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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNĂM NA ȚIONALE

Miercuri dimineața au început lu- orăriie celei de-a noua sesiuni a celei de-a șasea legislaturi a Marii Adunări Naționale.Forul legislativ suprem al țării se întrunește la o zi după încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care, în lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — program de lucru de o deosebită însemnătate pentru activitatea partidului și întregului popor — a dezbătut probleme de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale și creșterea bunăstării celor ce muncesc, pentru înfăptuirea hotărîr-ilor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.Deputății vor lua în discuție, în vederea legiferării, proiectele Legii cu privire la dezvoltarea economico- socială planificată a României, Legii

finanțelor, Codului Muncii — documente adoptate de Conferința Națională a P.C.R.. care jalonează direcțiile principale aile perfecționării in continuare a vieții sociale și politice a societății noastre socialiste, ale dezvoltării accelerate a economiei naționale, ridicării nivelului de viață material și spiritual al întregului popor și ale căror propuneri de îmbunătățire, rezultate in urma dezbaterii publice, au fost analizate și aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. Sesiunii Marii Adunări Naționale i-au fost înaintate, de asemenea, spre legiferare, proiectele planului de dezvoltare economică și socială, cu propunerile de îmbunătățire aduse, și ale bugetului de stat pe anul 1973, dezbătute și aprobate de Plenara C;C. al P.C.R.Sesiunea s-a deschis Ia ora 10,0'0 dimineața. In sala Palatului Marii

Adunărilaționale. alături de depu- tați, sinbrezenți, ca invitați, membri ai C. al P.C.R., miniștri, conducători e instituții centrale și or- ganizațiibștești, activiști de partid și de sta oameni ai muncii, personalități t vieții economice, științifice și ciurale, ziariști români și străini?.Sint deață șefi ai misiunilor <ji- plomaticecreditați la București.La intria în sala de ședințe, conducătorii > partid și de stat sint intîmpinacu puternice și îndelungi aplauze/cparticipanții la lucrările sesiunii Mi Adunări Națiopale.în loja in dreapta iau loc tovarășii Nie<s Ceaușescu, Emil Bod- naraș, Mșa Mănescu, Paul Nicu- lescu-MiziGheorghe Pană. Gheor- . glie RăcU^ u, Virgil Țrofin, Hie Verdeț, M)m Berghianu, Gheorghe Cioară, Flan Dănălache, Constan

tin Drăgan, Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.In loja din stingă se află membrii Consiliului de Stat.înaintea începerii lucrărilor. cei prezenți au păstrat un moment de reculegere in memoria deputaților Maria Zidaru și Athanase Joja, care au încetat din viață în perioada de la ultima sesiune.Lucrările au fost deschise de tovarășul Ștefan Voiiec, președintele Marii Adunări Naționale.în unanimitate, deputății au apro- baț_următoarea ordine de zi :1. Validarea alegerii unui deputat și a revocării unor deputați ;2. Modificări în componența Consiliului de Ștat :(Continuare în pag. a V-a)

HOTĂRREA
PLENAREI COMITETULUI CWTRAL AL P.C.R.

DIN 20-21 NOIEMBRIE 1972 
privind sarcinile ce revin oranelor si organizațiilor 
de partid pentru îndeplinirea j depășirea prevederilor 

planului de dezvnltare conomico-socială 
a României pe nul 1973Plenara Comitetului Central a dezbătut, în zileile de 20—21 noiembrie 1972, proiectul planului de dezvoltare economico-socială a României și proiectul bugetului pe anul 1973, documente care cuprind prevederi de mare însemnătate pentru dezvoltarea în continuare a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.Plenara C.C. al P.C.R. relevă importanța deosebită a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu privind activitatea partidului și statului nostru, munca întregului popor în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al X- lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., de dezvoltare continuă a economiei naționale și ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc. C.C. al P.C.R. își însușește întru totul a- precierile, sarcinile și orientările cuprinse în. expunerea secretarului general al partidului și obligă organele si organizațiile de partid să acționeze cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea acestora, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului pe anul 1973, pentru realizarea înainte de termen a sarcinilor planului cincinal.Plenara a relevat că în îndeplinirea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă pe anul în curs s-au obținut rezultate bune. Față de anul 1971 s-au realizat sporuri însemnate la toți indicatorii principali : venitul național a crescut cu 9.7 la sută, producția globală industrială cu circa 12 la sută, iar producția agricolă cu circa 9 la sută.Primii doi ani ai cincinalului au marcat un puternic avînt în dezvoltarea economico-socială a țării. Dezvoltarea accelerată a ramurilor și subramurilor industriei, hotărîtoare pentru progresul țării, a sporit capacitatea de dotare a economiei cu mijloace de producție moderne, care asigură valorificarea superioară a resurselor materiale, satisfacerea în condiții mai bune a necesităților consumului intern și ale exportului. în agricultură au continuat eforturile pentru dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale, ceea ce a determinat creșterea producției agricole ; recoltele de cereale din ultimii doi ani au fost cele mai mari din istoria țării; au sporit efectivele de animale

