ministerului 
tutelar, precum șl Comitetului de 
Stat al Planificării.
fe) Ministerele și celelalte organe 

. < tontrale titulare de plan elaborează, 
r. .j/htr-o concepție unitară șl. de per-' 

spectlvfi, in strtnsă colaborare cu 
Comitetul de Stat al Planificării, 
proiectul de pian pentru întreaga 
ramură sau activitate de care răs
pund, urmărind profilarea eficien
tă a subramurilor pe care le coordo
nează ; participă nemijlocit la elabo
rarea proiectelor de planuri In cen
trala șl alte unități subordonate, a-, 
nalizcază. sintetizează șl corelează 
propunerile acestora, asigurind In
tegrarea lor organică la planul na
țional u.nlc.

ART. 32. Unitățile economice și 
sodal-culturale dc interes republi
can au obligația să transmită pro
punerile lor do plan atlt organelor 
ierarhic superioare, cit șl comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
orășenești și județeno pe teritoriul 
cărora Ișl desfășoară activitatea.

întreprinderile, centralele șl mi
nisterele vor colabora cu comitetele 
executive ale consiliilor populare 
orășenești și, județene in procesul 
de elaborare, fundamentare și defi
nitivare n planurilor cincinale și 
anuale, pentru coordonarea planu
rilor !n profil departamental cu 
planurile In profil teritorial.

ART. 53. Comitetele executive 
ale consiliilor populare comuiudo și 
orățoneștl elaborează proiectele de 
planuri pe baza propunerilor un'- 
fâțllor economice șl coclal-culturale, 
urmărind încadrarea optimă a aces
tora In dezvoltarea economico-șoeln- 
lă a comunei sau orașului respeefiv.’ 

Proiectele de planuri elaborate de 
comitetele executive ale consiliilor • 
populare comunale și orășenești re 
traiurmlt comitetelor executive ' ale 
SSSS.'WSilgW* toffi 

donate/'^ ‘mtairtcrrie^î vcstlțll, de livrări Itv fondul-pieței și.
alte organe centrale, proiectul ..piu-. do export, de . asimilare de prodtțșc.
nulul dc‘.dezvoltare bcbnumJco-eo- m«r- ^™u.t
clnlă a județului și îl transmit Co
mitetului dc Stat al Planificării.

ART. 51. Comitetul de Stat ni Pla
nificării, In colaborare cu ministe
rele, celelalte organe centrale și 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, asigură corcia-î 
rea propunerilor de plan șl, cores
punzător posibilităților șl necesi
tăților economiei naționale, ‘ elabo
rează proiectele planurilor cincina
le și anuale pe care le prezintă Con
siliului de Miniștri.

ART. 33. Proiectul planului na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-soclală elaborat de Consiliul de 
Mlnlșlrl, după examinarea lui de 
către Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economico-Soclale, se pre
zintă spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

ART. 50. Sarcinile planurilor c'n- 
rinale șl anuale aprobate au carac
ter obligatoriu ?J se repartizează pe 
trepte organizatorice, astfel :

a) Consiliul de Miniștri repartizea
ză sarcinile ce revin din planul unic 
național do dezvoltare economlco- 
soclală a țării pe titulari de plan*, 
ministere, nite organe centrale și 
comitete executive ale' consiliilor 

. jtoputare Județene : 
'x*—fo) Ministerele șl celelalte organe 

centrale repartizează pe ecntrole șl 
.imliățl 'direct subordonate sarcinile 
fee le revin din planul național unic, 
in calitate de titulari de plan, deta
ilate cu obiective specifice șl stabi
lesc măsuri cu privire la realizarea 
acestora ;

c) Centralele șl unitățile asimilate, 
lor repartizează sarcinile stabilite de 
ministere șl alte organe centrale pe 
întreprinderi și unități direct subor
donate, detaliate cu obiectiva speci
fice și stabilesc măsuri pentru înde
plinirea acestora ;

d) întreprinderile și unitățile iial- 
milate lor, în calitate de titulari de 
plan, stabilesc pe subunități, secții 
șl ateliere .sarcinile ce le revin aces
tora șl definitivează m&mrile nece
sare pentru înfăptuirea lor ;

e) Comitetele executive ale consi
liilor popuinre județene stabilesc — 
pe baza sarcinilor co decurg din pla
nul național unic — pianul de 
dezvoltare economlco-soclală a Ju
dețului, cuprlnzlnd activitatea uni
tăților de subordonare locală șl 
activitatea unităților de interes re
publican, pe care U supun spre dez
batere șl adoptare sesiunilor consuli
lor populare județene.

Pe baza sarcinilor repartizate dc 
către consiliile populare Județene, 
comitetele executive .ale consiliilor 
populare orășenești șl comunale în
tocmesc planurile dc dezvoltare e-co- 
nomico-roclală n orașelor șl comune
lor. le prezintă spre adoptare con
siliilor populare respective și repar
tizează sarcinile pe unitățile de sub
ordonare locală.

tracta economice, comenzi ferme sau 
studii speciale de* conjunctură ;

c) planificarea — In corelație cu vo- 
potențlnlulul șl prof;- .luniul producției a necesarului de

executive ale consiliilor

rilor în profil

tls

Intensivă a terenului 
structurii eficientă n culturilor ; pe 
utilizarea cu randament maxim a 
trrictoarelor și celorlalte mașini a- 
gricole, a Bistemelor do irigații, a în
grășămintelor chimice șl a ■ celorlal
te mijloace de. producție ;

b) dezvoltarea sistematică a pro
ducție! animaliere, fundamentală pe 
crcștarea numerică șl calitativă a 
șoptclulul, ț, îmbunătățirea raselor dc 
animale, asigurarea furatelor la ni-

b1 npllcareșa^ tehnologiilor 
în creșterea nnimalelb- ;
. c) creșterea continuă a contribu
ției la formarea fondului de stat, de , 
produse .agricole vegetale șl ani
male în concordanță cu potențialul 
da producție, mijloacele asigurate și 
cerințele, economie! naționale ;

d) dezvoltarea producției șl utili
zarea do semințe1 șl material de 
plantat din soluri șl hibrizi cu ran
damente ridicate, care sfi valorifice 
in condiții optime pămlntuț ți baza 
materială ;

o) reducerea sialcmnUcă a cheltu
ielilor materiale șl bănești, utiliza
rea rațională a forțe! do muncă șl 
creșterea : productivității muncii, 
pentru obținerea dc rezultate econo
mice superioare In toate ramurile 
de producție șl toate unitățile agri
cole,

AHT. 63. întreprinderile agricole 
de stat au obligația să stabilească 
sarcinile lor de plan $! ale subuni
tăților, așigurind specializarea rațio
nală a producției în fermele compo- 
rante, folosirea intensivă a pămln- 
tuiul, a Inlâegli baze tehnlco-mate- 
riale. In vederea obținerii de pro
ducții ridicate cu cheltuieli cit mal 
reduse. j

AHT. CC. întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii vor dimen
siona prini plan volumul activității 
prooril In strimtă concordanță cu 
nevoile cooperativelor agricole de pro- 
d"eț’e 09 care te deservesc : ele au 
obligația să execute, In condiții op
time. toate lucrările contractate, aft 
arigure creșterea gradului de meca
nizare a lucrărilor agricole, contri
buind la realizarea de recolte ridi
cate. la liiden,dnl’-‘sa el dooărirei» 
pianului da către flecare cooperativă 
agricolă de producție, răspund de 
folosirea intensivă a parcului de 
tractoare si marini agricole, de spo
rirea continuă a .eficientei activității

■ lor economice;

materii prime, materiale, combusti
bil și energio electrică, determinat 
pe bază de norme de consum șl nor
me de stocuri, fundamentate tehnic, 
stabilind măsurile necesare pentru 
reducerea sistematică a consumuri
lor specifice șl valorificarea !ruperl- 

’oară a resurselor materiale ; ’ ’ _ _
d) planificarea numărului*șl struc- vcliil normelor de consum stabilite

turii personalului n-e principalele ca- t»-».—»—u,~
tegoril : personal de producție (mun-

’ citorl, Ingineri, maiștri, tebnlgfcnl), 
personal de cercetare și proiectare, 
personal de j administrație, personal 
de Întreținere șf pază în strinsă con
cordanță cu producția planificată, cu 
normele dc muncă șl normativele de 
personal aprobate ; determinarea 
măsurilor privind recrutarea, pregă
tirea și ridicarea calificării profesio
nale n întregului personal, creșterea 
productivității muncii șl raționaliza
rea consumului do muncă ;

e) organizarea științifică a produc
ției șl a muncii ; introducerea meto
delor moderne de programare și ur
mărire a producției ;

O planificarea șl executarea In 
termene scurte șl de bună calitate 
a lucrărilor de întreținere șl repa
rații ale mașinilor, instalațiilor, asl- 
gurind funcționarea acestora in 
condiții de. siguranță șl cu randa
mente maxime ;

g) planificarea investițiilor necesa
re dezvoltării :;1 modernizării pro
ducției, determinate pe bază de stu
dii tehnlco-economJce ; stabilirea 
surselor de finanțare, a «^termenelor 
de execuție șl a rezultatelor maxime 
ce pol fi obținute, asigurarea condi
țiilor de realizare a lucrărilor prevă
zute. Este interzisă angajarea fondu
rilor materiale și bănești pentru in
vestiții in toate cazuriie in care ca
pacitățile existente alnt incomplet 
folosite ;

h) ptahlficafea cercetărilor științi
fico șl a măsurilor necesare pentru 
perfecționarea tehnologiilor. Înnoirea 
producției, ridicarea pnrameirilor 
tehnlco-economlcl șl a calității nro- 
dutelor, mecanizarea si automatiza
rea' proceselor de producție :

1) determinarea costurilor de mo
durile, a căilor de reducere a chel
tuielilor materiale îl a celorlalte 
cheltuieli : stabilirea măsurilor pen
tru gospodărirea cu eficientă maximă 
și accelerarea vitezei de recuoerare 
și modernizare a fondurilor fixe șl 
a rotației mijloacelor circulante, 
centru creșterea rentabilității si a 
beneficiilor.

ART. 59. Centrala Industrială, ca 
mare organizație economică com
plexă. reprezlniâ unitatea de biză In 
activitatea de planificare economlco- 
soclnlă : centrala poartă întreaga 
răspundere pentru elaborarea Planu
rilor în domeniul său de activitate 
șl pentru indeollnirea sarcinilor de 
plan pe ansamblul centralei șl de că
tre fiecare unitate subordonată.

ART. 39. La elaborarea planurilor 
anuale și cincinale, centrala Indus
trială — pe baza cunoașterii temei
nice a capacităților de producție din 
unitățile componente șl a organiză
rii optime a specializării șl cooperă
ri! între ele — ore obligația rii di
mensioneze indicatorii de plan șl să 
adopte măAirl pentru renîlzarca 

. acestora, astfel lnc.1t să se asigure fo
losirea Intensivă a întregului poten- 
Jlal de producție.

Centrala Industrială stabilește pe . , ,t.
'unități subo-dohHtiaf,șl p%i!fiBșȘmblulJ’"'™®fț‘orlal-ndnijn!sț?awj _—
centralei sarcinile de producție și in- ' ma de potențialul productiv al.uni- 

șl tehnologif noi, nivelul chelfiiî'ell- '

file tcrilorlnl-ndmlnifftrntive subor- . 1 .■ .............. - ■ • — ■-> vc5tlțll,- do livrări la’fonduL pieței și

Planificarea în Industrie
ART. 37. Ln elaborarea planurilor 

■ cincinale șl anuale, precum șl in 
cursul executării acestora, unitățile 
socialiste cu activitate industrială nu 
obligația să asigure :

a) dimensionarea volumului do 
producție fundamentat pe evidenta 
riguroasă a capacităților de produc
ție și folosirea lor Intensivă, prin În
cărcarea maximă șl utilizarea com
pletă a timpului disponibil al mași
nilor șl instalațiilor, generalizarea 
schimbului 2 și extinderea lucrului 
in schimbul 3 ;

b) planificarea producției fizice, a 
produselor și sortimentelor ce ur
mează a fi Introdusa In fabricație in 
concordanță cu cerințele pieței inter
ne șl externe, determinate prin con

lor de producție șl alte sarcini speri- 
flee rare afi asigure îndeplinirea și 
deuHșlrea obligațiilor ce revin cen
tralei In cadrul planului ministerului.

ART. 01. Centrata Industrială tre
buie să îndrume In mod unitar, să 
controleze șl aă acorde surijin tehnic 
și economic întreprinderilor subordo
nate, să organizeze aprovizionarea «1 
.materii prime, materiale și combus
tibili, desfacerea produselor, realiza
rea programului de Investiții f>I de 
pregătire a cadrelor in concordanță 
cu dezvoltarea activității sale econo
mice.

Centrala are sarcina de a studia 
tendințele dezvoltării economice șl 
ichnlco-ștlințlflce pe plan Internațio
nal, do a dezvolta activitatea proprie 
de cercetare ®I de proiectare, de a 
moderniza procesele de protluc-Ic șl 
a introduce progresul tehnic în toate 
unitățile sale, adaptlnd permanent 
producția ta cerințele pieței interne 
șl externe.

ART. 01. Planul întreprinderii re 
elaborează șl se realizează In cadrul 
pionului centralei din care face par
te. întreprinderea industrială răs
punde dc cuprinderea In plan șl fo
losirea Intensivă" n întregului poten
țial dc care dispune ; trebuie sfl asi
gure organizarea pe baze științifice 
a producției șl n muncii, să foloseas
că rațional forța de muncă, să in mă
suri pentru reducerea consumurilor5 
specifice de /materii prime șl mate
riale, a costurilor de producție, ridi
carea parametrilor tehnici șl econo
mici șl a calității produselor, crește
rea rentabilității producției. între
prinderea răsnunde de buna gestio
nare a fondurilor Încredințate. de În
treținerea. repararea șl funcționarea 
în condiții dc siguranță a mașinilor 
șl Instalațiilor, de îmbunătățirea per
manentă a tehnologiilor.

ART. 02. Ministerul asigură înfăp
tuirea politicii partidului și stalului 
In ramura pe care o coordonează, 
răspunde dc elaborarea șl fundamen
tarea planurilor cincinale șl anuale 
ala tuturor centralelor șl întreprin
derilor direct subordonate, de înca
drarea. acestora In prevederile pla
nului național unic, precum șl de 
îndeplinirea integrală n sarcinilor 
ce-i revin din plnnurtîe cincinale și 
anuale de dezvoltare economlco-so- 
cială a țării.

ART. G3. Ministerele organizează 
îndeplinirea planului de către unită
țile subordonate, controlează Întrea
ga activitate a centralelor șt Între
prinderilor direct subordonate, le a- 
cordă sprijin operativ pentru reali
zarea in condiții de eficiență econo
mică maximă a obiectivelor prevă
zute in plan ; studiază tendințele 
dezvoltării In perspectivă a ramurii 
respective pe plan mondial : adoptă 
măsuri de adlncire a cooperării In
tre unitățile subordonate șl organi
zează activitatea de cooperare cu 
celelalte ministere, organe centrale 

’ șl organele locale ale administrației 
de stat ; coordonează activitatea de 
colaborare șl cooperare economică șl 

, tchnlco-șUlnțJficft externă din sfera 
lor dc activitate.

Planificarea în agricultură
AHT. M. La elaborarea planurilor 

dtielnale ș! anuale și în cursul în* 
’făptuirii acestora, unitățile socialiste 

; din agricultură trebuie să asigure :
n) creșterea continuă a producției 

da cereale, plante tehnice, legume, 
fructe șl alte produse vegetale, fun
damentată pe folosirea integrală §1

moderne

ART. 87. Cooperativele agricole 
de producție UI ' stabilesc planul de 
producție șl de valorificare a aces
teia In concordanță cu condițiile 
concrete in care îșl desfășoară acti
vitatea și In cadrul concepției uni
tare do dezvoltare și modernizare n 
agriculturii; .'urmărind sporirea a- 
verll obștești. întărirea proprietății 
socialista, creșterea continuă a veni
turilor membrilor cooperatori.
, ART. 68. Trusturile Județene alo 
întreorlndcrllor asrrtcole de stat În
drumă, controlează ți răspund de 
elaborarea șl îndeplinirea planurilor 
de către întreprinderile agricole 
subordonate ; asigură 
dintre unitățile agricole de stal șl 
cooperntlvde agricole. încadrarea 
activității întreprinderilor agricole 
de stat In pianist unic de dezvoltare, 
a agriculturii din Județul respectiv.

ART. S9. Comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, oră- 
șar.sțti șl .județene elaborează pla
nul producției agricole al unității 
darltorJal-ndndnistrixtli'

curea continuă’ a calificării cadrelor, 
sporirea veniturilor din prestațiile 
acestui sector de activitate.

ART. 73. Ministerul Transporturi- ■ 
lor șl Telecomunicațiilor trebuie să 
realizeze îndrumarea unitară a în
tregii activități de transporturi și 
telecomunicații, răspunde do elabo
rarea și Înfăptuirea planurilor cin
cinale șl anuale ale unităților subor
donate ; are obligația să asigure Co
lcăirea cu eficiență maximă a mij
loacelor de , transport, optimizarea 
transporturilor șl realizarea sarci
nilor . plarilficatc, cu cheltuieli mi
nime, in toate unliățlio sale.

?''

Planificarea activității 
de investițil-construcții

. ART. 74. Cuprinderea In plan,- În
ceperea șl executarea lucrărilor, de 
investiții trebuie să se bazeze pe 
pregătirea temeinică a tuturor con- 
diUilor necesare pentru a asigura 
scurtarea perioadei de executare șl 
de atingere a parametrilor proiec
tați, realizarea efectelor economice 
maxime cu fonduri materiale și 
bănești cit mal reduse.

Investițiile noi vor fi cuprinse in 
planurile cincinale [ie buză de stu
dii do fundamentare a necesității șl 
oportunități! investițiilor, cara vor 
analiza șl prezenta situația utilizării 
eapacllățllor existente, posibilitățile 
de procurare a materiilor prime șl. 
de deafacero a producției, condițiile' 
da asigurare a utilajelor șl tehnolo- 
Pvâciit*e*,rcn^tu|lr’^ne»telon*?Pi:Mc-4T|e proiccmu — m iranrcnc * 1.1. nuu ««.- 
execuția, costul ți eficiența lucrări- (!.lw _ la capacitățile prevăzute a

- realiza producția pentru export ; să
profileze unități specializate pentru 
export ; să asigure creșterea eficien
ței economice a comerțului exterior 
prin îmbunătățirea structurii exjmr- 
lulul, reînnoirea continuă a produse
lor destinate pieței * externe, cerce
tarea. proiectarea, aalmilorea șl 
introducerea in fabricație de produse 
cu grad superior de prelucrare, ridi
carea continuă a performanțelor 
tehnlco-economlce, a fiabilității șl 
compelfilvltfiții produselor ;

c) să programeze șl ®ă înfăptuiască 
măsurile necesare pentru îmbunătă
țirea plasamentului mărfurilor la 
export, prin intensificarea activității 
de prospectare a piețelor i| externe, 
diversificarea formelor de comercla- 
Uzaro, lărgirea zonelor geografice nle 
piețelor de desfacere și lncheim*ea 
de contracte . dc lungă durată ;

d) să promoveze pe scară largă 
cooperarea economică ș! tebnlco-ștl- 
ințlflcă cu toate țările socialiste, cu 
țările in curs de dezvoltare șl eu 
celelalte state ;

e) eă dimensioneze Importul la 
strictul necesar, asigurind utilizarea 
maximă a resurselor Interne de ma
terii prime, materiale, de mașini și 
utilaje.

Activitatea de planificare trebuie 
să asigure echilibrul balanței de 
plăți externe prin creșterea cantita
tivă șl calitativă n exporturilor, prin 
extinderea acțiunilor de cooperare 
șl dimensionarea riguroasă n Impor
turilor.

ART. 02. Ministerul Comerțului 
Exterior răspunde db;înfăptuirea po
liticii partidului șl (Hatului in dome
niu! comerțului exterior, al cooperă
rii economleo. și tehni’ee internațio
nale.

Ministerul Comerțului Exterior în
tocmește planul de comerț exterior 
și cooperare economică șl tehhîcă 
lnt.--nnționalg exercită controlul șl 
îndrumarea generală avu pre expoTr 

‘ tulul șl irâporiulul. urmărește creș
terea continuă- a eficienței comcrțu 
Iul, exterior șl răspunde de-m< ' 

•cum se realizează planul de comerț 
exterior. ' :

Materialo șl Controlului Gospodări-
Ml. ..^.^*.^,.-4 . v k.^*-ții Fondurilor Fixe colaborează 

manent cu toate mlntetcrele șl < 
nele centrale Interesate.

'■ ,* • ■ , jȘ
Planificarea dezvoltării 

relațiilor economice

_____ . vltăților sodal-culturale șl de ser- 
amplificftrll acțiunii generale . de viei! g& fie In concordanță cu creș- 
perfecțlonnre a pregătirii profesio- tarea populației, cu dezvoltarea in
nate urmărind : dustrie! șl a celorlalte ramuri ale

materiale din orașul res-

cesare dezvoltării Învățămîntului și 
amplificării acțiunii generale <îe

riale urmărind : dustrie! șl
a) cuprinderea întregului tineret in producției 

forme de Invățămlnt corespunzătoare 
necesităților dezvoltării economîco- 
Boclala a țării ;

b) formarea profesională a cadre-
-^r

formarea profesională a cadre- 
r prin lărgirea șl intensificarea 
regătlril practice, legarea procesu- 

‘2. ."j-l—1 ■ de producție șl 
cercetare, amplasarea șl desfășurarea 

"activităților de Invățănilnt direct în 
unitățile productive, îmbunătățirea 
conținutului șl structurii’ Invățămln- 

v__ ....... .tulul,mediu șl superior, extinderea
țlflce externe, parte integrantă a nln- bazei experimentale a procesului 
nurilor cincinale șl nnunle, trebuie didactic ;
să prevadă orientările, obiectivele c) asigurarea bazei materiale șl a

- ' •. ‘ « «*■   _ <1 i ;■ „ă:.-.7 A—*   TSfcsa rl I rîl im oii ««.<» ■ r» rres ftlSjfi

țămlntu-

internațional© . pregătirii practice, 
și a cooperării industriale

și tehnico-științlfice
ART. 81. Planul de dezvoltare a 

relațiilor economleo și tehnlco-șllln-

concrete el mijloacele necesare pen
tru extinderea schimburilor 
riale șl a relnțiilor de cooperări 
conomlcă și tehnlco-ștlințlfică cu 
alto slate, creșterea contribuției ac
tivității de comerț exterior la dez
voltarea țării. i

In elaborarea și executarea planu
lui de comerț exterior, unltațlle so
cialiste nu obligația : ț

a) să asigure, folosirea judicioasă b 
potențialului productiv p®ntru creș
terea exporturilor, extinderea acțiu
nilor de valorificare n licențelor, a 
documentațiilor tehnice pe baza stu
diilor de conjunctură, a contractelor 
ți acordurilor încheiate cu partenerii 
străini ;

b) să planifice ?! să organizeze ac
țiunile necesare pentru punerea in 
funcțiune șl atingerea parametrilor 
proiectați — in termene-rit mal rc-

comcr- 
■e e-

' cadrelor didactice necesare desfășu
rării in bune condiții a Invățămlntu- 
lui de toate formele ;

dj accelerarea și adindrea proce
sului do instruire șl calificare profe
sională a oamenilor muncii,- de re
împrospătare șl lărgire a cunoștințe
lor profesionale prin red clarei peru 
dlca, policalificarea și recnliffcarc 
potrivit mutațiilor ce se produc

pectlv.
ART. 92. Comitetele executive ale 

consiliilor populare Județene elabo
rează proiectele planurilor cincinale 
și anuale de dezvolta re feconomîco- 
soclală a județelor, care vor cuprin
de : planurile de dezvoltare econo- 
mico-soclalfi a comunelor șl orașe
lor ; activitatea unităților economi
ce și social-culturale direct subor
donate consiliului popular județean, 
precum și activitatea desfășurată pe 
teritoriul județului de toate unită
țile economice șl sodal-culturale de 
Interes republican ; luerărlle edili- 
tar-gospodăre-jtl efectuate prin con
tribuția in bani și in muncă a 
culturilor.

ART. 03. în activitatea de elabo
rare și executare a planurilor, 
mitatele executive ale consiliilor 
pulare județene au următoarele 1 
dnl șl atribuții principale :

a) organizează șl Îndrumă actlrf- 
tatea comitetelor executive ale con
siliilor populare orășenești (murii- 
dpale) și comunale cu privire la e- 
laborarea și executarea . planurilor, 
asigurind încadrarea acestora in 
planul național unic de dezvoltare 
ccsriomico-soclală a țării ;

b) răspund de elaborarea șl reali
zarea planurilor de către unitățile 
economice și sactal-culturale subor
donate, asigurind folosirea intensivă 
a întregului lor potențial, utilizarea 
rațională a fondurilor materiale și 
bănești ;

c) urmăresc ca planurile unltăjl- 
■lor de interes republican șl planu
rile unităților de mterea loca! să a- 
slgure sistematizarea dezvoltării e- 
conomico-scclale s județului, valo
rificarea optimă a forței de muncă 
ai a resurselor naturale. îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de mun
că și de viață nie populației din' ju
dețul respectiv.

ART. M. Comitetele executive ale 
consillflor pojjulare județene șl oră
șenești au, următoarele drepturi; si 
obligații cu privire la executarea 
planului unllațilcr de interes repu-

îo-

co~
po- 

SJiT-

policalificarea și recallffearca, 
___ivit mutațiilor ce se produc in 
structura ramurilor economiei națio
nale.

Ministerele, centralele, întreprinde
rile, toate unitățile socialiste răs
pund pentru asigurarea cadrelor ca
lificate In strictă concordanță cu 
cerințele dezvoltării producției șl 
activităților soclal-culturale, pentru 
organizarea șl desfășurarea activității 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale a lucrătorilor corejpimzălor 
necesităților realizării planurilor ds 
dezvoltare economlco-soclală.

Ministerul Educației șl învățămln- 
tulul răspunde de desfășurarea in 
bune condiții ți perfecționarea con
tinuă a procesului de Invățămlnt, în
drumă și controlează instituțiile de 
invfițămlnt in realizarea programului 
de pregătire a cadrelor, sprijină uni
tățile socialiste ți coordonează activi
tatea de perfecționare a pregătirii 
profesionale.

1UI .

In planurile anuale. Investițiile noi 
vor fi Înscrise pe baza studiilor' tefi- 
nlco-economice aprobate potrivit 
dispozițiilor legale. '

Se Interzice deschiderea șantiere- ■ 
lor pentru lucrările de investiții care 
nu au asigurate condițiile necesare 
pentru desfășurarea ritmică a lucră
rilor șl Intrarea în funcțiune 11 capa
cităților proiectate la termenele sta
bilite. > / ,

ART. 75. întreprlndc-rlle. trusturi
le și alto organizații de construcțli- 
montaj au obligația să asigure la 
elaborarea șl realizarea planurilor 
cincinale șl anuale :

a) planificarea lucrărilor dc eon- 
stracțil-montaj In concordanță «1 
volumul do InvOTUțU. capacitățile de 
producție șl durata de execuție a 
noilor obiective stabilite prin planul 
național unic ;

b) concentrarea potențialului de 
construcții pe obiective, pentru a 
evita dispensarea mijloacelor și a 
asigura scurtarea duratei de renll- 
znre 5! de punere în funcțiune a ca
pacităților de producție ; clădirile 
administrative vor fi programate și* 
executate numai după intrarea in 
exploatare a capacităților produc
tive ;

c) organizarea rațională a lucrări
lor pe baza metodelor moderne de 
programare șl urmărire, folosirea 
Integrală In tot cursul anului a uil- 
lajelor de construcții și a forței d-n' 
muncă ; elaborarea prin grupe pro
prii do proiectare a documentațiilor 
de execuție pentru lucrări' de con- 
slructii-montaj ;

d) extinderea mncanlzărli șl In
dustrializării lucrărilor do construc
ții, utilizarea tehnologiilor de .mare 
randament, ridicarea continuă h ca
lității lucrărilor șl creșterea produc
tivității muncii pe șantiere ;

e) gospodărirea Judicioasă o niate- 
rtalelor pe șantiere, reducerea coar-

__ mimurilor specifice de ciment, fler-.. 
ivS, !‘țlntnd ' sen- ’ ‘ ‘beton -șl alte materiale de -construe- * 

ți! : folosirea materialelor de con
strucții , cu. caracteristici superioare :

0 reducerea cheltuielilor do orga- ■ 
nteore.. a șantierelor ,țl ■ a celorlalte ■ ■ 
cheltuieli, realizarea de economii 
față de deviz și creșterea beneficii
lor.

ART. 76. Ministerul Construcțiilor 
Industriale, răspunde de elaborarea 
ș; realizarea planului unităților sub
ordonate. de îndrumarea unitară a 
activității de cercetare, proiectare și 
executare a lucrărilor de construcții- 
rriorițaj. elnbsrcazfi norme privind
consumul de materiale șl de
muncă, normative privind durata 
de execuție a lucrărilor pe șan
tiere ți dotarea cu utilaje a or
ganizațiilor de construcții ; asigură
Introducerea metodelor moderne sd 
eficiente de lucru, executarea lucră
rilor, pregătirea cadrelor, â-eșleren 
eficienței și .rentabllitățlț ncllvltătil 
de consinicțll-monlaj.

Planificarea teritorială 
a dezvoltării 

economico-social®
ART. 87. Consiliile populare comu

nale, orășenești și județene organi
zează, îndrumă șl controlează întrea
ga activitate de dezvoltare cconomi- 

clln unitatea

i'

i'

cooperarea

eo-sodalA planificată, din t...ltat™ 
admlnlstrativ-teritorlnlft respectivă.

ART. 68. Comitetele executiva ale 
consiliilor populare comunale elabo
rează proiectul de plan de dezvol
tare economico-soctaîă a comunal, 
caro cuprinde ; producția agricolă 
vegetala șl animală de pe teritoriul 
comunei ; activitatea unităților eco
nomice șl sorial-culturale din șubor- 
dinea consiliului popular comuna], 
precum șl activitatea de pe teritoriul 
comunei a unităților din subordlnea 
consiliului popular Județean ; activi
tatea unităților coojteraltate meșteșu
gărești șl de consum ; contribuția 
gospodăriilor personale ale țăranilor 
cooperatori, a gospaiârlilor țărănești 
individuale și a meseriașilor la con
stituirea resurselor centralizate ale 
stalului șl la satisfacerea nevoilor 
de bunuri șl servicii ale populație! ; 
lUE-ările sdilltar-gospodăreîrli efec
tuate prin contribuția în bani șl în 
muncă n locuitorilor.

ART. 69. In activi taîea de elabo
rare și executare a planurilor, co
mitetele executive ale conalllllor 

■ populare comunale : iraw
a) răspund do întocmirea și reall-

bllcan :
a) exercită controlul asupra sc- 

llvltaț:! economice și sprijină orga
nele de conducere colectivă in stabi
lirea măsurilor necesare pentru în
deplinirea Integrală a sarcinilor de 
plan :

b) avizează, ținind seama ds gra
dul de utilizare a potențialului exis
tent, dezvoltarea capacităților ds 
producție și amplasarea de noi ca
pacități mu obiective de investi ții ;

c) avizează folosirea fondurilor 
proprii ale întreprinderilor republi
cane constituite din beneficii sau din 
alto surse pentru construcția , de 
obiective social-culturate ;

dl adoptă, în colaborare cu 
nete centrale de l,__ ’
suri pentru protejarea _ _ 
tura! ambiant, prevenirea 
aerului șl apelor, 
gradării solului ; c.......... 
riguros asupra modulul In 
tățlle economice folosesc 
dast’raate acestor lucrări.

ART. S3. In flecare Județ, precum 
șl In municipiul Uucureș!!, se orga
nizează direcții de planificare, sub
ordonate comitetelor executive ■ ale 
consiliilor populare județene ssti el 
municipiului București, cit și Comi
tetului de Stat al PÎaniflcSril.

ll
laborare cu orga- 
trpsclalltata. mă- 
area mediului; na-

precum și a ' | d 
exercită control

poluării 
’ de- 

»_..~alul 
care unl- 
fondtirile 

■ccura

taților agrițole dc frtaL ul. cooperati
velor nșricple de D-oducție, ^] gos
podăriilor. membrilor cooperatori șl 
ale țăranilor cu gaspodărie Individu
ală, asigurind încadrarea' In obiec
tivele jplahuful național unic de dez
voltare economlco-soclală a țării.

ART. 7O.,Șffnlstaru! Agc’CMlturil. 
Industriei Alimentare și Apelor râfc* 
punde de înfăptuirea politicii de 
dezvoltare a producției agricole in 
sectorul de; stat, seniorul cooperatist 
șl In gospbaărllîe populației'î * elabo
rează, pe baza propunerilor unități
lor direct subordonate, șl ale comite
telor executive ale consiliilor popu
lare Județene, planul do dezvoltare 
pentru întreaga agricultm-ă și răs
punde de îndeplinirea iul.'

Ministerul Agriculiuril. Industri
ei Alimenttire șl Apelor îndrumă 
elaborarea planurilor In unitățile so- 
riallste tîSnj agricultură șl a planuri
lor producție! agricole pe Județe, a- 
cordă sprijin în realizarea acestor 
planuri : asigură încadrarea planu
rilor unităților subordonate ta sarci
nile rezultate din planul național u- 
nlc do dezvoltare economico-saeială 
a țării ; ? împreună cu Uniunea Na
țională a Coopern'lvelor Agricole de 
Producție asigură Înfăptuirea în sec
torul cooperatist a obiectivelor pri
vind agricultura, cuprinse In planul 
național unic.

■
Planificarea în transporturi 

și telecomunicații
ART. 71.' Unitățile economice cu 

activitate de transporturi feroviare, 
rutiere, navale șl aeriene au obliga
ția ca, la elaborarea șl In execuția 
planurilor cincinale șl anuale, să n- 
glgure : j i

a) planificarea volumelor de 
transport !n traficul intern șl extern 
de mărfuri și călători în concordan
ță cu dezvoltarea cconomlco-socta’.ă 
a țării și cererile beneficiarilor ;

b) folosirea intensivă a cauadtățl- 
lor de transport, sporirea vitezei șl 
siguranței in circulație ;

c) repartizarea judicioasă a mărfu
rilor pe categorii de transport, pe. 
baza criteriilor economice și a cal
culelor de optimizare a transportu
rilor ;

d) planificarea acțiunilor de creș
tere a capacității șl de modernizare: 
a mi Cloacelor de transport, de re
parație ș! întreținere a ecestora ;

o) planificarea acțiunilor de meca
nizare a operațiunilor de Incărcare- 
descărcnre, precum șl a celor de In-: 
Iroditcere a .paietlzării șl cnntalnc- 
rizării, urmărind reducerea sistema
tică n timpului do imobilizare a mij
loacelor dc transport ;

:0 planificarea numărului șl struc
turii puraorinlulu! urmărind utiliza-; 
rea judicioasă a cadrelor, ridicarea 
continuă ■ a nivelului de pregătire' 
profesională a acestora ;

g) creșterea continuă a veniturilor 
din transporturile Interne șl Inter
naționale, reducerea sistematică a 
consumurilor specifice șl a tuturor 
cheltuielilor, sporirea beneficiilor In 
raport cu fondurile de producție, 
puse Is dispoziție.

ART. 72. Unitățile de poștă. ?! 
telecomunicații "au obligația ca la 
elaborarea șl in executarea pla
nurilor cincibale șl anuale să a- 
slgure 
optime 
șl ale

_ șl în executarea pla- 
_l.icihale șl anuale să a- 
sallșfaccrtta In condiții 
a nevoilor economie.':

—lulațlel, prin folosirea cu 
1 1 a mijloacelor da 

___ extinderea și moderni
zarea bazai tehnlco-materiale.’ folo
sirea rațională a personalului, rldi-

și ale populației, 
eficiență maximă 
care dispun, extli

«Hi" J u-w mwtnaii«a reaua-
zarea planurilor de către unitățile 

l0dyJ- proprii;. ■■/. .< Vuț-jSâ,

Planificarea aprovizionării 
iehnlco-materlale

ART. 77. UnitățileART. 77. Unitățile socialiste' au 
obligația »ă asigure prin planurile 
cincinale șl anuale aprovizionarea 

dimensionin'!
cincinale șl anuale 
tahnlco-materială, 
rantltățlle necesare dc materii ■ pri
me, materiale, combustibili și enoc- 
gie pe baza normelor de consum și 
a normelor de stocuri, cu funda
mentare tehnică. Unitățile producă
toare au datoria să asigure dezvol
tarea și utilizarea optimă a capaci
tăților de producție, răspund de 
respectarea Integrală a obligațiilor 
rezultate din contracte economice, 
comenzi ferme, de satisfacerea ce
rerilor • determinate prin studierea 
pieței interne șl externe.

ART. 78. Relațiile de aproviziona
re șl desfacere se stabilesc intre uni
tățile producătoare Jl cele consuma
toare in concordanță cu planurile șl 
balanțele, mnterlale aprobate, pa 
bază de contracte economice.

Nomenclatorul produselor puntru 
care se întocmesc balanțe, lista co
ordonatorilor care răspund de ein- 
borarca lor șl competențele de 
aprobare ®e stabilesc de Consiliul de 
Miniștri.

la produsele la care In anumite 
etape resursele stat Insuficienta, 
prin balanțele materiale, aprobata 
o data cu planurile cincinale șl 
anuale, șn vor stabili repartiții pe 
beneficiari.

ART. 70. Unitățile socialiste sl co
ordonatorii de balanțe; ffecnrs in 
domeniul său dc activitate, rint 
obligați să asigure desfășurarea rit
mică a aprovizionării șl ’ desfaceri! 
produselor fabricate. respecUnd ri
guros sarcinile stabilite prin olan 
și balanțele materiale aprobate.

ART. lit). Mlntaicrul Aprovizionări! 
Tehnico-Mnlcrlnle. si Controlului 
Gorootlfirirli Fondurilor Fixe răs
punde de asigurarea mițloacelor ma
teriale necesare IndcnUniril nionulul 
.șl de realizarea rlim’nă a aprovizto- 
năril tehnlco-malorinle conform nre- 
vederilor de olan : asigură menține
rea echilibrului balanțelor materiale 
In cursul executării olanului : elabo
rează normele de consumuri de ma
terii crime și materiale care stau* 
la baza dimensionării- olanului na
țional unic : controlează sullcnrea 
strictă q normelor de consum ’ șl a 
normelor de stor In economie : la 
măsuri de Kosnodărlre rațională a 
resurselor de maiorii prime, mate
riale. combustibili șl energie elec
trică ; îndrumă ?! controlează dez
voltarea orodiictlel dc -Înlocuitori sl 
oxt'nderen utilizării lor In Droducrie.

Mlnlșlcrui Anrovlzionărll ’’’ohnte.n- 
Materinle șl Controlului Gosuod.ă- 
riril Fondurilor Fixe exercită In lr.- 
treASa economie controlul miujtf 
1olo«!r!l optime a fondurilor fixe fn 
condiții de siguranță sl de eficienta 
e.ranomlcă.