la toate speciile, s-a asigurat curea producției animaliere.Ca urmare a progreselor înrerate în dezvoltarea economică a țării, void exportului a sporit în anii 1971 și 1972 întrritm mediu ' de 14,5 la sută. S-au lărgit ,și dsificat relațiile noastre economice externe jfost inițiate o serie de acțiuni de cooperanonomică și tehnico-științifică.Pe baza creșterii în ritm raia venitului național, veniturile bănești aleulației obținute din sectorul socialist au but în acest an, comparativ cu 1970, cu pel7 la sută. O atenție deosebită a fost actă creșterii salariilor mici. Au fost, de aseea, inițiate numeroase alte măsuri pe liniaicării nive- «lului de trai cum sînt : sporirea ățiilor pentru copii, îmbunătățirea sistemuie acordare a acestora, majorarea pensiilor «igurări sociale, introducerea minimului gtat pentru remunerarea țărănimii cooperat asigurarea asistentei medicale gratuite pe: membrii cooperatori, majorarea pensiiloritora.S-a îmbunătățit aprovizionare bunuri și servicii a populației, planul icerilor de mărfuri prin comerțul socialist 1 depășit în acești doi ani ai cincinalului cu liliarde lei.Plenara apreciază că realizî obținute pînă acum constituie o vie expia justeței politicii marxist-leniniste a pârtii, a hoță- rîrii și voinței cu care clasa ntoare, întregul nostru popor au răspuns nării Conferinței Naționale a P.C.R., de intensifica eforturile pentru ridicarea Roei pe noi trepte de progres și prosperitate.Dezbaterile din Plenară au re! totodată, că rezultatele obținute în acestputeau fi și mai bune dacă nu se manifeunele neajunsuri în eșalonarea sarcinilo plan și desfășurarea ritmică a producțh aprovizionarea tehnico-materială și cocea dintre întreprinderi, în domeniul calită-oduselor, al pregătirii și asigurării cadreldficate, în întărirea disciplinei și ordinii îiducție. în darea la timp în funcțiune a ncapacități de producție și realizarea ind'ilor proiectați-Examinind proiectele planul bugetu

lui de stat pe 1973, Plenara consideră că prevederile acestora sînt realiste, că ele asigură pe deplin mobilizarea resurselor de care dispune economia noastră.Plenara aprobă noua concepție de elaborare a planului, bazată pe hotărîrile Conferinței Naționale privind concretizarea, corelarea și integrarea în obiectivele noastre economice a angajamentelor asumate de colectivele de oameni ai muncii sub forma unor planuri suplimentare. în acest sens, urmează ca, la unii indicatori de bază — îndeosebi la producție și export — planul să aibă un nivel minim, corespunzător sarcinilor inițiale înscrise în cincinal, și un nivel maxim, care reprezintă planul suplimentar, ce înglobează angajamentele comitetelor județene de partid, organizațiilor de partid și ale întreprinderilor. La indicatorii calitativi planul va cuprinde un singur nivel, cel corespunzător planului îmbunătățit.Subliniind caracterul unitar al planului, Plenara apreciază că acesta trebuie considerat ca obligatoriu în întregul său, la parametrii maximali și, pe această bază, să se aloce resursele necesare, fondurile de salarii, repartițiile de materiale, să se încheie contractele economice.îndeplinirea indicatorilor minimali asigură acordarea drepturilor bănești legale ale oamenilor muncii, pentru realizarea planului suplimentar colectivele întreprinderilor beneficiind de stimulente ca pentru depășirea planului. în acest fel, se asigură cointeresarea mai bună a oamenilor muncii în asumarea unor sarcini suplimentare și în îndeplinirea lor în bune condiții. Totodată, se va introduce o premiere specială pentru realizarea programului suplimentar de export, precum și pentru reducerea importurilor de materiale, materii prime, piese de schimb și utilaje.Plenara își exprimă convingerea că aceste măsuri vor stimula și mai mult inițiativa oamenilor muncii, efortul lor pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru ridicarea calitativă a activității noastre eco-(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația Partidului Comunist Francez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit, miercuri clupă-amiază, delegația Partidului Comunist Francez, condusă de tovarășul Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al P.C.F., care se află în vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.Din delegația P.C.F. fac parte tovarășii Lucien Seve, membru al C.C. al P.C.F., Rene Chevailler, secretar al Federației P.C.F. din Departamentul Rhone, Patrick . Le Mahec, activist la Secția de politică externă a C.C. al P.C.F., Serge Leyrac, ziarist la organul central al P.C.F., „l’Humanite".Au participat tovarășii Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Petre Constantin, membru al Comisiei Centrale de Revizie, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Mocuța, membru supleant al C.C. al P.C.R.în cursul convorbirilor s-a pro

cedat Ia o informare reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide și a avut loc un schimb de păreri în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale.în numele C.C. al P.C.F., tovarășul Raymond Guyot a transmis Comitetului Central a.l Partidului Comunist Român calde mulțumiri pentru invitația de a vizita România socialistă, a adresat un călduros și frățesc salut Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea Biroului Politic al C.C. al P.C.F., a secretarului general adjunct al P.C.F., tovarășul Georges Marchais.Mulțumind pentru salutul și sentimentele frățești exprimate de conducătorul delegației P.C.F., tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis comuniștilor francezi, tovarășului Georges. Marchais un călduros salut și cele mai bune urări de succes în activitatea ce o desfășoară în slujba intereselor și aspirațiilor fundamentale ale poporului francez, pentru pace, democrație și socialism.

în cursul întrevederii s-a exprimat satisfacția pentru bunele relații de strînsă și frățească prietenie existente între cele două partide și s-a reafirmat hotărîrea comună de a extinde și diversifica colaborarea dintre P.C.R. și P.C.F. în interesul întăririi prieteniei dintre cele țiouă țări și popoare, al cauzei colaborării și unității tuturor partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Relevîndu-se evoluția pozitivă » raporturilor tradiționale de prietenie româno-franceze, de ambele părți s-a exprimat deopotrivă dorința de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii dintre România și Franța în folosul ambelor țări Și popoare, în interesul păcii și securității în Europa și în întreaga lume, al înțelegerii și cooperării internaționale.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească.
Președintele Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Malaieziei 
în Republica Socialistă Româniaîn ziua de 22 noiembrie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Tengku Tan Sri Ngan Moha

med, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Malayeziei în tara noastră. (Cuvîntările în pagina a V-a).

în Editura politică 
a apărut:

NICOLAE 
CEAUȘESCU 
Expunere la Plenara

C.C. al P.C.R.
20 noiembrie 1972

Cuvîntare 
la încheierea 

lucrărilor Plenarei
21 noiembrie 1972

HOTĂRÎREA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

DIN 20-21 NOIEMBRIE 1972
cu privire la unele măsuri pentru perfecționarea activității comitetelor 
județene, municipale și orășenești ale P.C.R., a consiliilor populare 
județene, municipale și orășenești, îmbunătățirea controlului pe linie 
de partid și de stat, precum și pentru organizarea consiliilor de control 
muncitoresc asupra activității economico - sociale și constituirea 

comisiilor pe domenii în unitățile economice
ÎN PAGINA A II-A

Un nou complex comercial a fost pus la dispoziția locuitorilor cartierului băcăuan Cornișa