Tn exercitarea atribuțiilor sale. 
Ministerul Aprovizionării Tehnico-

’?’PlaHîlicâ'rea creșterHYv? 
nivelului de trai 

al populațieib) asigură utilizarea Integrală șl 
Intensivă a terenului, valorificarea 
tuturor -esiu*seior de creștere a pro
ducției agricole vegetale șl animate 
in fermele de stat, cooperativele' a- 
gricole șl gospodăriile personale ;

c) acționează tu direcția creșterii 
aportului comunei ia formarea fon
dului de stat de produse agricole ve
getale și animale ; planul de pro
ducție agricolă șl cel de vinzări de 
produse agricole către stat se dezbat 
in adunarea generală a locuitorilor 
comunei :

d) urmăreș te dezc’ol tarea act! vi ta- , 
ților de prelucrare a produselor a- 
gricole, a altor activități industriale 
pe baza materiilor prime locale, pre
cum șl a prestărilor de servirii in u- 
nițățl proprii sau ale cooperativelor 
agricole, meșteșugărești șl de con
sum ;

e) asigură dezvoltarea activităților 
soclsl-culturole, organizarea aprovi
zionării eu mărfuri a comunei, dez
voltarea edllitor-gorpodăroască. or- 
ganlzlnd partlclpa-eă prin cantzlbu- 
|le voluntară a 'cetățenilor la aceste

ART. K'. Comitetele executive ale 
consiliilor populare orășenești elabo- 
rcazft SJrolectul de 'plan de dezvol
tare economico-soeială a orașului, ‘ 
care cuprinde : activitatea de pro- 
ducțlo Industrială, agricolă, de con
strucții. transporturi, circulația măr
furilor, prestări de worvicli. Boclal- 
eulturâlfi “i de gospodărie comunală 
desfășurată de unitățile din subor- 
dlnea consiliului popular orășenesc 
șl de unitățile coope-attatc ;. actlvi- 
tataa desfășurata pe teritoriul ora
șului de unitățile din subordlnea 
consiliului popular județean șl do 
calo de interes republican ; contri
buția gospodăriilor personale alo 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție, a gospodăriilor Indivi
duale șl a meseriașilor la costsUtul- 
rca resurselor centralizate ale sta
tului șl la satisfacerea nevoilor de 
bunuri șl servicii ale populației ; 
lucrările. de Interes obștesc efec-

Plnniflcarea cercetării 
științifice șl a introducerii 

progresului tehnic
ART. 83. Planurile cincinale

anuale vor cuprinde oblerilveie șl
mijloacele necesare pentru dezvol
tarea și utilizarea, optimă a poten
țialului de cercetare științifică, 
orientarea corectărilor științifico 
spre rezolvarea celor mal Importante 
probleme privind valorificarea ' xu- 
perioarfl a resurselor naturale, In
troducerea tehnologiilor noi, moder
nizarea, Înnoirea, ridicarea calității 
'81 eficienței producției. ,î ji ț. . . 1

în planurile de cercetare științi
fică și de Introducere a progresului 
tehnic sa vor stabil! :

o)'teme de cercetare științifică ș: 
tehnologică, cuprinzJnd in specia] 
cercetările pen'.ru punerea in valoa
re șl prelucrarea eficienta a resur
selor prourii de materii prime, ela
borarea de noi tehnologii și produse, 
preepm și modernizarea caîor exis
tente : ridicarea continuă a calității 
și eficienței producției';.

,b) etapele cercetărilor, termenele 
de încheiere a acestora ș! de aplicare 
in producție a cercetărilor Încheiate ;

c) mijloacele necesare realizării 
sarcinilor planificate, urmărind uti
lizarea rațională a fondurilor mate
riale șl hăneștl alocate, orientarea 
întregului potențial dc creație spre 
temele de importanță primordială 
pentru dezvoltarea economlco-sodnlă 
a țării ;

d) obiectivele, mijloacele și rezul
tatele economica, ale extinderii me
canizării, automatizării, îmbunătățirii 
controlului calității șl al flabilității 
produselor, precum și ale Introdu
cerii tehnicii electronice de ealcul In 
conducerea proceselor do fabricație 
șl în gestiune.

aW u„wm. garstfgs
ART. 01. în activitatea de elabo

rare șl executare a planurilor, co
mitetele executive ale consiliilor 
populare orășenești au următoarele 
atribuții principale ;

a) răspund de întocmirea el rea
lizarea planurilor de către unitățile 
proprii din Industrie, construcții, co
merț, gospodărie comunală șl de că
tre unitățile sodal-culturale ;

b) asigură folosirea depllr.ă a po
tențialului de producție existent, u- 
tlllzaroa optimă a resurselor mate
riala do muncă, gospodărirea rațio
nală a fondurilor materiale (jî bă
nești ; creșterea aportului uniMților 
locaie ia dezvoltarea do ansamblu a 
orașului, la îmbunătățirea condiții* 
lor de. muncă șl de viață ale popu
la’’, el ;

c) urmăresc ca planurile elaborate 
de Întreprinderile din aubordinea 
consiliului popular județean și cele 
de ințares republican eă asigure folo
sirea deplină a capacităților de pro
ducție șl a forței de muncă, ridl- 
rarea eficienței economice ; colabo
rează cu centralele, ministerele șl 
celelalte organe centrale la elabora
rea soluțiilor optime din punct de 
vedere economie C ‘ ' 
dezvoltarea capacităților

Șl

cnre in domeniul său dc activitate, 
răspund de elaborarea șl realizarea 
planurilor cincinale și anuale privind 
cercetarea științifică șl introducerea 
progresului tehnic.

Unltățllo socialiste vor conlucra cu 
academiile do știință, cadrele din !n- 
vățăitdntul superior, vor asigura 
participarea largă a cerceiătorllor, 
oamenilor de știință si specialiștilor 
din producție ta rezolvarea lemetor 
prevăzute in planul lor de cercetare 
și de extindere n progresului tehnic.

ART. 83. Consiliul Național pen
tru Știință șl Tehnologie ■ nnigină 
elaborarea planurilor cincinale ș! 
anuale pe ansamblul activității dc 
cercetare științifică șl tehnologică ;■ 
răspunde de orientarea unitară a 
acestora apre rezolvarea problemelor 
fundamentale tehnice și științifice 
care condiționează dezvoltarea cco-‘ 
nomlco-soclnlâ ■ a țării : controlează 
șl la măsuri pentru aplicarea in eco
nomie a cercetărilor încheiate pentru 
Introducerea in producția materială 
a Invențiilor, Inovațiilor ?! . tehnolo
giilor noi, urmărind ridicarea nive
lului tehnic al ramurilor cconomleL

Consiliul.' Național; pentru Știință 
ș! Tehnologie elaborează prognoza 
științifică și tehnologică pe termen 
lung și iwn-tlclpă la elaborarea prog
nozelor de dezvoltare economlco- 
jocinifl.

ART. 03. Obiectivele privind creș- 
■ .-—■---"--5 a nivelului d® trai 
tu mpuiuiia șl mijloacele necesa
re realizării acestor obiective se vor

eu 
materiale șl 

creșterea productivități! muncii i so
ciale, cu volumul venitului națio
nal și al fondului de consum.

în planurile cincinale și anuale se 
vor stabil! : |

s) creșterea veniturilor populației 
urmărind aplicarea principiului ț, re
partiției după cantitatea și calita
tea muncii, a principiilor echității 
socialiste ; creșterea ttalarliilui real 
șl a veniturilor reale ale țărănimii ;

b) noi locuri |de muncă prin dez
voltarea producjlel materiale. ?: In 
primul rind a industriei ; 1

c) mijloacele materiale v: bănești 
alocata pentru acțiunile soclal-cultu- 
rale, fondurile destinate pensiilor, 
burselor, alocațiilor do stat pentru 
copil ; acțiunile șl fondurile aleza-, 
te .pentni protecția muncii, extinde
rea rețele! de ocrotire a sănătăți! și 
î.-.-.bunătațlrca aslsta.nțe! medicale, 
pentru dezvoltarea bazei materiale a 
culturii, pentru odihnă, turism, sport 
șl alte aâemer.ea acțiuni ;

d) volumul de mărfuri șl servi
cii,k rantitățile de mărfuri ieftine și 
articolele pentru copil ; dezvoltarea 
ți modernizarea rețelei comerciale, 
de alimentație publică fi a unităților 
prestatoare de servicii atlt la orașe 
dt șl ia sale ;

e) volumul do locuințe, lucrările 
edllltar-gospodărești, dezvoltarea și 
modernizarea transporturilor in co
mun, acțiunile pentru protejarea me
diului ambiant.

AHT. 97. Unitățile socialiEte .m 
obligația să asigure la fiecare Iod 
de muncă condițiile materiale și 
organizatorice necesare, astfel ca fie
care lucrător să realizeze earciniie 
sale dc producție șl de creștere a 
productivității muncii. Eă obțină re
munerarea prevăzută.

Unitățile socialista trebuie să rea
lizeze măsurile planificate prti’ir.d 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că fi de proiecția mundl, consfruc- 
tia de locuințe, cămine, creșe, gră
dinițe, cantine șl alte acțiuni simi
lare.

ART. 9®. Unitățile economice pro
ducătoare de bunuri de cor.cum tre
buie aă asigure sporirea șl dlveral- 
ficâțea .producției de mărfuri, ali
mentare, îmbrăcăminte, produre de 
folosință Îndelungată șl de uz gos
podăresc, bunuri cu caracter cultu- 
ral-spartiv și a altor mărfuri Xjțoll- 
cltate de populație, să ridica perma
nent calitatea produselor fabricate.

ri

terea continuă a nivelului d® 
al" .populației șl

stabili in sîrinsă concordanță 
dezvoltarea producției

Planificarea învățămîntului 
și a pregătirii 
terței de muncă

ART; 88. Programul special de pre
gătiră a cadrelor — parte Integrantă 
a planurilor cincinale șl anuale — va 
cuprte.de obiectivele »*: mijloacele ne-

șl soda! privind 
. Itățllor existente 

sau. crearea de noi unități econo
mico ; „ *

d) acționează în vederea extin
derii cooperării dlnlro Întreprinde
rile de interes local șl cele de inte
res republican ;

e) coordonează șl răspund de dez
voltarea edllltar-goapodăreașcă a o- 
rașului, organizează participarea ce
tățenilor prin contribuție voluntară 
la aceste lucrări : asigură ca planu
rile cu privire la lărgirea bazei teh- 
nico-materiale a comerțului, a actl-

I ș

AHT. 09. Unitățile comerciale șl 
cele prestatoare da servicii sini 
obligate să in măsuri pentru cu
noașterea cererilor consumatorilor, 
repartizarea rațională a rețelei co- 
merclalo pe teritoriu, formarea cb- 
d-clqr șl ridicarea nivelului lor de 
pregătire profesională pentru îm
bunătățirea continuă a servirii popu
lației.

Ministerele f.i celelalte organe 
centrale trebuie să exercite un con
trol exigent asupra realizări! vo
lumului de mărfuri destinat vlnză- 
ril către populației calității șl pre
țurilor bunurilor de consum, să asi
gure îndeplinirea riguroasă a iu- 
turor sarcinilor legate de satisface
rea in condiții optime a cereriior 
co asuma tort lor.

Comitetul do Stat pentru Prețuri 
răspunde de aplicarea ș! respecta
rea prețurilor fixate la mărfurile de 
larg consum.

Ministerul Comerțului Interior 
răspunde de organizarea și îndru
marea unitară s întregii activități de

(Continuare in pas. a IV-a)
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AHT. IKi. Comitetul de Stat nl 
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le de conducere colectivă 
) cen-

economico

(TJrmare din pag. a Kl-a)

comerț ; asigură încadrarea planu
lui privind vlnzărlle do mărfuri In 
planul național unic de dezvoltare 
economico-socială, repartizează fon
dul de mărfuri pe Județe și răspun
de de bună aprovizionare a popu
lației.

ART. 100. Unitățile soclal-cultu- 
rale, precum și organele centrale șl 
locale ale administrației de stai că
rora le stat subordonate, au obliga
ția să asigure prin plan dezvoltarea 
bazei tehnico-matcrlale, recruta- . 
rea șl’ pregătirea personalului din a- 
coste unități, mijloacele materialo și 
bănești necesare desfășurării In 
bune condiții a activității lor, ta:con
cordanță cu obiectivele dezvoltării 
economico-sociale a țfiriL ,

ART. 101. Comltetelo executive 
ale consiliilor populare comunale, o- 
rășcneștl și județene au obligația 
să organizeze șl să controleze actl-

vltatea comercială șl de prestații de 
servicii, să asigure repartizarea ju
dicioasă a fondului de mărfuri pe 
localități șl sisteme comerciale, res
pectarea prețurilor ; eă realizeze 
dezvoltarea planificată a construc
țiilor de locuințe, a lucrărilor edili
tare și gospodărești ; să coordonez® 
întreaga activitate a unităților so- 
cial-culturale de pe teritoriul res- 
Itectiv. 1

Ministerele, centralele, Întreprin
derile, comitetele executive ale 
consiliilor populare, toate unitățile 
socialiste răspund de realizarea in
tegrală a sarcinilor do plan cu pri
vire la creșterea veniturilor oame
nilor muncii, aprovizionarea cu 
mărfuri șl servicii, respectarea ri
guroasă a regimului prețurilor, în
făptuirea acțiunilor cu caractor so
cial-cultural, urmărind îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de muncă 
șl de viață, a bunăstării îwputațtel.

CAPITOLUL llVi

Atribuțiile și răspunderile Consiliului de Miniștri 
și altor organe centrale în .activitatea 

de dezvoltare economico-socială planificată
AHT. 102. Consiliul de Miniștri 

— organul suprem ol administrației 
de stat — conduce întreaga ‘ activi
tate executiva de dezvoltare eco
nom ico-soclală planificată a țării, . 

. răspunde de elniiurarea planului na
țional unic șl a bugetului de stat, 
precum șl de realizarea acestora du- 
pfi adoptarea lor do către Marea 
Adunare Națională.

în exercitarea atribuțiilor sale, 
Consiliul do Miniștri stabilește re
guli unitare de elaborare și (unda- 
menlare a planurilor in profil de 
ramură, departamental șl teritorial ; 
aprobă sistemul indicatorilor, al nor
melor șl normativelor utilizate ln 
planificare, analizează in diferita 
faze, pe sectoare de activitate, in 
profil departamental, teri tor tal și 
po ansamblul economiei „naționale,, 
proiectele p!anurilor‘;cin<d,nWej.șii 'pro
iectele planurilor anuale, spro a asi
gura valorificarea optimă a potenția
lului țării, gospodărirea, cu, ronda-, 
inent niaiilm a? pa,țrimffli^iilul națio-.

Consiliul de Miniștri organizează 
executarea planului național unic, 
stabilește, pe ministere șl alte orsn- 
ne centrale, consiliile populare jude
țene șl ol municipiului București, In
dicatorii șl măsurile care asigura În
făptuirea prevederilor legii de adop
tare a planurilor cincinale șl anuale.

Consiliul de Miniștri controlează 
sistematic mersul întregii activități 
economico-sociale șl la măsuri pen
tru perfecționarea acesteia ; exami
nează periodic mersul îndeplinirii 
sarcinilor stabilite șl ta măsuri pen
tru mobilizarea rezervelor șl realiza
rea integrală a pionului. Consiliul de 
Miniștri Întocmește raportul general 
cu privire ta executarea planului cin
cinal șl anual șl 11 prezintă Murii 
Adunări Naționale.

AHT. 103. Comitatul de Stat al 
Planificării elaborează propunerile 
pentru proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico-socia
lă, asigură cuprinderea ln plan n În
tregului potențial de producție al ță
rii In condițiile creșterii eficientei 
activității economice ; răspunde dc 
echilibrul material, financiar, mone
tar șl valutar al economiei ulii la 
elaborarea, cit șl ln executarea pla
nului’ ; participă ta elaborarea prog ■ 
nozelor pe termen lung.

Comitetul de Stat ol Planificării 
elaborează metodologia do întocmire 
a planurilor cincinale și anuale ; sta
bilește, in mod unitar, conținutul șl 
metodele do determinare a indicato
rilor, normelor șl normativelor utili
zate in planificare ; urmărește conti
nua perfecționare el raționalizare a 
sistemului Informațional ol planifică
rii, promovarea metodelor și tehnici
lor moderne de planificare.

AHT. 104. Comitetul de Stat al 
Planificării elaborează analize și stu
dii caro să asigure . fundamentarea 
multilaterală a propunerilor privind

dezvoltarea echilibrată șl eficientă a 
economiei naționale, accelerarea pro
cesului reimoducțlel socialiste lărgi
te, valorificarea superioară a resur
selor naturale și utilizarea judicioasă 
a forței dc muncă, creșterea nivelu
lui do trai țl alto laturi ale dezvol
tării economico-sociale.

Comitetul do Stai al Planificării 
controlează modul ta care unitățile 
socialiste asigură ln proiectele lor de 
plan utilizarea judicioasă a rapaci LI- 
țllor, a fondurilor de producție șl de 
circulație, o forței de muncă ; Iniția
ză sau adoptă măsuri pentru organi
zarea ta toate unltățllo gbdnllste a 
unei evidența riguroase privind po- 

.tențlalul material și tehnic, precum 
și modul dc utilizară a acestuia.

AHT. 105, Comltciul de Stat nl 
Planificării exercită un control per- 
nuînCrit ‘asupra Îndeplinirii plnnulul; 
național unic do dezvoltare econo- 
mlco-soclaiă a țării pentru a asigu
ra realizarea ritmurilor șl propor- 
țlitor planificate, pentru a preveni; 
apariția dereglărilor.

în acest scop, Comitelui de Stat al 
Planificării, împreună cu ministerele 
șl celelalte organe centrale șl orga
nele locale ale administrației de stat :

a) analizează realizarea planului de 
producție valoric pe principalele pro
duse șl destinația acesteia ; realiza
rea normelor de consum șl de stocuri 
la principalele materii prime șl ma
teriale ; îndeplinirea planului do in
vestiții șl utilizarea capacităților da 
producție ; realizarea veniturilor 
populației șl acoperirea acestora cu 
produse șl servicii ; executarea pla
nului de comerț exterior și a balnn-

5
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țel de plăți externe : realizarea indi
catorilor de eficiență economică ;

b) propune Consiliului de Miniștri 
măsuri pentru realizarea ritmică șl 
integrală a sarcinilor planului de 
stat, pentru menținerea dinamismu
lui șl echilibrului ln economie ;

c) adoptă sau, după caz, Inițiază 
măsuri pentru redistribuirea mijloa
celor materiale In funcție de priori
tățile din economie ; adoptă sau, 
după caz, inițiază măsuri pentru In
troducerea In circuital economic și 
valorificarea superioară a rezervelor 
existente în economie, a Întregului 
potențlnl economic :

d) elaborează proiectul raportului 
asupra executării planului do stat.

AIIȚ. 1K. .Comitelui <lo Șlat 

către organele de conducere colt, 
din mlnlslere, celelalte organe i__ ..
tralc, centrale șl unități asimilate 
acestora, precum și de către consi
liile populare șl comitetele executi
ve, a proiectelor de plan șl a mo
dulul de realizare a sarcinilor de 
plan ; aprobă sau avizează, potrivit 
legii, modificarea sau virarea unor 
enrclni de plan.

ART. 107. Comitetul de Stat al 
Planificării, ca organ de specialitate 
ta activitatea de planificare :

a) organizează periodic consfătuiri 
do lucru cu conducătorii comparti
mentelor de planificare din ministe
re, nl altor organe centrale și orga
na locale ale administrației de stat, 
precum șl din centrale șl unități asi
milate ;

b) coordonează activitatea de per
fecționare a cadrelor din domeniul 
planificării ;

c) atrage, pe timp limitat, ln reali
zarea unor lucrări de planificare, cu 
aprobarea .Consiliului de MinLștrl, 
cadre din compari! mentala de plani
ficare din ministere, alte organe cen
trale șl organe locala aia admlnls- 
trațlol de stat șl din unități econo
mice.

AHT. 108. în exercitarea atribuțiilor 
sale, ta toate fazele’ de tdaborare șl 
de realizare n planului. Comitetul de 
Stat al Planificării colaborează per
manent cu ministerele, celelalte or
gane centrale șl orgnnele locale alo 
administrației de stat în vederea o- 
rientărll unitare a întregii activități 
de planificare.

Conducătorii direcțiilor de planifi
cară dta ministere și centrale, pre
cum șl nl dlrecțliior de planificare 
județene și a municipiului București 

! M.numeso și, se ellliercr.zâ dinifune- 
țle. cu avizul' Comitetului de Stat al 
PlnnlficăriL

ART. îl®. Ministerul Finanțelor,, 
Direcția Centrală de StatisticfiL, Ml- 
nfsterul' Miihcll, Comitetul de Stat 
pentru Prețuri, Comitetul de Stat 
pentru . Economia șl Administrația 
Locală,' Inspectoratul General de 
Stat pentru Controlul Calității Pro
duselor, băncile și celelalte organe 
centrale au țin- activitatea de plani
ficare, fiecare ln domeniul său, atri
buțiile și răspunderile stabilite prin 
prevederile acestei legi sau ale legi
lor lor dc organizare.

ART. 110. Consiliul Ecortonilc — 
organ de partid șl de stat — exer
cită controlul unitar al îndeplinirii 
hobîrlrilor de jiarLId si a legilor țării, 
in tonte domenllto de activitate.

, ' ; L ■ "

CAPITOLUL V

S 
ii

StiNTEIA-foi 27

D!
Pentru ca în anul viitor să
i '■ c. c.-if"’’ , > D u‘ i » 9 - * ** i--- • " *«,v S ift iu «»J*** 0 *■ * » ■* d

Se apropie Încheierea secerișului. 
Plnă la 23 iulie, potrivit dalelor 
centralizate la minister, griul șl se
cara au fost recoltate de pe 2 125 (MO 
hectare, ceea ce reprezintă 03 la 
sulă din suprafețele cultivata in în
treprinderile agricole de stai șl IM 
ta ii ii tei in cooperativele agricole. în 
vederea încheierii lucrărilor, din 
unitățile șl județele care au termi
nat secerișul au fost trimise nume
roase combine in zonele nordice. 
Există deci condiții ca in zilele ur
mătoare secerișul să se termine 
pesta tot

Cele mal multe întreprinderi a- 
grlcole de stat șl cooperative agri
cole nu depășit producțiile planifi
cata ta grin. Se apreciază efi recolta 
Înregistrată pirtei acum depășește pe 
cea ,n anului 1971 — cea mal bună 
recoltă de griu obținută in țara 
noastră întreprinderile agricole de 
stat din județul Ialomița nu realizat 
pe in Ir eu ga suprafață do 30 04® hec
tare o recoliă medie de 3 730 kg ta 
hectar. Cooperativa agricolă Valea 
Măcrlșulul, județul Ilfov, a realizat 
pe Întreaga suprafață de 700 hectare 
o producție de 3 810 kg ln hectar, 
tar ln soiul „Aurora" recolta a de
pășit 0 «M) kg in hectar. Numeroase 
alta cooperative agricole — Dor 
Mărunt, județul Ialomița, Slăveai,

M—100 la sulă. în sectorul prelu
crări mecanice, după ram ne 
forma Vaier Nemeș, secretarul 
gonlzațlei dc partid, un maro 
tnăr de strungari nu trecut la 
crul la 2—3 mușini automate, 
țtolnd productivități lnnlle. Sa evi
dențiază, Îndeosebi, Martin Kiss 
de ta grupa do strunguri auto
mata monoax șl multinx, Constan
tin Davlan de la mașinile de ale- 

- fiffpițî al-’JL 'La uzina ;,Arataluraa 
' slht în curs’de'aplicare și adoptare 
șl tilte măsuri care vor duce ln o 
utilizare, șl mal complota a capa- 

'cltaților'de' producție ale mașinilor 
șl utilajelor.

A v

județul Olt, și altele — au obținut 
jxssto 5 04H kg la hectar.

Cooperativele agricole au livrat a- 
proapo G0 la sulă din cantitățile-de 
griu contractate.

Producțiile superioare de griu nu 
se datorase numai condițiilor clima
tice favorabile — au fost ani cu 
condiții similare și chiar mai bune. 
Ele slnt rezultatul folosirii unor 
cantități mal mari do togrășEiminia 
chimice, generalizării unor f soluri 
de griu mal, productive, la care so 
adaugă munca însuflețită a lucrăto
rilor de pe ogoare, măsurile orga
nizatorice șl tehnice luate de orgn- 
nele de partid șl de stat care au n- 
slgurat aplicarea cu mal multă răs
pundere a tehnologiei acestei .cul
turi.

Rezultatele buhe obținute ln a- 
cest an trebuie să Îndemne la o ac
tivitate și mai chibzuită peniru ca 
ln anul viitor ..recolta să fie șl mai 
bună. De nceea sa cere o muncă 
plină de răspundere pentru ampla
sarea culturii griului pe cele mai 
potrivite terenuri, folosirea soluri
lor care, s-au dovedit a fl cele mal 
productive in condițiile fic-eâ.rel u- 
nități, aplicarea diferențiată a teh
nologiei specifice acestei culturi. 
Desigur, toate aceste probleme vor 
fl discutate pe larg la obișnuita 
consfătuire a griului caro va avea

loc nu peste multă vreme. Dar ori
care vor fi concluziile consfătuirii, 
Tămîn valabile observațiile, conclu
ziile, experiența acumulată In fie
care unitate. Specialiștii, mecaniza
torii, cooperatorii, anallzlnd rezul
tatele obținute, evidențiind factorii 
care nu asigurat creșterea produc
ției, cit și cauzele rare au făcut ca 
în unele locuri recoltele să nu fie 

posibilităților, yor pu- 
un program concret de 
putea pregăti in mod 
viitoarea producție do

ilel, cil și cauzele care 
in unele locuri recolleli 
pe măsura 
tea stabili 
lucru, vor 
exemplar 
griu,

Po lingă folosirea Golurilor de 
griu care s-nu dovedit o fl mal pro
ductive, se cere ca griul pentru să- 
mință să fie păstrat cu grijă și dbn- 
dlționat tacă de pe acum. De ase
menea, trebuie luate măsuri pentru 
pregătirea exemplară a terenului șl 
aplicarea corectă a Îngrășămintelor 
chimice, lucrări cure se execută toc
mai ln aceste zile acolo unde semă
natul se face după premergătoare 
timpurii. întrucit au fost arate nu
mai 50 la sulă din suprafețele de 
pe care s-a strtns recolta, tsebule 
intensificate aceste lucrări..

Am obținut o rccolLă bună do 
griu in acest an. Ea poate fl și mai 
bună. De aceea, toate lucrările pre
gătitoare pentru producția anului 
1973 să fie făcute in mod exemplar.

Muzeul 
din Tîrșolț

La inesput — era in ÎS'&O — 
au fost doini talgere din cerami
că de Vama. Și multă pasiune 
de colecționar din partea profe
sorului Ion Mișca de la școala 
generală din Tlrșolț (Satu- 
Mare). Cu timpul s-a adăugat 
priceperea in selectarea obiecte
lor de artă din partea elevilor 
școlii, membrii cercului „Priete
nii istoriei'. Așa «e face că as
tăzi muzeul școlii din Tlrșolț, 
unul dintre cele mai representa
tive muzee de acest fel, cuprinde 
plete deosebit de rare : 35 tal
gere de ceramică din secolul al 
XIX-lea — printre puținele 
existente ln sonâ — numeroase 
obiecte vestimentare, straițe, 
pieptare cusute, de asemenea. In 
veacul trecut, apoi ștergare, fețe 
de pernă ți alte lucruri de uz; 
casnic din Țara Oașului. y''

de specialiștii proprii. La uzina 
lectroiTiolor" din Timișoara, de 
pildă, au intra1, in producția de se
rie primele loturi din- noUe tipuri 
de motoare electrice monofazate 
destlhate atlt industriei, dt și pen
tru diferite aparate electrice de uz 
gospodăresc. De asemenea, ta În
treprinderea- „Elecirobanat” nu 
fost lansate ln producție noi seturi 
de’ faruri șl lămpi de semnalizare 
pentru autovehicule fabricate' in 
țară

Introprlndorllffi.acestei ramuri tar 
dusirlaie din județul Timiș nu ta- ducțiel 
registre*, șl Însemnate sporuri ta croh - 
producțla-mărfă, ‘ cu desfacerea a- 
slgurată — motoare electrice, ^cor
puri de iluminat aparate do mă
sură șl control șl nițele — sporuri 

.care au contribuit ta Îndeplinirea 
Înainte de termen a prevederilor 
planului pe. 7" luni: ■ •

!S 
Dezghețați... 
gheața!

Dimineața de 25 iulie a.c., la 
centrul do gheață clin piața 
PlolcșUulul. Numeroși cetățeni 
așteptau să sosească gheața. Soa
rele sa ridica neîncetat, mercu
rul termometrelor, da asemenea, 
dar blocurile reci nu mai apă
reau. Am intrat ln ghețăria de 
ta subsolul halci să vedem ce se 
întlmplă. Mașina aștepta, oa
menii așteptau, gheața — cită 
lumea — aștepta și ca să fie în
cărcată.’De ce Înghețase oare 
totul ln această mută așteptare 7 
Pentru că lipsea... factura de 
livrare, deoarece o funcționoră 
nu venise ta serviciu !

Și ața, de citeva luni, mal ln 
flecara zJ, se ivește cite ceva 
care Îngheață gheața pe drum. 
Șl de fiecare dată, conducerea 
O.C.L. Alimentara motivează ba 
că nu-1 apă, ba că nu-I mașină, 
ba că nu stat oameni. Se aș
teaptă oare să vină lama pentru 
ca vlnzarea ghețel să fie orga
nizată ln condiții bune ? i

Benzinăria^

modernizare, prin caro g-a urmă
rit utilizarea integrală n spațiului 
Industrial, crearea a Încă Gtffl de 
locuri de muncă în' plus — dl o 
fabrică — fără nici un leu Investi
ții pentru construcții, nalgurindu-Be 
in același timp condiții opllmo de 
lucru In noile compartimente. S-a 
prevăzut, de asemenea, dotarea 
secțiilor cu mașini de cusut șl sul- 
filat de mare randament, organi
zarea unul flux științific ol pro- 
d>irri«(! —i după sftfemul prodslriu" 
___  — confecționarea pe plan 
local a unui mobilier tehnologic , 

- modern adecvat noilor condiții do . 
lucru, reciclarea și policalificarea 
muncitorilor. în urma aplicării 
prevederilor preconizate ln studiu 
s-au obținut rezultata deosebite, 
reallzindu -se. In trimestrul II al 
anului acesta 6 producție fizică 
dublă față de trimestrul I al anu
lui precedent. Colectivul fabricii , 
s-n angajat să realizeze Înainte 
de termen prevederile cinclnalulu!, 
să livreze suplimentar produse In 
valoare’de 970 milioane lei, con
cretizata In circa 10 milioane că
măși.

era în 
fabrică

5 cotă 3 _ . .............. .
parent, imposibilă. Șl totuși 

Ia fost realizată la Fabrica de ..
rccotă din orașul Bistrița (B!«JW 
irița-Năsăud). In urma introdâ- 

I cerii unul nou procedeu de pre
parare a smalțului caldelor de 
teracotă, buzat pe o serie de 
oxizi autohtoni, cu o stabilitate 

I moi mare la temperaturile inal- 
I te,. fabHca.vă 'rctdIza o economie 
• de 70 tone motorină pe an. In 

felul acesta, noul procedeu (care, 
intre .altele, permite fl realizarea 
unei șarje de cahle glazurate in 
plus pa fiecare schimb) a adus 
fabricii „o benrindric* cu un 
rezervor ce ca crește, sperăm, 
și mai mult.

Motorină din... zmalf de tera- . 
..J ? O performanfo tefmîcâ, â- . .*

■'te-'’’| a fost realizală

TIMIȘOARA : Produse

noi cu performanțe SIGHIȘOARA: Spațiile 

industriale mai bine 
utilizate

La fabrica de confecții „Tlmava" 
din Sighișoara s-a eiobbrnt un 
amplu studiu de reorganizare șl Cine

cel

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
li corespondenții „Scinteil'

PBOGRAMUL'l

'rMjrî,!

cinema

t V

9,M Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,03 Bomanla In lume.
945 Prietenii Iul Ațchluiâ.

10,05 Curs de limba franceză (lec
ția a 7-a).

1043 Ex-Terra -73.
11,0® Telcdnemaleca 1 „Menajeria 

de sticlă*.
22,49 Telejurnal.
17,33 Deschiderea emisiunii de 

după-amtază. Emisiune In 
limba mcghlura.

16,30 La volan.
18.53 Ds la dedzle la acțiune. în

deplinirea hotAririlor Confe
rinței Naționale a P.C.R.

1S43 1031 de seri.
19.53 Telejurnal. ... , , 
ÎO,M Festivalul național de numea

ușoară. Concursul de creație. 
Transmisiune directă de la 
Constanța.

21,M Tinerii despre el Injlțl.
11,43 Pagini de umor : .,Aventuri 

In epoca de piatră”.
5543 „21 do ore*.

PROGRAMUL n

20,09 Concert simfonic al orchestral 
simfonice a lladlotclovIzlunlL 
în program : Uvertura „Man
fred” de II. Schumann —
dirijor Serge Baudo ; ..Clnte- 
cele unul drumeț* de O.

Mahler — solist Dan lordă- 
chescu — dirijor Ion - Bariu : 
„Călătoria lui Siegfried pa

Conducerea de către partid a dezvoltării 
economico-sociale planificate a țării. Atribuțiile 

organelor supreme
ART. III. întreaga activitate de 

dezvoltare ecbnomlco-sotăală plani
ficată a țării se desfășoară sub con
ducerea Partidului Comunist Romăn 

forța politică conducătoare a În
tregii societăți.

ART. 112. Marea Adunare Națio
nală adoptă planurile cincinale și 
planurile anuale de dezvoltare econo- 
mico-sodală

AHT. 113. Consiliul de Stat, organ 
suprem nl puterii de stat cu activi
tate permanentă, controlează, intre 
sesiunile Mari! Adunări Naționale, 
modul in care se asigură dezvoltarea 
economlco-soclală planificată 
țfiriL

ale puterii de stat
AHT. 114. bonslllul Suprem

Dezvoltării Economlco-Soriale
care funcționează sub Îndrumarea 
Consiliului de Stat —■ va conlucra 
strins cu organele de partid șl de stat 
ta elaborarea prognozelor șl a pla
nului unic’; Întocmește studii șl 
dezbate principalele orientări ale 
dezvoltării economico-sociale a țării,
prezentlnd concluziile șl propunerile 
sale, conducerii de partid și de stat

AHT, Î15. Prezenta lege Intră In 
vigoare la......................Pe data in
trării in vigoare, orice dispoziții con
trare se abrogă.

superioare
Colectivele Întreprinderilor In

dustriei electrotehnice din județul 
Timiș au introdus Ln fabricație 
noi produse cu performanțe con
structive șl funcționale superioare, 
realizate după proiectele elaborate

li

Noua halâ de tratament termic 
de la uzina „Unio" Satu-Mare DE LA ADAS

Rin* de R. Wagner — dirijor 
Emanuel Elenescu.

23,45 Agenda
S343 „Bucurcștiul necunoscut".
31,19 Film serial : „Ultima ramă 

a albatrosului* (IV) — pro
ducție a studiourilor de tele
viziune sovietice.

32,15 Cărți șl Idei. „Lucrări roma
nești de prospectiva*. Emi
siune de Cezar Radu.

Lupul negru I VICTORIA — 9;
ii,is: i34s; i«; is.m; sa.«.
a Nautraglajl ln spaga (ambele 
ieri!) : PATllIA — 0,3); 13; 16,33; 

■ .50, CAPITOL — 8; 13; 13; 18; 31,
Ia grădină — 23,13.
a ilalada Iul Cable Hogue a SALA 
PALATULUI — 17,13 (ssria de bl- 
leuî — 4193), 50,13 (seria de bilete 
-4193). SCALA — 9,43; 11,13;
13,43; 16,13; 18,43; 21,15, FESTIVAL 

îl, 
SE-

animate
pentru copil — 10; U,J5, Pescăru
șul — 13; 13,te; 18; 20,13 ; DOINA, 
a Ferma din Arizona i LUCEA
FĂRUL - 18; 1343: 17; M.43,
BUCUREȘTI — 9; 1243: 18: te.M; 
GRADINA DOINA — £3.15.
a Ora H : TIMPURI NOI — 9.43— 
S0,15 In continuare.
a Ultimul tren din Gun HUI t 
FAVORIT - S,1S; 1143; 12,45; ÎS; 
IMS; 2343.
a Legenda i UNIREA 
a Această femele : 
UNIREA — 55.13.

Mărturisirile turul comisar de 
iile f Acu ic procuroruhil repu- 
11 : CENTRAL — 943; 15; 15; 

17,S3; 5S, 15, CIULEȘTI — 13,S3; 13; 
2)3,30. , ■
a Dragoste șl amenzi : MIORIȚA
— 10; 1240; 13; 17,W; 59,' LIRA - 
13,30; 18, la grădina — 30.13.
a O afacere ! FEROVIAR — 9; 
11,15; 1343; 13,43; 18,10; ta, MO
DERN — 9; 11,15; 1343; 18; 18,13; 
M,M, ta gradină — ta.
a Explodă albi i DRUMUL SĂ
RII — 1343; 17,45; S9. ,
a Trei din Virginia : EXCELSIOR
— 8,43; 11; 13,18; 1343; 18,15; K),C, 
GLORIA — 0,43; 11,13; 13,33; 15,45; 
16.13: Z3.45.
a CanaJUlo — 10; 12; 14; 13; 18.15, 
Bufonul regelui — S04S : CINE
MATECA '(sala Union).
a Aslâ-searl dansam ta familie : 
LUMINA — 9: 11,13; 1340; 16;
1045: ta,43,
a Vedere de pe pod : GRl'VFTA
— 043; ÎS; 1349; 18; ta.îO, ME
LODIA — 8.43; 11,13; 13,45: 16;
IMO; IL j
a Aventuri la Marea Neagri 3 
DACIA - 9; 12.38: IS: 19.3®, MO- 
ȘTLOR - 18, la grădină — ta, 15. 
a Jocul de-a moartea ; AURORA
— B; 11,18; IJJO; 15.43; 10. la gră
dină — ta,15, TO.V.lS — s; 11.13: 
1348: 18; 18,15, ln grădină — M,®3 
a Pădurea pierdută : POPULAR
— 15,10: 18; 20.13.
a ta OM do leghe sub miri : BU- 
CEC.I - 1543; 18, la grădină — 

•75."- 44c- . .. ............
« Robin IBood ; COTROCENI - 
1343; IB! SS.1B, ViTAX - 13.33; 
18. la grădină — K.1B.
a Odiseea generalului Sosi i 
CR1NGASI - ifl; ia: ta.
a Caaa de sub arbori : VOLGA — 
0; 11,15; 13,33; 18; 184(5:

FLAMU.RA — 9; 11.13; 1343 
IS.Î3; 10,M.
a Desculț în pare : DUZESH 
18,10; 18, la grădină — Nl.10.
a Waterloo s FERENTAJU — 19; ' 
îs.
a Tick... Tick... Tick... : PACEA 
— 13,43: 18; SO.
a Marea speranța albă s I’f.O- 
REASCA — 1343: 18! 20,35. AISTA 
A- 13,30; 1B. ta grădină — K.I3.
a Ixrve story s. RAJIOVA — 15,33; 
10; 20,13.
a B-D. la munte șl la mare : 
FLACARA - 13.35: 19; »AX , 
a UlUmnl domicilia cunoscut : 
VIITORUL - 15.43; 18; 2S.1B.
a Osceola s COSMOS
58,15.

SOmnl orchestra s
; 18; 10.

a Cinci pentru Infern : PROGRE
SUL — 18,19; .11; 33.13.
a Toamna cheyennllor I LARO- 
M.ET — 15,33; IS,M.

1545; 16;

Omul orchestră s MUNCA ■

a Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale* (sala Comedia) : Despre 
tmele llpiurt, neajunsuri șl defi
ciențe lo domeniul dragostei 
ta. '
a Teatrul „C.I. Noltara* ■ 
Irul de vară „Horăslrâu") 
Charlie — 23.
a Teatru) aatlrlc-muzlcal „C. ,Tfi- 
nasc* (la grădina Itoema) : TrAs- 
nltul meu drag — SO.
o Ansamblul artistic „Hapsodla 
română" : Pe plaiurile Mioriței —

(Ia tea- 
: Adio

Pentru turiști 1 romăm cară 
călătoresc cu autovehicule pro
prii In străinătate, Administra
ția Asigurărilor de Stat a intro
dus o formă de asigurare avan
tajoasă. Este vorba de o asigu
rare facultativă n autovehicule
lor. Ea are valabilitate numai 
ta afara teritoriului țării noas
tre șl poate fl încheiata numai 
pentru autovehiculele Înmatricu
late in România. Asigurarea si- 
poate Iheheta pentru avarii sau 
pentru răspundere civilă ori t 
prin același contract — ja-enlru 
ambeta deodată. Asigurarea b» 
ponte Încheia i» o perioadă dv 
cel puțin o lună de zile. Răs
punderea Administrației Asiau- 
rflriior de Stat lncejxi din mo
mentul ieșirii autovehiculului do 
po teritoriul țării șl Încetează 
In ziya In care expiră perioada 
pentru care s-au- plătit primele 
de asigurare sau In momentul 
Intrării, autovehiculului: ln țara-

Autoturismele se asigură Ia 
valoarea lor, fără stabilirea do 
sumo asigurate. în cazul asigu
rării de răspundere civilă s« 
acordă despăgubiri ln confor
mitate cu legislația din țara tot 
pectlvli. Asigurați! stol obligat! 
să Înștiințeze neintlrziat Centra
la Administrației Asigurărilor de. 
Stat. De asemenoa, in caz ’de 
pagube ln asigurarea pentru a- 
varlt, se va înștiința organiza
ția de asigurare (prevăzută in 
contractul de asigurare) din tara 
respectivă, tar în caz de pagube 
la asigurarea de ră'jpundero ci
vilă se va anunța biroul asi
gurătorilor de autovehicule (pre
văzut în documentai interna
țional de asigurare care ara

aplicație In țara ta care s-a pro
dus accidentul).