INDUSTRIA CAPITALEI
A REALIZAT PIANUL 

PE îl LUNIColectivele unităților industriale bucureștene au anunțat realizarea cu 10 zile mai devreme a sarcinilor de plan pe 11 luni la indicatorul producției marfă. De consemnat că de la începutul anului și pînă acum au fost obținute peste plan însemnate cantități de produse : 2 032tone laminate finite din oțel, motoare electrice totalizînd 71 000 kW, 7 319 televizoare. 23 178 anvelope, 1,5 milioane articole de tricotaj, 311 mii perechi încălțăminte și altele.Continuînd seria succeselor, colectivele de muncă din industria / Capitalei s-au angajat să valorifice pe deplin avansul ciștigat. Din datele comunicate de Direcția municipală de statistică rezultă că la sfîrșitul lunii noiembrie se va înregistra un bilanț fructuos — realizarea unei producții marfă suplimentare în valoare de aproximativ 1,670 miliarde lei. (Agerpres)

HORIA HULUBEI
Din partea Comitetului Central al Partidului

Comunist Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale Republicii 

Socialiste* RomâniaComitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România anunță cu adîncă durere încetarea din viață a academicianului profesor Horia Hulubei, reputat savant, personalitate de prestigiu a științei și învățămîn- tului superior din țara noastră.
COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT

AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMAN ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA
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județene de partid, organele de partid, organele de condu- din întreprinderi, centrale și să ia măsuri pentru a aprovizionare cu piese de

nomice, pentru creșterea bogăției naționale — izvorul bunăstării generale a fiecăruia.Discuțiile care au avut loc în plen și în secțiunile de lucru asupra proiectului planului pe anul 1973 au reliefat pregnant faptul că îmbunătățirile substanțiale aduse la toți indicatorii principali ai planului cincinal, în raport cu prevederile inițiale ale acestuia, asigură în continuare o dezvoltare rapidă a tuturor ramurilor economiei naționale.In scopul realizării sarcinilor de plan la nivelul maxim prevăzut, Plenara Comitetului Central obligă comitetele județene de partid, organele și organizațiile de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii, colegiile ministerelor, să stabilească măsurile care se impun la fiecare loc de muncă, pentru valorificarea largă a tuturor rezervelor existente în economie.1. în toate întreprinderile și centralele industriale se va acționa cu toată hotărîrea pentru folosirea intensivă a capacităților de producție, astfel ca pe această cale să se obțină în 1973 un spor de producție de cel puțin 37 miliarde lei. Va trebui înlăturată cu desăvîr- șire practica lucrului „în asalt" la sfîrșit de lună și trimestru, care aduce serioase daune economiei naționale. Consiliul de Miniștri va lua măsuri pentru o eșalonare rațională pe trimestre și luni a sarcinilor de plan. în așa fel încît să se asigure desfășurarea ritmică a activității economice.— O atenție deosebită trebuie acordată în continuare încărcării mașinilor-unelte, generalizării schimbului II și extinderii schimbului III în toate unitățile, astfel ca indicele de folosire a timpului disponibil să se ridice la cel puțin 85 la sută. în acest scop, trebuie luate măsuri ferme pentru asigurarea cadrelor calificate, îmbunătățirea asistenței tehnice în toate schimburile.— Comitetele și organizațiile cere colectivă ministere au datoria asigura o bună schimb și materiale necesare executării lucrărilor de reparații și întreținere curentă a mașinilor și utilajelor, să ia măsuri hotărîte pentru a se introduce mai multă ordine în fabricarea și livrarea acestora.2. Plenara obligă ministerele, centralele și întreprinderile să acționeze energic pentru scurtarea duratei de realizare a parametrilor proiectați la capacitățile de producție date în funcțiune. Anul 1973 va trebui să constituie un moment de cotitură în realizarea indicatorilor proiectați la toate capacitățile și obiectivele noi aflate în exploatare.3. în vederea asigurării ritmice a aprovizionării cu materii prime, materiale și semifabricate potrivit sarcinilor de producție pe anul 1973, vor trebui depuse toate eforturile pentru realizarea programului privind lărgirea bazei de materii prime. Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei să ia neîntîrziat măsuri pentru punerea în valoare, în condiții economice, a tuturor zăcămintelor, inclusiv a celor cu conținut mai sărac sau situate la mare adîncime.Ministerele vor întocmi și aplica programe de măsuri concrete pentru utilizarea cît mai largă a resurselor interne de materii prime.— Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe, ministerele și centralele vor lua în continuare măsuri pentru a stabili, prin plan, fiecărei întreprinderi, sarcini concrete pe produse, pe repere, renunțând la planificarea globală, valorică sau în tonaj.— Consiliul de Miniștri, ministerele vor lua măsuri pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a cooperării între întreprinderi pentru livrarea de produse, piese și subansam- ble. Ministerele de ramură, Ministerul Finanțelor, băncile vor controla riguros modul în care întreprinderile respectă obligațiile rezultate din contractele de cooperare.4. Apreciind că rezultatele obținute pînă î-n prezent în acțiunea de revizuire a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie nu sînt pe măsura rezervelor e- xistente în unitățile economice, Plenara trasează Ministerului Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale și Controlului Gospodăririi Fondurilor 