Dacă Intervine un eveniment, 
firește nedorit, ta asigurarea 
pentru avarii despăgubirile re- 
prezcntlnd costul reparațiilor 
necesare pentru continuarea că
lătoriei (Inclusiv, cheltuielile ee 
transport la ntellen.il do repa
rații cel mai apropiat de tocul 
accideiHului sau de locul cel mai 
aprojilnt de adăpostlre n auto
vehiculului) &e plătesc in străi
nătate, prin organizația de asigu
rare din țara respectivă, care 
efectuează aceste operațiuni din 
însărcinarea Admlnlslrșțlei Asi
gurărilor de Stat. în cazul I» 
care călătoria nu mal poate fi 
continuată cu autovehiculul nva- 
rint, pentru persoanele care s-au 
aflat în el se achită in străină
tate cheltuielile do transport pe 
calea ferată ptaă ta domiciliul 
asiguratului. Primele do asigu
rare se stabilesc ln funcție de 
felul autovehiculului șl de capa
citatea cilindrică n ncestuta, Inr , 
ta asigurarea de răspundere ci- 

. vilă — pentru o. perioadă de o 
lună — primele do asigurare 
sint de 170 de iei pentru țările 
socialiste (ln afară de Cuba șl 
Iugoslavia) șl do 430 lei pentru 
celelalte țări.

în asigurare pot fi cuprinse șl
pagubele produse ta legătură cu 
utilizarea autovehiculelor In 
concursuri, întreceri său antre
namente, precum șl cnzurlle clnd 
autovehiculul este condus dț 

asiguratul, 
se ochită 
suplini cn-

dezleagă 
enigma ?

întreprinderea de gospodărie 
orășenească Oravlța (Caraș-Se- 
verin) Începuse efectuarea unor 
lucrări de reparații ta creșa spi
talului din localitate. Deodată, 
din cauza nesprljinlrll zidiiiul, 
fațada clădirii șl o parte ii::i 
plafonul ei s-au prăbușit. Numai» 
prlnlr-o Intlmptare ln acel mo
ment ln Încăperea respectivă nu 
ie afla nici un copil și căderea 
pereților nu s-a soldat cu con
secința tragice,. Dar — așa după 
cum remarca un corespondent 
voluntar — putea să se tatlmple 
șl altfel. O neglijență gravă, 
care so cuvenea să fie sancțio
nată ea atare. Ne-am adresat ln 
acest sens Consiliului popular al 
orașului Oravlța. nezultalul ? 
„Cazul do mai sus — nl re răs
punde — a fost anchetat, șl s-au 
luat măsuri coresiajiizăioare". 
Un răspuns-cnigmă pe care ni
meni nu o poate dezlega. De a- 
ceea, e cazul, credem, ca autorii 
sA o traducă pe Înțelesul tutu
ror !

Prim- 
ajutor“ fatal

S-a intlmplat, in luns iunie 
a.c., la dispensarul din comuna 
Boteni (Aroeș). în urma unui 
accident suferit in timp ce lucra 
la un racord al rețelei electrice 
de joasă’ tensiune, electricianul 
N. C. a fost adus aid pentru a i 
se acorda primul ajutor. Pacien
tul a fost așezat imediat in 
curtea dispensarului fl acoperit 
cu... pămlnt.. Pentru a-i grăbi, 
cîiipurlic, scurgerea elecMcitățli, 
deși, după cum se știe, aceasta 
nu este reținută dc corpul ome
nesc ! Ija scurt timp după a- 
ceastă „intervenție", care n-a 
făcut declt să împiedice punerea 
ln mlșcara a-aparatului respira
tor, N. C. a decedat. Desigur, e 
greu de stabilit ce s-ar fi inilni- 
plat daci, In ioc de aceasta, se 
recurgea, Incâ de la inceput, la 
unul din binecunoscutele pro
cedee de realizare a respirației 
artificiale. Ceea ce se poate 
spune Insă cu certitudine este 
cd, in orice caz, in situația res
pectivă, acesta era ajuiorul 
mai indicat.

autovehiculul este 
alte persoane dedt 
Pentru aceste razuri 
prime de asigurare

ntellen.il
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tovarășul Nicolae Ceausescu, ROLAND MICHENER 
guvernator general al Canadei

mure reciprocă asupra 
actuale alo activității Partidului
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’-L J ;_■<) î ■ f’ - ’ c1 :» J s Ș ’ ; 1Miercuri după-amlgză, ș tovarășul
- Gheo'rgho ” Pană; membru al Corni- ‘ 
tetulul Executiv, al Prezidiului Per- : 
mahent,, secretar al■ C.C. ol P.C.R., 
s-n tatllhit eu tovarășul Olnwl I-Ifln- ‘ 
nlnen, vicepreședinte ol P.C. Finlan
dez .care, ta invitația Comitetului 
Cenlral al ‘Partidului Comunist Ro
mân, și-a petrecut concediul de o-

, dlhnă In țara noastră. A fost de față

Constantin VoslUu, adjunct de șef do 
sacția la C.C? al P.C.R.

Cu acest’ prilej a avut loc d infor-l 
marc reciprocă asupra unor aspecte 
actuale alo activității Partidului 
Comunist Romfln șl Partidului Co
munist Finlandez.

întilnlrea s-a 
atmosferă caldă, tovărășească.

O'
desfășurat Intr-o

Cuvintarea însărcinatului 
cu afaceri a. i. al Republicii 
Cuba la posturile noastre 

de televiziune ț

Cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a Insurecției naționale cubaneze, 
Jesus Guerrero, Însărcinatul cu' a- 
tncerl aL ol Republicii Cuba ta Bucu
rești, a rostit o cuvlntare ta postu
rile noastre de televiziune.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
■.Președintele Conxiliutai de Stal al Republicii Socialiste România

Dotnnule președinte, "v& rog sft primiți sincerele mele mulțumM șl 
pe cele ale popaniiul canadian pentru atentul stiesaj de Mlcitârt pe cure 
l-ațl trimis cu ocazia Zilei Naționale a Canadei.

Euind cuvînlul cu prilejul prezen
tării scrisorilor do acreditare, amba
sadorul Dendevlln Sarav a spus :

„Consider că mi-a revenit o maro 
dnste de a 
România

i reprezenta țara ntea In 
socialistă frățească șl 

sini foarte bucuros că ml-a fost în
credințată marea sarcină de onoare 
do a dccvoita relațiile prietenești și 
colaborarea dintre țările noastre.

Poporul mongol se bucură din tot 
sufletul do succesele obținute de po
porul frate român în Îndeplinirea 
hotfirlrilor Congresului al X-len al 
Partidului Comunist Român șl In 
construirea deplină a soctaîlsrnului 
in țara sa. sub conducerea Partidu
lui ComunL"tt Român.

Telul comun ol țărilor noastre, 
construirea socialismului și comu
nismului — viitorul luminos nl o- 
menirii — șl învățătura, invincibilă 
a marxism-lenlnlsmulul asigura vli- 
loru^*,dezvoltării relațiilor prietenești 
y! -ș> colaborării frățeșU dintre po
poarele mongol șl român.

■ ‘ Poporul mongol, guvernul Repu
blicii Populare Mongole doresc să 
dezvolte multilateral relațiile și co
laborarea cu poporul român șl cu 
Republica Socialist România, în In
teresul popoarelor țărilor noastre, 
pa principiul marxisn-lanlnlsmulul, 
al lnlamațlonallsmulul proletar.

Poporul mongol Înfăptuiește mor! 
transformări sodnl-economlce șl po
litice In țara sa. sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, șl muncește 
pentru Îndeplinirea cu 
lărlrilor Congresului ~ 
Partidului Popular 
Mongol șl a i 
pline a bazo!

cu abnegație 
succes a ho- 

îulul nl XVÎ-lea ol 
: Revoluționar

sarcinii construirii de- 
l tehnlco-matcrtale a 

socialismului*.
’ în încheiere, ombasadorul Repu

blicii Populare Mongole a spus :
„Consider că este de datoria mea 

să vă asigur că, ta calitate do am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Mongole 
In Republica Socialistă România, voi 
depune toate eforturile mele pentru 
o contribui In dezvoltarea șl pe mal 
departe a prieteniei și colaborării 
dintre țările noastre șl pentru feri
cirea popoarelor mongol și român.

Am convingerea fermă că ta în
deplinirea înaltei misiuni ce ml-a 
fost încredințată voi primi ajutor 
ifi sprijin afli din partea dumnea
voastră, stimate tovarășe președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, rit șl din partea 
guvernului Republicii Soctaltale 
România0.

Lulnd cuvtatul, președintele Con
siliului do Stat al Republicii Socia
listo Româniți, tovarășul Nicolae. 
’Ceaașescu, d ‘adresat ambasadorului ____________
Republicii- Populare Mongole un de asemenea, 
caid eaiut de buri venit !n țara r.™.™'’"*'*' ”
rioastră și l-a mulțumit cordial pen- reșii.

tru cuvintele prietenești rostite Ia 
adresa poporului român.

„Țin să relev cu satisfacție — a 
spus tovarășul Nicolne Ceaușeîcu — 
că relațiile de prietenie și colabo
rare statornicite intre partidele, ță
rile șl popoarele noastre se dezvoltă 
continuu, pa baza principiilor mar- 
xlsm-lenlnfamulul și internaționalis
mului .‘socialist, in Interesul popoa
relor român și mongol,- al unității 
țârilor socialiste, ol cauzei păcii și 
socialismului ta lume.

Poporul român se bucură sincer’ 
de realizările poporului, mongol 
care, sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, mun
cește cu abnegație și hărnicie pentru 
traducerea ta viață a hotărirtlor Con
gresului al XVI-lea de construire a 
bazei tahnlco-materinle a soclaUsmu- 
lul ta Republica Populară Mongolă, 
Noi urâm dta talmă poi ■ ■ ■ 
mongol să obțină noi l_ __
po colea dezvoltării economii 
țel, culturii, a ridicării nlvc. 
de trai”.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu a s;nis :

„în timpul misiunii^dumneavoastră' 
în țara noastră veți avea posibilita
tea că cunoașteți indeapronpe reali
zările poporului român angajat as
tăzi cu tonte forțele sale creatoare 
ta Înfăptuirea unul vast program de 
dezvoltare soclal-econorntcâ n țării, 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămlntul 
României. I-Iotârlrllo recentei Confe
rințe Naționale a partidului au dnt 
un puternic Impuls luptai pantru 
renllzarea acestui program, deschl- 
zlnd In fața Întregului nostru popor 
perspectiva accelerării mersului său 
înainte pe calea socialismului șl co
munismului".

„Stat convins —■ a spus In Încheiere 
tovarășul Nicolne Ceaușeacu — că 
activitatea dumneavoastră va contri
bui la dezvoltarea relațiilor de prie
tenie șl colaborare dintre țările șl po
poarele noastre — șl vfi asigur, sti
mate tovarășe ambasador, că ta în
deplinirea Înaltei dumneavoastră mi
siuni veți primi tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, - o guver
nului român și a mea personal. Vă 
urez deplin succes ta nobila dumnea
voastră activitate0.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele Con
siliului do Stat, tovarășul Nicolne 
Ceaușascu, n avut o convorbire caldă, 
tovărășească, cu ombafiadorul Den- 
deylln Sarav.
Ii solemnitatea prezentării scriso

rilor șl la convorbiri au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stal, .st Cornel! u Mănescu, 
ministrul afacerilor’externe. .Au fost, 

prezențl membri, nl 
nmbasiilel R. "P. Mongole In Bucu-'

ilară Mongolă, 
«porului frate 
șl noi succese 

nlel, știln- 
■eîului său

fova
Ștefan Andrei la Paris

Cronica

OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Ministrul agriculturii și silviculturii ai R. P. Chineze

Miercuri a plecat ta Paris tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al Comi
tetului Central ’âl PnrUduiul Comu- 
.nlst Român, pentru a participa la 
Inlilnlrcn reprezentanților partide
lor comunisto și muncitorești din 
Europa, pentru solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez. 1

ii

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
.erau prezențl tovarășii Ion Dlncfi, se
cretar al C.C. al P.Ș.R.. Ghlzeta.Vass’- 
șl Teodor Marinescu, șefi de secție Jd 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)
:'sI; :7-' *7, ii

Miercuri, la amiază a părăsit Ca
pitala pierind spre pâtrlo delegație 
muncitorilor din Republica Populară 
Chineză, formată dta Șen Mao-kun, 
membru nl Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, membru 
ai Biroului Permanent ai Comitetu
lui provincial liănnn al P.C. Chinez, 
președintele Conferinței reprezentan
ților muncitorilor din provincia 
Hănan, conducătorul delegației, Cerni 
Fu-hcn, membru al C.C, al P.C.' Chi
nez, membru al | Biroului Permanent 
al Comitetului orășenesc Tlențln al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitatului revoluționar al Tainei de 
mnșinl-unelte nr. 1 din orașul- Tien- 
țln, Cean Hun-cl, vicepreședinte al 
Comitetului revoluționar al exploată
rii petroliere Jacin, U Pel-ț-n, 
membru al Comitetului provincia! 
Gețtan a! P. C. Chinez, vicepreședin
te ol Comitetului revoluționar al

Capitala
Fabricii de ciment' __ ,_  ______
ta invitația Consiliului Central al 

Jj.G.S.R,, a efectuat o vizită de prie- 
; tenie și schimb de experiență in țara 
• noastră.

La aeroportul Bucureștl-Otopenl. 
delegația u fast salutată do Ștefan 
Payel, membru ol Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Teodor Prunea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., membre 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui Cenlral al U.G.S.R., de alțl mem
bri al Comitetului Executiv al Con
siliului Central al U.G.S.R., membri 
ai conducerii unor uniuni sindicale 
pc ramuri, de activiști ai sindlcata-

Au fost de față Cîan Ftei-ftm, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu-

,,Țianșan°, care,

roșii, ți membri oi ambasadei.
(Agcrpres)
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Ieri în (ară : Vremea s-a menținui 
deosebit de călduroasă în estul și su
dul țării, tinde tempera turtle au ur
cat >dln- nou peste 3-0 ■ de grade; alin- 
Hîpd la Vlzlru 33 grade ta ora 14. 
în Banat Crițnnn, vpstul Olteniei șl 
al Transilvaniei,' vreiiiea ’ a devenit < 
Instabilă. In aceste’ regiuni's-au sem-:

abordate, de asemenea, aspecte ale 
colaborării intre cele două ministere.

La convorbire au luat parte NI- 
colhe Glosan, președintele AcademW 
de științe agricole șl silvice, adjunct! 
al ministrului, specialiști din minis
ter. Au parlldpat Clan Hol-fun, am
basadorul IL P. Chineze ta Bucu
rești, precum și membrii delegației 
agricole chineze. (Agerpres)

Comunist din Columbia

Ministrul agriculturii șl silvicultu
rii nl R- P. Chineze, Șa Făng, care 
face » vizită in țara noastră, a avut 
miercuri dimineață o convorbire eu 
miiifslrui agriculturii, industriei ali
mentare și apelor. Angelo Mlculescu. 
Cu aerat prilej, s-a făcut o Informa
re reciprocă asupra rezultatelor . ®1 
preocupărilor actuale in domeniul a- 
grlculturll, din cele două țări. Au fost

Delegata Partidului
■ . ■ ■ i , ,
în cursul călătoriei pe care o in- 

delega-

■ - \,i i . i

Jul cele! de-a 45-a aniver
sări a Zilei Armatei Populare Chine
ze do Eliberare, atașatul militar, aero 
și naval al R. P. Chineze la Bucu
rești, Un Clen, s-a lnllln.lt cu mili
tari nl unei unități de aviație șl’ nl 
unei unități mecanizate, cărora lo-a 
vorbit despre însemnătatea acestui e- 
venlment. Cu prilejul acestor Iritil- 

. nlrl au fost vizionate o foioexpozlțle, 
redevine! asipecte din pregătirea ar
matei Republicii Populare Chineze, și 
un film artistic.

* - |
Miercuri a plecat- in New .Delhi 

George Mncovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
va face b vizită oficială ta India, ca 
oaspete al guvernului Indian.

Lu plecare, pa aeroportul Otopeni, 
erau prezențl Petru Burincu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, șl 
funcționari superiori din M.AJE.

A fost de față V. K. Ahujn, utriba-' 
sadorul Indiei la București.

* ’
Miercuri dujM-amlazfi a sosit ta ca

pitală, la invitația Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii Socia
liste România, ambasadorul Etienne 
Davlgnon, directorul general nl afa
cerilor politice din Ministerul Aface
rilor Externe al Belgiei, Însoțit de 
ambasadorul Jacques Graeffe, direc
tor ta Ministerul Afacerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost lntlmplnntâ de Vaslle 
GlJgn, adjunct nl ministrului aface
rilor externe, Alexandru Lăzflroanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Romfinin ta Belgln, de funcționari 
superiori dta Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost de față Jan Adrinenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.

*
Tn cadrul vizite! pc care o Între

prinde in țara noastră, Kemal Domlr, 
ministrul sănătății din Turela, îm
preună cu soția, a fost miercuri 
oaspetele orașului Oradea. Cu acest 
prilej, ministrul turc a luat cunoștin
ță de realizările obținute ta domeniul 
ocrotirii sănătății în continuare, oas
petele a vizitat noul spital de copii 
din zona de vest a municipiului Ora
dea șl complexele de tratament din 
stațiunea balneoclimaterică ,.Fellx“.

*
Miercuri, a părăsit Capitala, ln- 

drept!ndu-se spre Belgrad, o dele
gație n Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Martian 
Dan, prim-sc-cretar al C.C. nl U.T.C., 
ministru pentru problemele tinerei»- 

ilul/cAre, la«>lrivltoțla Unlifhll-TIh&rcP^ 
tulul Iugoslav (U.T.I.), va face o vi
zită țn R.S.F, Iugoslavia.-La . ple
care, pa“aeroportul Otopeni, delega- 

ițiii n fost condiisă de secretari șl de' 
activiști al C.C. nJ U.T.C. Do ase
menea. a fost prezent Ronald Strelec. 
Însărcinat'cu afaceri o.L al ombașE- 
dei R.S.F. Iugoslavia la București.

Pe aeroportul Surcln, din Belgrad, 
delegația a fost întlmplnată de V-rs- 
dlmlr Makslmovlcl. președintele Pre
zidiului Uniunii Tinerelului din Iu
goslavia, de alto cadre de conctbcere 
ale organizației de tinerel.

(Agerpres)

trcprlnde In țara noastră,- delega
ția P.C. din Columbia a vizitat Mu
zeul de istorie al Republldl Socialiste 
România și noile construcții soclal- 
culturale tlin Capitală, platforma pe
trochimică. Uzinele de autoturisme 
și fabrica de stofe ..Argeșeasus”, Com
binatul de vlnlfleațte șl Stațiunea 
„Ștefănești“, expoziția realizărilor 
economie! argeșene, Muzeul de artă

contemporană șl Casa de cultură din 
Județul Argeș, urinele„Electroputore" 
și orașul Craiova, sistemul hidroener
getic „Porțile de Fler", muzeul 
„Porțile de Fier". Castrul Roman din 
Drobeta Turnu-Sevcrin și Băile 
Itorcutano din Județul Mehedinți.

Delegația a avut, de asemenea, • 
intilnire ta Consiliul popular județean 
Dolj.

Ministrul turismului și informațiilor din Turcia
La Invitația Ministerului Turismu

lui, miercuri seara a sosit In Capi
tala Eroi Yllmaz Akcal, ministrul 
turismului și Informațiilor din Tur
cia, caro va face o vizită in țara 
noastră. Pe aeroportul Otopeni, oas-

petalo n fost salutat de Ion Coama, 
ministrul turismului, de alto per
soane oficiale. Au fo« prezenți Nazif 
Cuhruk, ambasadorul Turdei la 
București, șl membri al ambasadei.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale
a Republicii Peru

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Peru, sub auspiciile Institutu
lui român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, miercuri a avut loc 
in Capitală o seară culturală.

După euvintul de deschidere, rosllt 
de. Mlhnea Gheorghiu, prim-vlcenre- 
ședlnte al I.R.R.C.S.. dr. N. S. Sta- 
T.'iscu. redactor-șef adjunct al revis
tei „Vtața economică", n prezentat 
asistenței nota de călătorie din

i

li Paru. Programul serii culturale s-a 
încheiat cu proiecții de diapozitive.

La manifestare nu participat func
ționari superiori dta Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Au fost do față Mariane Pagador 
Puente, ambasadorul Republicii 
Peru la București, și membri al am
basadei, precum șl membri ai corpu
lui diplomatic. (Agerpres)

i

La întreprinderea „9 Mai" Turdanatal frecvent descărcări electrice șl 
averse locale de ploaie, mal ales Ln 
cursul după-amlezll. Temperatura 
oscila aici Intre 19 grade ta Bozo- 
vic! șl Caransebeș șl 33 grade ta 
Satu-Mare țj Bata Mare, ylhtul a 
suflat stab pinii-la potrivit

Timpul probabil pentru 28, 29 șl 30 
Iulie a.c. In țară : Cerul va fi va
riabil, eu Innorări mai accentuate ta

■ nord-yestal țării, unde.,vor cădea a-a 
jverse. de ploaie însoțite do doscăr-1 
cărl, elactrjre.jșl de unele .intenslflr ; 
țări de vint, mal ni os ta prima parte 

■a intervalului. în rest, avene Izo- ’ 
late; Temperatura va murea o u- 
șoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse Intre 10 ®i 20 grade. Iar‘ma
ximele Intre 22 ș! 30 grade, local 
mal ridicate. în București : Cerul vu 
fl variabil, favorabil ploii de scurtă 
durată, mal ales ta prima parte a 
IntervoluluL Temperatura va marca 
o ușoarâ scădere.

PRODUSE DE CALITATE SUPERIOARĂ
Oțalaril, lamtoorfșty șl sti

clării au In colectivul fabricii 
de produse refractare ..0 Mal” 
'Turda un sprljtn de nădejde In 
realizarea sarcinilor ce le re-

Turda, șl folosite la Inzldiroa 
cuptoarelor rezistă mal. .mult 
temperahiriiqr și se comportă 
mal bine, cu alt*, productivita
tea acestor agregate este mol 
mare. în acest an. la întreprin
derea do produse refractare „9 
Mai" din Turda s-au realizat 
indici superiori de utilizare a 
capacităților de producție.

Pentru asigurarea unei cali
tăți superioare. în întreprinde
rea turdoană. s-a Instituit un

-control riguros asupra modulul .
cum sc 1 respectă dozajul compo- ’
nouților paste: refractare pen- T
tiu fabricarea cărămizilor. Prin .
aulodoțare au fost realizate )
două bazine do omogenizare gl—- < 
maverare-a 'ta.p'elni de var carWripic 
intră In rețeta de fabricație. S-a j 
Introdus ■ fii sternul de expediție' '(
la beneficiari prin’ palctlzare. 
făpi"'âre:'ridlcă!vft<ăii de tacăr^ ‘ 
care a yagoanetor, reduce efor
tul fizic șl se ovltâ degradările 
provocate de manipulări. Pen
tru creșterea în continuare a 
producției șl productivității 
muncii s-a trecut la fasonarea 
produselor refractare ta ma
trițe cu 2—3 cuiburi, realizate 
In întreprindere.

FOTBAL :

Semifinalele (Urmare din pag. I)
pra democrat-creștinllor, 

, tul tui transforms lnir-urcare

• SPORT @ SPORT ® SPORT O SPOR» SPORT

campionatului 
european universitar

Al doilea cuplaj al sferturilor de 
finală ale campionatului european u- 
nlvarsltar de fotbal s-a desfășurat a- 
seară, In fața a circa'15 OOT do spec
tatori, pc stadionul „1 Mol" din Con
stanța. în prima partidă s-au Între
cut echipele Iugoslaviei șl Belgiei 
pentru a desemna po „colega0 de se
mifinală . o reprezentativei Ceho- 
aiVRCiel, calificată, după cum se știe, 
in mod surprinzător, prin victoria de 
nnfrți scara, In dauna uneia dintre 
favoritele competiției, selecționata 
IL’F.G. Jocul de ieri al studenților 
iugoslavi a fost net superior. In spe
cial, In repriza secundă. Ei au ciști- 
gat cu 6—1, după ce la pauză con
duceau cu numai 2—0.

Partida care a urmat (Ungaria— 
Spania) l-n interesat deopotrivă pe 
suporteri, dt șl pe tricolorii noștri, 
ciștigătoaroa urmind a le deveni par
teneră In cealaltă semifinală a Între
cerii. După o partidă viu disputată, 
cu faze de fotbal agreabil, echipa 
Spaniei a Învins cu 2—0 (1—0).

Semifinalele se disputa vineri sea
ra, In următoarea ordine : - ■
slovacia—Iugoslavia (ora 18,00) 
Romflnla—Spania (ora 19,45).

Meciuri internaționale 
de volei și handbal

PIATRA NEAMȚ
PIATRA NEAMȚ (corespondentul 

„Sdnicll*, Ion Manea). — Aseară, 
in sata sporturilor „Ceahlăul" : din 
Piatra Neamț, s-a desfffșurat partida 
amicală do volei masculin, dintre 
formația olimpică a țării noastre șl 
reprezentativa Statelor Unite ale 
Amcrlcll. întllnirea face parte din 
programul repetiției generale ta ve
derea’apropiatelor dispute din Fran-, 
ța. pentru calificările ta Jocurile 
Olimpice de ta MOnchen. Posedînd 
evident, o mal bună pregătire tac
tică și fizică, voleibaliștii român! — 
dta rtadul cărora B-au evidențiat 
Schreiber. Udlșteanu, Codoi. Sto
mata — au cișțlgat partida cu 3—0 
(ÎS—5, 15—4, 15—7). Jo! seara va- 
nvea loc partida revanșă.

PITEȘTI
La Pitești a început Ieri un turneu 

Internațional de handbal masculin

d7;vd;it:.
cu participarea lotului reprezentativ 
al României, a echipelor selecționate 
ale S.U.A. ș! BulgarieL Cuplajul a 
cuprins, ta ordine, meciurile: Româ
nia B — Bulgaria 20—17 (10—0) șl 
România A — S.U.A. 23—10 (12—1). 
Astăzi se dispută partidele : Româ
nia B — România ' (juniori). Româ
nia A — România' (tineret), Bulga
ria — S.U.A.

Turneul se desfășoară In noua sală 
a sporturilor — inaugurată de fapt 
cu arest prilej — sală co fare parte 
dlnțr-un maro complex sportiv, aflat 
ta curs de execuție ta apropierea 
stadionului „1 Mai".

Impunătorul edificiu — a cărui 
capacitate poale : 
țle de necesități’ 
locuri, prin utili:

fl sporită, in func- 
de ta 1300 ta 2700 

_____  ___ Izarea unor tribune 
escamotabllc, realizate in așa fel in
cit. să nu afecteze dimensiunile 
reglementare ale spațiului de Joc — 
poate găzdui meciuri de handbal, 
volei, baschet, gale de box, lupte șl 
judo, concursuri do gimnastică

Cobo
ri

Validarea unor 
transferări la divizia A

Ieri seara s-nu validat la F.R.F. 
transferările de jucători pentru c- 
chipcle diviziei A, pc temeiul cere
rilor fotbaliștilor șl al acordurilor 
cluburilor de care aparțineau res
pectivii. Redăm mai Jos principalele 
transferări : la Rapid — Du- 
mitriu III, Naom, Savu (toți de 
la Steaua) ; ta Steaua — Du
mitru (de ta Rapid), Iorclache (Po
litehnica Iași). Helve! (Victoria Ca
rol) ; ta C.S.M. Reșița — Beldeanu 
(de la Progresul București), George- 
vld (Jiul), Ncagu șl Mincă (de ta U- 
nlversltatea Craiova), Gornca (Mi
nerul Bala Mare), Gtwpnr (Dinamo) ; 
ta Sportul studențesc — Frfițilă (de 
la F.C. Argeș), Oct. lonescu (C’.F.R. 
Cluj), Sudu (Jiul).

NÂSTASE Șl ȚIRIAC 
LA DOSSELDORF

în prima zl a turneului Internatio
nal do tenta de la DUsseldorf. iile 
Năstnse șl Ion Tiriac au repurtat 
victorii: Năstase l-a eliminat cu 
6—1, 6—2, 5—7, 6—4 pe Iugoslavul 
Jovanovicl, iar Tiriac a clștigai in 
trei raluri : 6—3, 6-—3. 6—1 In fața 
vesl-germonulul Pohmann.

în proba de dublu Tiriac șl Mul
ligan (Italia) au dispus cu 8—2, 
0—7, 5—7. 2—8, 6—3 de Koeh (Bra
zilia) — Ulrich '(Danemarca). Nfista- 
se șl Mc. Miilor, au învins cu 6—3,

Actualitatea la șah
ilonatul mondial masculin de șah,Ieri după amiază s-a reluat par- plonatul mondial masculin de șah,

tlcla a șaptea a meciului Spasski — la care participă 10 Jucători, printre
Fischer, Întreruptă la miezul nopții 
de marii spre miercuri (la 
raa a, 40-a). Fischer — care a 
negrele — avea ta întrerupere 
' ' . ......... - ' ‘'■‘^■ln

muta- 
avut 

avan
satatajul unul pion. Reveniți 

sporturilor din Reykjavik, cel doi 
competitori, cu șl publicul spectator 
n-nu zăbovit prea mult pe locurile 
lor. După numai 0 mutări, partida 
s-a Încheiat remiză.

Pină ieri, Spasski a dșligat două 
partide (primele — una prin nepre- 
-entare), tar Fischer trei. O partidă 
(a IV-a) s-a terminat remiză. Odată 
cu remiza de acum scorul general, 
după șapte partide, a devenit 4—3 
pentru Fischer. Cea de-a opta parti
dă este programată ostft-seară, cu 
albele urmind a juca Fischer,

în capitala Finlandei a început u- 
nul din turneele zonale pentru cam-

r ,’jî

el numărtadu-sd și marele maestru 
român Florin Gheorghiu. Iată Cltevn 
rezultate dta: prima rundă : Gheor
ghiu (România) — Radulov (Bulga
ria) remiză ; Mntanovlci (Iugosla
via) — Hennings (R.D.G.) remiză ; 
Schmidt (Polonia) — Jacobsson (Da
nemarca) 1—0. '

1 . ■ !
ftehipa studențească a. României a 

învins cu 2,5—1,5 puncte selecționata 
Angliei in runda a 4-a a turneului 
final al campionatului mondial unk 
versitar de șah ce se desfășoară ta 
aceste zile la Graz (Austria). Alte 
rezultate : UJLS.S. — Cuba 3,5—0,5 ; 
Bulgaria — Danemarca 3—1 ; Israel— 
S.U.A. 2,5—1,5 ; !RJf.’ a Germanie! — 
Ungaria 2,5—1,5. în clasament con
duce echipa U.R.S.S. cu 12.5 puncte, 
urmată de Bulgaria 0 puncte. Echipa 
României ocupă lecui 6 cu 7.5 puncte.

------------------ :

r î n d u r i
-î-!
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8—2, 7—5 pe Jovanovld 
vla) — Metier (R.F. a Gdnniuaici).

Peste 18 000 de spectatori au 
asistat la palatul sporturilor 
din Pekin Ia intllnlrea a ml ca
lă de baschet dintre selecțio
natele feminine ale R.P. Chi
neze șl României. Meciul s-a 
încheiat eu scorul de 82—73 
(42—38) In favoarea sportivelor 
din R-P. Chineză,

BASCHKT. — Primele rezultate ale’ 
balcaniadei nwscuHhe do baschet, c? 
se desfășoară la Sarajevo : marți : 
Iugoslavia—România 07—74 (10—3S) ; 
miercuri : Iugoslavia—Turcia S3—34

(48—18) ; Grcda—Bulgaria 70—69 
(29—32). TENȚSii—. Echipa Australiei 
pentru medul de la București eu 
România (semifinalele interzonale ala 
„Cupei Davls") va fi olcătuliă pro
babil dta Mal Anderson, Colin 
Dibley șl Ro®b Case. NATAȚIE. — 
Italianca Novella Calllgarb a Etabl- 
lit un nou record european ta pro
ba de 400 m liber : 4'2S”7/10. Ve
chiul record 11 aparținea, cu-4’29”L10.

MOTOCICLISM. — „Marele pre
miu al Suediei0, conttad puntî» cam
pionatul mondial, a prilejuit afirma
rea ta conttau'nrc a marilor îavorițl 
— olandezul Jan de Vries (lider ta 

.clasa'50 cmc) șl Italianul Agostini 
’ (care-conduce detașat la clasa 500 
ane). . .

nșa-zisele „așezărl-riu perei", rare 
alcătuiau un adevărat briu nl mize
riei, In jurul morilor orașe.

Cam aceasta este, desigur, ta linii 
mari, ceea co am realizat in inte
rior. Pe de altă parte, a crescut pres
tigiul Internațional nl, țării Poziția 
țării noastre pa arena mondială este 
astăzi cu totul alta dedt ta trecut. 
Chile.!șl face cu mlndrle auzită vo
cea, acllvind cu deplină demnitate 
ta exercițiul absolut al suveranității 
sale. Mișcarea populară chlllonă n 
dovedit că este capabilă să îndepli
nească cu succes sarcini grele. Pe
rioada de clnd guvcrntil președintelui 
Allende so află la putere este perloa- 

i da victoriilor celor mal remar
cabile pe care le-ă cunoscut vreo 
dată ixgjorul. Do aceea, noile sarcini 
pot fl abordate cu absolută Încre
dere In capacitatea guvernului popu
lar de a Ie rezolva.

— Demonstrlnd In mod stră
lucit marea varietate fi diver
sitate a căilor de schimbare a 
structurilor sociale, erperiența 
cliilianâ este urmărită cu deo
sebit Interes și atenție pa 
internațional. Care rint i 
palele elemente ce dau eaniur 
acestei experiențe profund ori
ginale ?

— Lenta a spus câ toate țârilo vor 
lungo Inevitabil la socialism, dar 

0 po același drum, ci prin di- 
căl, folosind diverse for-

deschls ta acest sens in Chile, 
este produsul unei conjunc

turi speciale, nici al tatîmplărli, ri 
rezultatul politicii îndelungate a par
tidului comunist In problema alian
țelor. în acest sens, principalul nos
tru efort a fost îndreptat spre reali
zarea unității cu un alt partid de 
mare Influență ta rindurilc clasei 
muncitoare, partidul socialist, caro se 
călăuzește șl el după învățătura 
marxistă. Unitatea politică a clasei 
muncitoare ta Chile so exprimă prin 
unitatea dintre eoriolljll și comu
niști; Noi, comuniștii, considerăm 
această unitate, șl, pierind de la ea, 
înțelegerea loială șl frățească cu ce
lelalte forțe antilmperlallste. demo
cratice, populare șl patriotice, ca 
olntrii unghiulară a politicii noastre. 
Tn cazul specific nl țării noastre, cel 
puțin ta această etapâ șl pentru tacă 
mult timp, hegemonia proletariatului 
se exprimă prin conducerco comună 
de către comuniști și socialiști n cla
sei muncitoare și a Întregului proces 
revoluționar.

în 1032 comuniștii, împreună cu o 
tracțiune a partidului socialist, ou 
propus pentru prima dată candidatu
ra la președinție a Iul Salvador 
Allende. Atunci am obtinut 52 000 de 
voturi — pe acea vreme partidul 
comunist era ta Ilegalitate. Dar n- 
ceasta a fost, fără Îndoială, sămlntn 
unitară care n gennlnnl in 1P70. 
Dacă exista ceva original ta procesul 
chilian, este efortul perseverent, de 
mulfij ani. al comnnlștUor. pentru a 
obține unitatea de acțiune. înțelege
rea frățească cu socialiștii. SI aceas
ta n-n fost asa întotdeauna. Nu în
totdeauna relațiile dintre comuniști

. 11 '1 ? : -..t J ’ ■

le'plan 
princl-

ajunge 
nu toate 
verse J-'i, . .
me șl metode. Posibilitatea caro 
s-as' •■ ■ ■ ....................
nu

i.

I ta Chile au fost cordiale 
Au fost perioade In care 

s-au dezlănțuit chiar lupte fratricide 
Intre comuniști și soctauștl, etape ta 
care comuniștii și socialiștii au mers 
pe drumuri opuw, divergente. Dar 
atlt unii, cil fi alții tun ajuns lo 
aceeași concluzie, șl anume, că ori 
do dtc ori eram separați mu ma
nifestam atitudini de ostilitate re- 

. t era 
. . . Is mul.

Iar cel care pierdeau erau întotdeau
na poporul, clasa muncitoare. Cred 
că nceasța este cea mai importantă

cl proră, singurul eaxo dștiga 
dușmanul do clasă, imperially

reușesc fțft-ți extindă influența usii- 
, pnriamen-

— .... transformă intr-un instrument 
antipopular. Prin această atitudine 
forțele reacțlunll urmăresc scoaterea 
evoluției țării din matca sa normală, 
încălcarea prerogativelor președin
telui republicii, anihilarea a tot ceea 
ce a realizat guvernul popular, in
clusiv restituirea fabricilor națlonnll- . -. . MaJ 

;e ca poporul să 
iresnonșablle o

zale către marile monopoluri, 
concret, se urmărești 
fie supus dictaturii ___ ____ __ _
reprezentanților grupurilor reacțio
nare. Forțele rcacțlunli Încearcă

— Partidul comunist ta afir
mă ca una din forfele politice 
de bacă ale fdrii, prasenlă tic 
in tonic marile acțiuni pentru 
înfăptuirea năzuințelor vitale 
ale poporului. V-am ruga sâ ne 
forbiți detpre preocupările ac
tuale ale partidului pentru 
consolidarea In continuare a 
procesului revoluționar.

— Preocuparea fundamentală și 
permanentă a Partidului Comunist 
din Chile, In această etapă, cale da 
a ține seama de faptul că in acest 
moment principalul eatc asigurarea 
succesului guvernului Unității Popu
lare. în funcție do această sarcină 
centrală se desfășoară întreaga acti
vitate a partidului. P.C. din Chile, 
caro a împlinii 30 de ani de existen
ță, eatc, fără Îndoială, unn din for
țele politico cele mai importante din 
țară, partidul cu cea mal mare In
fluență tn rlndurlle etaje! muncitoa
re, partidul care reprezintă tot ce 
are mal bun patria șl poporul nostru. 
Actualmente rindurilc noastre au 
crescut în mod considerabil, partidul 
numărlnd 173 060 de membri, la care 
se adaugă cd SO 000 comuniști din 
rindurile tineretului. Participăm la 
guvernul popular cu absolută loiali
tate, ci» absolut devotament revolu
ționar, cadrele ■ noastre depun toate 
eforturile pentru Îndeplinirea Inte
grală a programului guvernului, spre 
a deschide astfel drumul construirii 
ulterioare a socialismului.

Partidul este, fără îndoială, pnma 
forță In mișcarea sindicală, ta re-

lecție a experienței chiliene : nece
sitatea unității, a unității forțelor 
revoluționare, capacitatea do a crea 
și conduce alianțe împreună cu alte 
sectoare progresiste, capacitatea do 
a neutraliza sectoarele șovăitoare, de 
ti reduce ta minimum posibil, de a 
Izola și lovi. In forma rea moi n- 
decvată, pe dușmanul principal.