Fixe, ministerelor, centralelor și întreprinderilor, sarcina de a continua și intensifica această acțiune, elaborînd soluții pentru stabilirea unor norme de consum corespunzătoare prevederilor de plan.— Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să ia măsuri pentru a reduce substanțial pierderile de metal, pentru a asigura livrarea pro- filelor la dimensiunile cerute de industria prelucrătoare.în toate întreprinderile constructoare de mașini se va analiza consumul de metal pe fiecare produs — pornind de la subansamblele mari, pînă la reperele cele mai mici — și se vor stabili programe concrete de măsuri pentru reducerea consumurilor ; îndeplinirea sarcinilor cuprinse în aceste programe va fi raportată lunar și trimestrial, ca orice indicator de plan.— în industria chimică, în industria lemnului, a materialelor de construcții și în celelalte domenii trebuie adoptate măsuri pentru reducerea consumurilor tehnologice de substanțe chimice, lemn, ciment și de alte materiale.— în toate ramurile economiei naționale se impune să fie mai ferm aplicate măsurile stabilite în programul de economisire a combustibililor și energiei.Ministerul Energiei Electrice, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, ministerele economice, centralele și întreprinderile trebuie să acționeze cu toată hotărîrea pentru modernizarea arzătoarelor, îmbunătățirea izolației termice, a funcționării tuturor instalațiilor consumatoare de combustibil în vederea creșterii randamentelor în utilizarea acestora, evitării risipei de combustibil și energie electrică.— O cale importantă de realizare de economii și de îmbunătățire a aprovizionării tehnico-materiale o constituie utilizarea deșeurilor și resurselor secundare' de materiale. în acest scop, Plenara stabilește ca fiecare minister, comitet județean de partid, centrală și întreprindere să elaboreze și să aplice programe de măsuri pentru colectarea și prelucrarea industrială a deșeurilor metalice și lemnoase, cît și a altor categorii de deșeuri — chimice, textile, hîrtie, din cauciuc, uleiuri minerale etc.5. Plenara pune în fața comitetelor județene de partid, organelor și organizațiilor de partid, a organelor de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi — ca problemă esențială a dezvoltării întregii economii — sarcina de a asigura creșterea continuă a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.Organele și organizațiile de partid, conducerile colective ale unităților economice trebuie să ia toate măsurile pentru înnoirea continuă a producției, pentru orientarea mai hotărîtă spre realizarea de produse valoroase, care încorporează o muncă de complexitate ridicată, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor de producție și circulație, înlăturarea imobilizărilor de resurse materiale și financiare, să promoveze cu fermitate un sever regim de economii în toate sectoarele de activitate, să combată cu hotărîre risipa sub orice formă s-ar manifesta.6. Sporirea productivității muncii cu 9,1 la sută în industrie și 7,0 la sută în construcții — prevăzută în planul pe anul 1973 — impune extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, îmbunătățirea organizării producției și a muncii în secții și întreprinderi.— Ministerele, centralele și întreprinderile au îndatorirea de a fundamenta normele de muncă, de a asigura revizuirea lor sistematică, în concordanță cu progresul tehnic, Cu îmbunătățirile realizate în organizarea producției și a muncii.— Trebuie extins acordul global în industrie, agricultură, construcții și creată posibilitatea da lucrătorii care produc mai mult să obțină venituri mai ridicate, să nu se frâneze creșterea cîștiguritor realizate pe ririi producției.— Plenara hotărăște ca pînăsă se definitiveze și să se aplice de personal tehnieo-administrativ, du-se proporții raționale între diferitele categorii de salariați și o utilizare cît mai eficientă a acestora în raport cu nevoile efective ale producției.— Va trebui intensificată și permanentizată