. . «•
— Mutațiile din societatea 

chilienii se înfăptuiesc în con
dițiile confruntării cu forțele 
reacliur.il, care in uUlmul timp 
și-au intensifica! activitatea, in- 
cercind să împiedice prin obsta
cole artificiale aplicarea pro
gramului guvernului. Ce apre
ciere s-ar putea da :n această 
privință momentului politic 
actual T

— Intr-adevăr, Chita trece prin- 
tr-un moment politic dificil. Guver
nul popular are de înfruntat difi
cultăți și pericole. La începutul aces
tei luni Comitetul Holltic Națlonaț ni 
Unității Populare a denunțat „ac
țiunile aventuriste ale opoziției, care 
face Jocul planurilor trădătoare ale 
grupurilor ultrareacțlonare urmărind 
răsturnarea guvernului legitim al re
publicii".

Cu prilejul dezbaterii proiectului 
de reformă constituțională șl a le
gislației referitoare ta dezvoltarea 
„ariei sociale0 a economiei chiliene 
s-a areal, etapă cum kc știe, un con
flict intre puterea executivă șl parla
ment.. un'de opoziția n Introdus o 
atmosferă de politicianism mărunt 
Pe măsură ce cercurile de dreppta

a

®ă-ș! recapete vechile privilegii, fă- 
clnd uz do armele șubrede ale boico
tului producției, creării de greutăți 
artificiale ta procesul de aprovizio
nare, contrabandei șl speculei deșăn
țate. Stat activizate grupurile da 
fasciști șl trupele lor de asalt.

Pe de altă i>arte, capitalul mono
polist Internațional Încearcă să-și 
siringă cercul ta jurul republicii. Se 
blochează creditele ; a-a încercai 
Boicotarea negocierilor asupra dato
riilor externe ; se ridică piedici ta 
calea comerțului nostru exterior ; se 
urzesc Intrigi In țările vecine ; se 
încearcă ta fel și chip să se semene 
neîncredere față de Chile.

Comuniștii, soctalLșlll, toate parti
dele care tec parte din Unitatea 
Populară nu avertizat poporul auu- 
prn gravității provocărilor la care se 
dedă opoziția antipatriotică. în fața 
pericolelor care amenință însăți soar- . 
ta revoluției, întărirea unității tutu
ror revoluționarilor este problema la 
ordinea zilei.

Unitatea revoluționarilor șl acțiu
nea combativă a maselor populare vor 
face sA eșueze planurile imperialis
mului șl alo rcacțiunli chiliene. Unltl. 
slntern șl vom fi capabili do fapta 
eroică do a Imprima un cura Irever
sibil revoluției chiliene. Pentru câ 
«intam mal mulțl dedt dușmani! 
noștri, pentru că no bucurăm de sim
patia forțelor progresiste do pretu
tindeni. pentru că luptăm alături de 
mase, in scopul de a le ridica comba
tivitatea șl conștiința ți a obține pen
tru clasa muncitoare locul pe care îl 
merită.

forță In mișcarea sindicală, 
pontele-alegeri pentru desemnarea 
conducătorilor naționali ai Centralei 
Sindicale fiind reales actualul preșe
dinte, comunistul Luls Flguerroa. 
Stntcm, de asemenea, prima forjă In 
mișcarea studențească din țară, In 
alegeri In luna trecută din cadrul 
Federației Studenților Universității 
din Chile fiind realea președinte un 
tlnăr conducător ol tineretului co
munist. în rine, după cum știți, ta 
alegerile parțiale do acum două.sâp- 
tămlnl pentru desemnarea imul de
putat In provincia Coquinbo. ■ 
ieșit Învingătoare candidata Unității 
Populare, militanta partidului co
munist, tovarășa Anumda Altamirano. 
Fără a schimba compoziția parlamen
tului, acest fapt îmbracă, in condi
țiile actuale, o semnificație politică 
deosebită.

In ce privește activitatea Interna
țională. Întreținem legături frățești, 
de solidaritate militantă cu tonte 
partidele comuniste de pe continentul 
nostru, cu parlldelo comunista din 
țările socialiste, cu celelalte partide 
comuniste. Aș dori să relev bunele ro
tații cu Partidul Comunist Român, care 
și-au găsit, Intre altele, expresie hi 
participarea unei delegații a partidului 
dumneavoastră 1a congresul partidu
lui nostru, tot așa cum un reprezen
tant nl comuniștilor chilieni a parti
cipat ta Conarasul nl X-lea.nl P.C.R,

Pentru a sintetiza in puține cuvinte 
ce reprezintă pEFlidul comunist in 
ansamblul forțelor revoluționare din 
Chile, aș putea spund că nimic nu 
osie posibil să' se realizeze astăzi fn 
țara noastră- fără comuniști, după 
cum nimic nu &e poate tore împotri
va voinței comuniștilor.

/

lnllln.lt
reacliur.il
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Victorie a docherilor MOSCOVA
iibritanici

CEI CINCI MUNCITORI ARESTAȚI AU FOST PUȘI 
IN LIBERTATE

LONDRA 26 (Agerpres). —La cererea consilierului ju
ridic al coroanei, Norman Turner, Curtea relațiilor in in
dustrie a Marii Britanii a anunțat, miercuri seara, pu
nerea in libertate a celor cinci docheri arestați vinerea 
trecută in baza legii antimancitorești Carr.

Această decizie a fost determinata 
de hotarirca adoptată'Ih occeași zi tul șl 
de Consiliu] General ol Centralei L
sindicale britanice,.'T.U.C., de a de
clanșai o grevă! generală de 2-1 de ore, 
la nivel nâțlorlul, clacă nu vor fi e- 
liberațl gel cinci, muncitori. Cuvin- 
tul de ordine al T.U.C., centrală, la 
care slnt afiliate’140 de uniuni sin
dicale cu peste 10 milioane de mem
bri, crease, astfel "perspectiva .declnnr 
șărli primei greve generale naționale' 
din ultimii. 46'de arii.

Dacă elfiiernren .muncitorilor deți

acțiunile lor menite să apere drep- 
”1 locul lor de muncă. Or, In clu- 

. .... .jotaririlor de miercuri, amenin
țarea șomajului persistă Încă In rln- 
dul celor 42 000 de docheri. Pe de 
altă parte, acțiunea revendicativă a 
docherilor a .declanșat uh enorm vnl 
do acțiuni de solidaritate, zeci de 
mii, de salartațl din Industriile ex
tractivă, siderurgică șl de automo
bile, din transporturile rutiere șl ae
riene afllndu-se In grevă

nuțl este.de natură să evite declan
șarea acestei greve generale,- hdiărl- 
rea tribunalului nu schimbă cu ni
mic situația de pe frontul muncit, 
unde tensiunea a atins niveluri.'fără 
precedent. Este ‘ și tul că cel cinci 
muncitori fuseseră chemați In fața 
Curții relațiilor in' industrie pentru

Pe do nîiiă .parte, Centrata sindi
cală britanică,! T.U.C.', șl-a anunțat de 
nenumărate ori hotărirea de a nu 
renunța la obiectivul său major In 
apărarea drepturilor isalartațllor — a- 
bandonarea definitivă dc cfttre gu
vernul conservator a legii antbnun- 
citorcșU privitoare la relațiile In in
dustrie (Legea Carr).

Sesiunea Comisiei interguvernamcntale 
româno-sovietice de colaborare economică 

g ' j ' 4 * -~-T * p • - - - J , |,

MOSCOVA 26 — Corespondentul 
'Agerpres.- L. ■ Duță, transmite : La ' 
Moscovă au Început, la 26 Iulie", Iu- > 
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
misiei ihterguvemnmentale româno- 
sovletlce de colaborare economică.

Delegația, română, participantă In 
lucrări, este condusă de tovarășul 
Ghtxrghe Rhdultțscu, vicepreședinte 
ni Consiliului de Miniștri, președin
tele ’ ■■părții irornâne in Comisia inter-

8 * '■'(.■' ■ ■. i.- .».i *

guvernamentală, Iar delegația sovie
tică — de M. A Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții sovietice In co
misia interguvfcnarhentelă '..............

La lucrările sesiunii slnt prczențl, 
de asemenea, ambasadorul Republicii 
iSoctaltstc România în Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus, și ambasa
dorul Uniunii Sovietice In Româ
nia, V. I. Drozdenko.

•ț
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Dezvoltarea economiei bulgare 
în primul semestru al anului 1972

SOFIA 26 (Agerpres). — Agenția 
B.TJL a difuzat comunicatul Direc
ției Centrale de Statistică a R.P. 
Bulgaria cu privire la îndeplinirea

Demonstrație de masă 
la Santiago de Chile

Sprijin deplin guvernului 
Unității Populare

SANTIAGO DE CHELE 20 (Ager
pres). — MII de muncitori, țărani, 
funcționari șl siudenți au participat 
in o demonstrație organizată In capi
tala chlllană,; pentru a-șl- exprima 
sprijinul deplin față de guvernul 
Unității Populare șl programul său de 

. transformări soclal-economlce. Ma- 
nlfestnnțil ou condamnat tentativele 
reacțiimil de a sabota înfăptuirea 
procesului democratic in țară și s-au 
pronunțat pentru trecerea în sectorul 
de stat a tuturor întreprinderilor mo
nopoliste. ‘

Demonstrația a fost urmată, de un 
mliîn.ț. in cadrul căruia a luai cuvîn- 
Inl președintele Republicii Chile, 
Salvador Allende, Ei a relevat puter
nicul sprijin acordat de mesele popu
lare chiliene politicii guvernamenta
le, îndreptată spre îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii. .Președintele Allende a che
mai oamenii munril chțileiii să de
pună toate eforiurile.în vederea rea
lizării programului de transformări 
dcmocrailcc, pentru edificarea in 
Chile a tuneii soci

■' H ...
, manentă a mecanizării. S-a lărgit, 

do asemenea, comerțul, exterior, al 
cărui volum a crescut cu 0,6 la suia.

ztuiguriu. cu privire ia înacpunirca 
planului dezvoltării sodal-economl- 

Ice.a țării in primul semestru ol a
nului 1072. Producția industriala a 
crescut cu 0 la sută In comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
precedent Comunicând relevă că 
60 iu sulă din această creștere s-a 
'realizat pe seama sporirii producll- 

, vllății'muncii cu 0,1 la sută, față de 
Iprimul semestru al anului 1071. In 
aceoașj perioadă, producția do ener
gie electrică a crescut cu 8,8 în sută, 
ntinglnd aproximativ 11 miliarde 
kWh. Industria , petrolieră a conti
nuat să se dezvolte In ritm accele- 

srat, reallzipd o producție cu 19.3 la 
i.sutfi mai mare. în industria slde- 
’rurglcă s-a înregistrat o creștere a 
I producției cu 19,5 la sută, iar In me- 
'■ tnlurgla neferoaselor cu 8,7 la sută.
Ramurile constructoare de mașini șl 
de prelucrare a metalelor ou pro
dus cu 13,7 la sută mal mult decit 
In primul semestru al anului trecut, 
iar industria chimică șl a cauciu
cului — cu 10,3 la sută mat mult.

In comunicat slnt menționate re
zultatele pozitive obținute In agri
cultură, intre altele extinderea per-

Potrivit unul studiu al Minis
terului american al comerțului, 
publicat în revista „Commerce 
Today", exporturile Statelor 
Unite către țările socialiste din 
Europa vor atinge, in acest an, 
nivelul de BăO milioane dolari, 
cu 21X> milioane dolari mal mult 
decit în anul 1971. Acela}! stu
diu precizează că exporturile 
S.U.A. către Uniunea Sovietică 
vor atinge 350 milioana dolari 
— cea mai ridicată valoare a 
comerțului dintre cela două țări 
în ultimii 50 da ani,

? v i » ■ ' j < .*■ * *?’-• ,.i„ ’ ', • < . 7, \ f y ’ ‘'‘-'J r* ’

© Rezoluțiile Congresului Uniunii Socialiste Arabe © Apelul 
pentru tratative adresat președintelui R. A. Egipt de pre
mierul ikaelian © Reuniunea Consiliului de Miniștri al Con

federației Republicilor Arabe
capabil să facă față tuturor eventua
lităților". Congresul a cerut națiunii 
„să-șl mobilizeze tonte resursele șl 
potențialul în numele libertății, eli
berării și al onoare!".

Ln închiderea lucrărilor. Anwar 
Sadat, președintele Egiptului gt al 
Uniunii Socialiste Arabe.- a rostit o 
scurtă alocuțiune. El a declarat celor 
1 7M de delegați la congres că Egip
tul nu accents ua o perioadă nede
finită actuala Glare „nici pace, nici 
război" și a subliniat rolul consoli
dării unității naționale in vederea 
realizării obiectivelor trasate.

NAȚIUNILE UNITE. - Reprezen
tantul permanentei Egiptului la Na
țiunile Unite. Esmnt Abdel Meguld. 
a avn.it la 23 iulie, la cererea sa, o 

!convorbire cu secretarul general al 
O.N.U., Kurl Waldhe’m, enunță a- 
gentia Reuter. .‘.Scopul vizitei: mele, 
a declarat ziariștilor reprezentantul 
egiptean, a fost de n continua 

i contactele cu secretarul general
■ Si de o pregăti apropiata vizită a 
ambasadorului Gunnar Jarring. Sa
lutăm reluarea misiunii Jarring".

TEL AVTV 26 iAgerprea). — în- 
tr-un discurs rostit miercuri în Knes- 
'set (parlamentul tsraeliori). orimul 
ministru’ ol Israelului. Golda Meir, a 
lansat un anei președintelui Rtîpublt- 
cli Arabo Egipt Anwar Sadat, pro- 
punlndu-i o InHlnlre imediată pen
tru începerea de tratative — transmit 
agențiile Iteuier șl France ProBse. 
,.Sâ na întilnlm ca eg0ÎI — a sous 
Golda Melr — șl să facem un efort 
suprem pentru o ajunge la o soluție 
ncgoc.lBlâ“.

Roter!ndu-se la Inițiativa președin
telui Sadat, din februarie .anul 

.trecut, cu brivire la redeschiderea 
Canalului de Su<»z, premierul Israe- 
îian a dflrmaf. că guvernul’ tău-.jiu 
închide ușa ■ unor măsuri provizorii". 
..O astfel de regîemehtafe. a subli
niat Golda Melr, ar putea cprisUțul 
o contribuție reală pe calea spre

■ pac»a' deplină șl realizată prin n- 
«rrd“. Premierul Israellan a decla
rat că o așomenea măsură provlzo-

-rie nu a- rămlna izolată.'
Referlndu-se la misiunea ambasa

dorului Gunnar Jarring. Golda Moir 
a n-6tat că mediatorul O.N.U. tn 6- 
r'.entul Apropiat nu consideră nici 
acum caduc memorandumul său din 
8 februarie 1871. prin care se cerc 
Israelului să-ș! la ongatamentul de 
a'-șl retrage trupele de pe. teritoriile 
arabe ocupate șl că. la trindul său, 
guvernul Israellan nu are Inten'la 
să-și schimbe poziția negativă asu
pra Bcestul punct

CAIRO. - Consiliul de Miniștri nl 
Confederației Republicilor Arabe, re
unit sub președinția premierului Ah
med Khatib, a analizat situația ac
tuală In lumina cuvlntării rostite .de 
președintele Egiptului și al confe
derației, Anwnr Sudai, la Congresul 
Uniunii Socialiste Arata* — anunță 
agenția M.E.N. Consiliul a adoptat 
unele rezoluții privind InteMiflcnrca 
eforturilor pentru realizarea unor no! 
pași in direcția unificării. Aii fost 
examinate, totodată, rezultatele stu
diilor efectuate in legătură cu în
ființarea unor organizații federale de’ 
transport maritim.

CAIRO 23 (Agerpres). — La Uni
versitatea din Cairo au luni sfirșiL 
miercuri, lucrările Congresului ; Na
țional ăl Uniunii Socialiste Arabe, 
care-au durat trei zile.

în ședința de închidere o lucrări
lor congresului. Informează agenția 
M.KN., Sayed Marel. prlm-socretnr 
al C.C. al U.S.A., a dat citire rezo
luțiilor adoptate. Documentele subli
niază că delegații la congres spri
jină fără rezerve linia conducerii no- 

jitlce, cu o expresie a suveranității 
egiptene șl a indcoendențcl in toate 
domeniile de activitate națională. 
Ele relevă că „unitatea națională 
constituie o necesitate a existenței 
poporului egiptean șl orice Încercare 
de a o submina ori slăbi vn pune 
In pericol întregul viitor al acțiunii 
sale naționale'*. Țotodală. rezoluțiile 
scot In evidență faobîl că ..proble
ma unității naționale reprezintă 
principalul fundament pentru a 
menține uh front Intern puternic.

1
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10 000 de munci
tori portuari au 
demonstrat marji 
in faja Închisorii 
Penionville din 
Londra," unde se 
aflau îniomnifaji 
cei cinci docheri, 
cerînd eliberarea

PARIS 26 (Agerpres). — Exami
ning, in cadml ședinței săptăml- 
nsiie de miercuri a cabinetului 
francez, conjunctura internațională, 
ministrul de externe, Maurice Schu
mann, a evocat, in special,. situația 
din Orientul Apropiat, Vietnam șl 
unele aspecte ale relațiilor din Piața 
comună, a precizat la sflrșltul reu
niunii purtătorul de cuvint guverna
mental, ‘Jean Philippe Lecui.

Guvernul francez consideră că 
"trebuie - continuate eforturile pen
tru aplicarea Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie l©ff7, 
bază a unei reglementări posibile și 
necesare in Orientul Apțopiăț.

Referitor In situația din Indochina, 
Jean Philippe Lecat b declarat că 
„poziția franceză asupra conflictu
lui din Indochina nu s-n schimbat".

H.P.l). Coreeană, Intre Nord șl Sud 
au avut .loc, in ultima vreme, o se
rie do contacte șl convorbiri, In ur
ma cărora, la-4 iulie, a fost dată pu- ' 
blidtățli Declarația comună — act do 
o deosebită însemnătate pentru diss- 
linele poporului coreean, pentru 
cauza destinderii și păcii in Asia și . 
in lumea întreagă. Tn acest tel, după 
27. de ani, de. . dezmembrare artlfl-. 
clală, contrară voinței pojxTulul, s-a 
realizat'un acord in ceea cu privește 
necesitatea Înlăturării neînțelegerii șl 
neîncrederii intre Nord șl Sud. pro
movarea rcunlficărll pașnice, demo
cratice și Independente a țării. ' '

Eveniment istoric pentru de 
poporului coreean. Declarația' comu
nă pornește do la existența unei sln- 
---- -nțiuni coreene, de la aspirația 

Inte, de a trăi intr-un stat >i-

cer și de nădejde al poporului core
ean, poporul român a primit cu sa
tisfacție și bucurie știrea privind 
acordul: infre eelo două părți ale Cot- 
reel, a cărei semnificație șl importan
ță nu fost< subliniate șl ta raportul 
prezentat tn tribuna Conferinței Na
ționale ;a P.C.R. Optată publică din 
țara noastră aro convingerea . că, 
țăcindurso-noi pași pe calea deschisă 
de acest acord, so va ajunge la mate
rializarea năzuinței de unitate n na
țiunii coreene. DInd glas acestor sen
timente, in mesajul de felțcltare adre
sat de tovarășul Nicoiae Ceaușcscu 

„ |a„., tovarășului Kim Ir Sen arată: ,J5a-
ilru destinele Tulind cu adincă satisfacție acordul

So Împlinesc; astăzi 19 ani de la 
semnarea armistițiului din Coreea, 
eveniment caro o marcat victoria 
poporului coreean in războiul dezlăn
țuit Împotriva sa de- către forțele 
imperialiste americane. • Ziua do 27 
iulie încheie ciclul‘de manifestări In
titulat • „Luna de solidaritate' cu 
lupta poporului coreean", care, an 
dc ou, prilejuiește in -multe țări ale 
lumii, printre care șl România, nu
meroase acțiuni, in sprijinul cauzei 
drepte a poporului coreean.

Ș! cu prilejul acestei luni, (n țara 
noastră eu fostpe larg evoca la 
eroismul și dJracnla do neînfricat da 
cnre a dat dovadă poporul coreean 
în decursul războiului,- abnegația cu 
care a Înfruntat mașina de război 
perfecționată o forțelor inamicului. 
Acestea s-au dovedit insă incapabile 
să infringă un popor însuflețit de mă
reața cauză a Inclependenței șl suve
ranității naționale, hotărit să-șl uua- 
re cu prețul oricăror sacrificii drep
tul de n-și decide singur soarjn.

Sub conducerea Partidului Muncii, 
in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, 
poporul coreean, moblllzindu-șl- toate 
forțele șl resursele morale și mate
riale. a dai puternlee lovituri lnter- 
ventionlștllor, obllglndu-i in somhn- 
rea armlsilțiuiul. Ziua de 27 Iulie 1953 ' 
a intrat astfel In istoria poporului 
coreean ca o mare victorie militară 
șl politică in apărarea patriei șl a 
cuceririlor sale revoluționare, n po
zițiilor socialismului In această purta 
a lumii, In salvgardarea păcii sl 
SMurltățll Internaționale.

După Încheierea războiului, poporul 
coreean s-a angajat, cu aceeași înal
tă conșllLnțâ patriotică, intr-un sus
ținut efort de reconstrucție, de dez
voltare continuă [ie calea edificării 
societății socialiste In R.P.D. Co
reeană. în scurt timp, hu fost lichi
date distrugerile provocate de război, 
s-au înregistrat Însemnate succese 
in dezvoltarea economică șl cultu
rală, in asigurarea unui ritm înalt 
ele creștere a Industriei.' in moder
nizarea agriculturii. în lărgirea Invă- 
țămlntulul de toate gradele? Toate 
aceste realizări atestă forța creatoare 
a Încercatului popor coreean, năzuin
ța sa de a păși Riguros pe calea; pro-, 
greșului. în același timp, ele au o 
mare Importanță pentru Înfăptuirea 
marelui deziderat al celor 40 de mi
lioane de coreeni — reuniflcarea 
pașnică și dcmocrhllcă a patriei l >r.

Este cunoscut i că. in acest
Partidul Muncii din Coreea și guver
nul ILP.D. Coreene au prezentat nu
meroase inițiative șl propuneri vlzin-1 
împlinirea idealului național al ro- 
reehllor din nordul șl sudul târli. Ca 
rezultat-ni Întregii activități conttee- ava .uu ■».«- w. ;
vente pătrunsă -do spiritul unității principiilor neagresiunii, egalității șl 
naționale, pu caro a desfășurat-o neamestecului in problemele Interne. ta aceste convorbiri.

realizat în Coreea, Partidul Comunist 
Român, poporul român ișl reafir
mă și de aceasta dată ' depli
na solidaritate 'militanta șl spri- il wnfll i rl«anii9r» 1 ■. Fsi I .!'•"#!« Innin n<n_ 
porului coreean pentru unificarea 
pașnică șî democratică a patriei sale". 
Aceleași simțăminte nu caracterizat, 
de nltfai, întreaga desfășurare tn țara 
noastră a lunii de-solidaritate cu 
lupte poporului coreean pe. care, o 
Ini

In .salvgardarea păcii st

Român, poporul român ișl 
guro națiuni coreene, de la aspirația mă și dc aceasta dală 
sa fierbinte, de a trăi Intr-un stat *i- i™ „.I,::".™..™
nltar, pe deasupra deosebirilor tio Jlnui deplin față de lupta, po- 
Idoologie‘șl! sistem. De o mare im- aS8i'«i 
portanță sini și' celelalte, principii 
care trebuie să stea In baza efortu
rilor de reunlflcare : realizarea .el in 
condiții dc neatimare, fără nmester 
din afară, promovarea reunific&riJ 
prin mijloace pașnice, fără a se re
curge la folosirea'armelor — singu
rele principii-.ta/măsură să! nxlgjre 
rezolvarea constructivă a problemei 
coreene șl Înfăptuirea țelului un'fi- 
căril. ... ' .

Poporul român, animat de puter
nice sentimante de prietenie șl soli
daritate internațlonallstă față de po
porul coreean, u urmărit cu caldă 
simpatie eforiurile sale penlru refa
cerea postbelică, realizările sale re- 
'marcablle tn construcția socialismu
lui. Bunele raporturi romfirto-corcene 
și-au găsit o elocventă expresie cu 
prilejul vizitei In R.P.D. Coreeană a 
tovarășului Nicoiae Ceausescu și ol 
convorbirilor rodnice purtate cu io-' 
vnrășu! Klm Ir Sen. Ca prieten sin-

*
TOKIO 36 (Agerpres). — Agenția 

A.C.T.C Informează că la Tokio a 
ovul loc o reuniune n reprezentan
ților diferitelor cercuri politice, con
sacrată Declarației comune a Nordu
lui și Sudului Coreei, din 4 Iulie, șl 
reafirmării prieteniei janono-coreene. 
Vorbitorii au susținut declarația, co
mună ți lupta justă n poporului 
coreeon pentru reunlficarea indepen
dentă șl pașnică a patriei.

Reuniunea a adoptat in unanlml-

Vietnamul do «ud. Soldaji saigonezi care refuzâ să lupte împotriva forje
lor patriotice, depun armele In miinilo reprezentaților F.N.E.

Noi bombardamente americane 
asupra R. D. Vietnam

HĂNOf 28 (Agerpres). — La 23 
Iulie, aviația Statelor Unite a bom
bardat din nou o serie de regiuni război, 
populate din R. D, Vfelnam, ier flota 
a șaptea a S.UĂ a deschis foc de 
artilerie Împotriva unor regiuni de 
coastă, anunță agenția V.N.A Au'fort ’ 
înregistrate victime In rîndui popu
lației civile șl distruse clădiri cu ca
racter cultural șl economie, precum, 
șl cose de locuit <

O declarație dată publicității de 
purtătorul do cuvlnl al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 

"condamnă cu vehemență .aceste , 
atacuri și cere, guvernului american 
să înceteze Imediat bombardamentele 
asupra Vietnamului de nord, precum 
șl blo-rada maritimă și tonte celelalte 
nete de violare h SuverahHățU șl secu
rității R. D. Vietnam.

Agenția France Presșe anunță că, 
la 28 iulie, aviația S.U.A .a efectuat 
29B misiuni de liombardnment asupra 
IL D. Vietnam.

*
WASHINGTON — Comitetul pen

tru relații externe al Camere! He-j-----  . ..,— a
i fără rezer-

do către S.U.A.

plnft Ia î octombrie a.,c. tn condițiile 
eliberării prizonierilor americnni de

1
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Actrița Jane Fonda, care n-fă- , 
cut o vizită de două săptărnînl 
in-IL D.-Vietnam, a prezentai la 
Paris un film înfățișind efectele 
bombardamentelor americane a- 
supra digurilor șl construcțiilor 
civile nord-vletnameze — rela
tează agenția France l’resse. Ba- 
zindu-se, pe ceea ce a văzul la 
fața localul, cunoscuta actriță 
americană și-a exprimat convin- 
g-erea că bombardamentele asu
pra diffiirllor alnt e.feșduafe în 
mod deliberat de Statele Unite.

Declarațiile premierului 
Indira Gandhi

DELHI M — Trimisul special A-
gerprea, I. Puțlnelu, transmite : Pre
mierul Indian, Indira Gandhi, a pre
zidat, marți seara, o ședință a gu
vernului, in cadrul căreia a fost dis
cutată procedura co va fi urinată 
pentru ratificarea acordului lndo- 
paklstonez de la Simla.

După o scurtă prezentare n prin
cipalelor prevederi alo acordului, 
guvernul a aprobat documentele ela
borate la Simla și le-a transmis spre 
semnare președintelui țării. " ' 
du-se In vedere importanța 
mentalul, In cele două 
Parlamentului vn Incei 
viitoare, o dezbatere „ . _
acordului, ce va fi precedată de o 
declarație n ministrului de externe, 
Swaran Slngh.

★
in cadrul unei Infilniri eu re

prezentanți oi vieții politice in
diene, premierul Indira Gandhi 
a apreciat că acordul de Ia!Sim
la conititulc un început bun in 
relațiile dintre India ți Polâsîan, 
subliniind cd el reprezintă un 
act îndreptat spre binele j celor 
două popoare. Premierul indian 
a declarat că „India ji-n dat 
asentimentul, la Simla, asupra 
cedării teritoriilor pakistaneze 
ocupata în timpul războiului de 
14 zile cu Pakistanul, deoarece 
consideră că realizarea! păcii 
este esențială pentru progresul 
economie al celor două țâri. A- 
ceste teritorii, ă adăugat îndlra 
Gandhi, vor trebui înapoiate mai 
devreme sau mai firriu. Dacă le 
cedăm acum. India poate 
ne prțetenia .Pahisîanulul"

Avin- 
docu- 

camerc ale 
:pe, săptămina 
largă asupra

obfî-

prezentanțlior — organism care 
sprijinit piuă acum fîll .1 
ve cscaladoroa C

'a războiului In Indochina — a 
votat, pentru prima dată de ta 
dezlănțuirea agresiunii Statelor- 
Unite in Vietnam, un amenda
ment cu caracter antirăzboinic. ■
Amendamentul prevede,- printre al
tele, retragerea tuturor trupelor a- 
mcricane din întreaga Indochlnâ

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Miting consacrat aniversarii 
acordurilor de la Geneva 

în problema Laosului
XIENG KUANG 26 (Agerpres).- — 

Comitetul Central al Frontului Pa
triotic Laoțian a orgnnlzal un mare 
miting pentru n marca a 10-a aniver
sare a încheierii acordurilor de la 
Geneva asupra Laosului, a anunțat 
miercuri postul de radio Pathai Lao. 
Lulnd cuylnlul. prințul Sufanuvong, 
președintele C.C. al frontului, a 
făcut o analiză a situației actuale din 
țară și a cerut activului F.P.L., lup
tătorilor forțelor armate de eliberare 
și populației să consolideze unitatea 
națională șl solidaritatea cu popoare-, 
io frățești vietnamez, și cambodgian, 
să lupte umăr la - umăr cu acestea 
pentru a obține victorii șl mni mart

<1 ;
r . î <
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ipta poporului coreean, .pe. care o. 
..ichelem !rnstăzi. în' acest , spirit, ] de 
deplină' solidaritate.; România â de- . î-~~ _ fl ’ mm' ' fr-rs Alin

>

venit recent, după cum’ ac 
coautoare In cererea de 
re ps* ordinea de zi i

ia viitoarei sesiuni a Adun5r.il Gene
rale a O.N.U. n uunctulul Intitulat 
„Crearea condițiilor favorabile pen
tru accelerarea rcunlfleărli Indepen
dente și pașnice a Coreei".
' Cu ocazia celei de-a XIX-o aniver
sări a semnării armistițiului de Ia 
Panmunjon. ponorul român transmi
te poporului coreean un călduros sa
lul si li urează noi succese In opera 
de construcție a socialismului, ta în
făptuirea rnăriîțulul deziderat de rea
lizare a unității naționale. ,

■ : 1 t )
*

O .scrisoare cu un conținut similar n 
fost adresata primului ministru 
japonez. Knkuol Tanaka.

*
PANMUNJON 26 (Agerpres). — La 

26 Iulie a avut loc lo .Panmunjon a 
21.-a reuniune a r~—L 
minare df 
Roșie din

‘ inscrle- 
orovizorlv

Eugen I ONES Cili

Lfl TOKIO S-AU RELUAT 
NEGOCIERILE COMERCIALE 

IMO-AHICANț
TOKIO 28 (Agerpres). — Prima zl 

a negocierilor comerciale jajpono- 
nmer icane’ nu a ’permis npropierea 
semnificativă a pozițiilor celor] două 
părți. în discursul său, șeful delega
ției americane, William Eberle, a 
formulat din nou cererile S.U.A pri
vind liberalizarea investițiilor de 
capital american, considerate drept o 
modalitate principală de echilibrare 
a schimburilor comercinle reciproce..

Rcspinglnd, In general, cererile 
esențiale americane, negociatorul 
Japonez, Kiyohlko Tsurumi, a repli
cat că exporturile S.U.A. in Japonia 
au crescuUla unele categorii do ^ro-, 
duse, ca urmnro a reducerilor 
preț cauzate. de devalorizarea dola
rului fără a reuși să convingă înM, 
după cum relevă agenția Kyo^b, 
partea am.erlcanâ. Japonia a accep
tat, totuși, să sporească importurile 
anumitor produse agricole american 
rle și să achizlțloncza din S.U.A o 
cantitate de uraniu.

partide șl țări, precum , și probleme 
ale relațiilor dintre U.C.L și P.M.U.R, 
dintre Iugoslavia și Polonia. S-a ex
primat convingerea că aceste relații 
să vor- dezvolta favorabil In con
tinuare.

Kim Ir §011, Seful stolului șl . 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al 1LP.D. Coreene, a primit delega
ția militară a Republicii Democratice 
Somalia, condus-l .de generalul Moha
med Aii Samantar, vicepreședinte al 
Consiliului Revoluționar Suprem șl 
ministrul apărării, A avut Ioc o con
vorbire cordială, prietenească.

Guvernul peruan a hotâ- 
rît îiQlionnlizarea compa
nie! de telefoane cnrc 0Stlgura 
comunicațiile Intre capitală șl restul 
țării. Această hotărlre a fost luată in 
urna eșieculul negocierilor desfășu
rate timp de doi ani, Intre autorită
țile din Peru ș! acționarii nord-ame- 
rlcanl. șl elvețieni ai companiei res- 
pecllve. ‘ ■

0 delegația a Partidului 
African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde,condujsB de 
secretarul general al partidului. Amll- 
cnr Cabrai, a sosit in Pekin. Delega
ția va efectua o vizită in R.P. Chl- 
nează; la Invitația Asociației chineze 
pentru prietenia cu popoarele din 
Africa.

0 delegație a partidului 
Komeito din Japonia, eondu' 
dusă de președintele Comitetului 
Executiv Central, Yoshlkatsu Ta-, 
kelrl, a sosit la Pekin, la invitația 
Asociației de prietenie China-Japonla.

Intr-un comunicat al Mi
nisterului irakian al Petro
lului se afirmă că Iraq Petroleum 
„va suferi consecințele de rigoare 
In cazul in care or continua să ac
ționeze In sensul descurajării even
tualilor cumpărători al țițeiului Ira- 
Iilnn, Irakul, se spune In comunicat 
ișl rezervă' dreptul do a cere o in
demnizație pentru a compensa toate 
prejudiciile pe caro această campa
nie osillă Ia va aduce țării0.

tuat la baza proiecta- ziarul „Las Echos", se 
tei uniuni economics aseamănă cu aceea a 
șl monetare vest-eu- unul om caro ar vrea

' Preiedlntcle Franței, 
I Georges Pompidou, so- 
! sețte azi in Toscana 
1 pentru a se îniilni cu 
l conducătorii italieni. 
’ In centrul acestei in- 
ț trevederl se va situa 
i pregătirea conferinței 
1 la nicel inalt a celor 
l zece membri ai vlitoa- 
? ret Piețe comune lâr- 
ț alte, prevăzută «â aibă 
i loc in toamnă, la Pa- 
1 rls. Observatorii de 
l prerii vest-europeni 
, sini <ie părere că pre- 
ț ședințele Pompidou oâ 
j prezenta interlocutorl- 
1 lor săi italieni — așa 
l cum a procedai șl la 
: Bonn — ordinea prlo- 
ț rltățllor pe care Fran- 
t ța dorește sti le sta- 
’ bilească pentru confe- 
4 rlnfa ,la nivel înalt. 
I Este: vorba da uniunea 
ț economică si moneta- 
( ră: apoi de raporturile 

comunității cu . cele-, 
laltc tSrl occidentale 
51. iS primul rlnd. cu 
Statele Unite.

Parisul urmărește ca ______ ____ , ______
„cei' zece" să- adopte o de la Londra reflectă, 
strategie comună in ‘----J‘~
carul unor noi răbuf
niri a crizei ■ monetare 
occidentale, astfel ca 
regimul parităților 
fixe, care a fost sl-

V. „„ LUIUI l.'UU U-l VIC.I

ropene, td nu fie, in să-șl repare casa de- ț 
nici un moment, repus ’ voalată dc. un Incen-

i
i

I )

I

în cauză. Cu alte cu
vinte, francezii cer 
partenerilor lor comu
nitari o completare a 
acordului realizat re
cent, la Londra, de 
miniștrii da finanțe. 
Căci, dacă „cel zece* 
s-au înțeles, în capi
tala britanică, asupra 
unei poziții comune in 
ce privețte liniile ge
nerale ale viitoarei re
forme a sistemului 
monetar interoccldan- 
tal, ei rămin divizați 
în fața frecventelor 
puseuri ale crizei va
lutare, care, a sa cum 
remircă ziarul „De 
Monde*, au devenit 
„una dintre caracteris
ticile cele mai eviden
te ole vieții cotidiene 
In Europa de vest". 
De altfel, observatorii 
de presă occidentali 
consideră că acordul

diu, Înainte ca pom
pierii să tl stins fo
cul".

Se relevă, de ase
menea, că orlclt de 
cuprinzătoare ar fi a- 
cordurila realizate de 
„cel zece*, ele nu vor 
avea decit o influentă 
limitată, allt timp cit 
cealaltă parte implica
tă In conflictul mone- 

. tar. Statele Unite, nu 
vor adera la aceste 
înțelegeri. Or, deo
camdată Washingtonul 
nltnlnc impasibil, sa- 
vurlr.d, după cum se 
exprimă ziarul „New 
York Times”, deliciile 
pe care i le oferă in- 
convertibllltatea dola
rului, In aceste condi
ții. apreciază comen
tatorii occidentali, este 
greu de întrevăzut în 
ce măsură apropiatele i 
convorbiri frar.co-ita- - 
Ilene ar putea avansa 
pregătirea conferinței 
la nicer înalt a „celor 
zece".

Elemente aparțiinnd or
ganizațiilor Tnpaniaros au 
împuțeai. la Montevideo, pe' setul 
forțelor upărării , civile din U.-uguuy, 
co'onelul Arttons Alvarez. se o-nm'fl 
Intr-un comunicat oficial publicai la 
Montevideo.

Numărul victimelor i,:rf"

____ j convorbirilor prell- 
[fatre organizațiile de Cruce 

______ ,.j‘!Nordul șl Sudul Coreei, in
formează agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej, s-a hotărit ca, incintei), celei 
de-o Ș-a reuniuni a convorbirilor 
pfellmlnare, să albă lor o 'iesiune :!f 
lucru cu ușile închise, centru a se 
ajunge ta! un acord asupra locului 
unde se Va tlhe prima Intilhire a 
convorbii 
participării organizațiilor’ politice șl 
obștești din Nordul șl Sudul Coreei

nOMPRSSFILATEUA", BucureștiREDACȚIA si ADMINISTRAȚIA :

tzbwskl. membru al Biroului Politic gfstrnteTn Fillulne In urma inunda- 
------------- “ -... i țllîor.produse de taifunurile „Susan" 

și ..Rltți- continuă să crească. Potri
vii ultimelor cifre, și-nu pierdut viata 
173 dr -lament, iar peste S-TOOM de

p:
Iu-..- 
ajunge li

rblrjlor proprlu-zisc șl asupra 
Ipărti orguntzaț J .

neamestecului In problerâelc Interne.

Gh. CERCEEESCU

.sens. talc un apel către poporul japonez,
juver- in care re exprimă sprijin deplin

peniru declarația comună și se mi
litează pentru promovarea prieteniei 
intre Japonia șl Coreea, precum șl 
panini stabilirea de! relații diploma
tice cu R.PD,, Coreeană, pe baza

Secretau! Biroului Exe
cutiv :il Prezidiului U.C.I.,
Stane Dolanț, a primit'pe Ștefan .01-
1 ----------- , ' ' '

al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, ministrul afacerilor ex
terne al R.P Polone. Au fost abor
date probleme privind activitatea In
ternă ș! internaționala a celor două persoane nu rămas fără adăpost

Incd o dată, contradic
țiile- dintre membrii 
viitoarei Plete comu
ne lărgite. „Atitudinea 
mlnLșlrlIor de finanțe 
al „celor zece", serie

este.de
Adun5r.il