seama spo-la 1 iunie 1973 normativele asigurîn-

calitativ, planului care vor noi tre-

acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, mobilizînd mase cît mai largi de salariați la realizarea acesteia, la identificarea de noi soluții pentru creșterea producției și a productivității muncii.7. îmbunătățirea calității producției, reducerea ponderii produselor de calitate inferioară și a rebuturilor trebuie să constituie o preocupare permanentă a ministerelor, centralelor, întreprinderilor și secțiilor, a fiecărui om al. muncii. în acest scop, Plenara consideră că este necesară respectarea cu strictețe a tehnologiilor de fabricație, în toate unitățile economice, afirmarea unei exigențe sporite în toate fazele de fabricație, interzicerea introducerii în fabricație și a livrării către beneficiari a materiilor prime, materialelor și produselor necorespunzătoare din punct de vedere8. Pentru realizarea prevederilor tehnic pe 1973, toate întreprinderile asimila utilaje, instalații și produse buie să îmbunătățească radical programarea și urmărirea — pe trimestre și luni — a executării fazelor de asimilare. Prin plan va trebui să se stabilească sarcini precise — cu termene și executanți — pentru modernizarea produselor aflate în fabricație și asimilarea noilor produse și tehnologii, pentru creșterea gradului de integrare a producției, care să fie urmărite riguros, lună de lună.9. Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Academiile și ministerele vor urmări ca activitatea de cercetare științifică să fie orientată spre rezolvarea problemelor majore, cu caracter prioritar, ale dezvoltării economico-sociale a țării : atragerea de noi resurse în circuitul economic, crearea de produse noi și tehnologii perfecționate în domeniul construcțiilor de mașini, al industriei chimice, precum și în alte ramuri de producție. In acest scop, se vor stabili sarcini concrete pentru fiecare unitate de cercetare și proiectare, pentru fiecare cercetător.10. în agricultură, accentul principal se ,va pune în continuare pe sporirea producției de cereale, care trebuie să ajungă la circa 17 milioane tone. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru îmbunătățirea structurii culturilor, mărindu-se în continuare ponderea plantelor tehnice, pentru creșterea substanțială a pro-s ducției la hectar și a contribuției la fondul de stat la legilme, cartofi, struguri și fructe. Va trebui să se asigure o îmbunătățire substanțială a calității semințelor și a materialului de plantat, astfel ca într-o perioadă de cel mult 2—3 ani aceasta să ajungă la nivelul parametrilor mondiali.In zootehnie eforturile principale trebuie îndreptate spre îmbunătățirea substantial a selecției și reproducției animalelor, furajarea rațională și îngrășarea la greutatea văzută în plan a întregului efectiv vrărilor ; se va stimula creșterea naturale, în aer liber, a bovinelor folosindu-se pășunile și fînețele naturale, asi- gurîndu-se întreținerea și îmbunătățirea acestora. în toate județele se vor lua măsuri pen- ; tru stimularea creșterii animalelor și păsărilor în gospodăriile individuale din mediul rural.Dezvoltarea producției la nivelul stabilit pentru anul viitor impune să se acționeze cu mai multă fermitate pentru respectarea legii fondului funciar, să se lichideze cu desăvîrșire tendințele de risipire a terenurilor agricole, în domeniul irigațiilor, eforturile pentru darea în funcțiune a terenurilor prevăzute a fi amenajate trebuie să se îmbine cu acțiuni concrete pentru realizarea în termen cît mai scurt de la darea în funcțiune a lucrărilor de irigații, a producțiilor prevăzute în studiile tehnico- economice. Vor trebui intensificate lucrările de desecare, de scurgere a apelor și de corectare a excesului de umiditate, mobilizînd populația din zonele afectate. Unitățile agricole au datoria să folosească cu grijă cantitățile de îngrășăminte chimice repartizate, acordînd prioritate terenurilor irigate și culturilor la care se obține o eficiență sporită.Trebuie să se acorde o atenție deosebită folosirii raționale, întreținerii și exploatării parcului de tractoare și mașini agricole. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele au sarcina să asigure mașinile necesare mecanizării lucrărilor din legumicul- 

medie predestinat li- în condiții și ovinelor

tură, pomicultură și viticultură, a celor de recoltare a nutrețurilor și de meoanizare a lucrărilor din' zootehnie.11. In domeniul investițiilor, Plenara C.C. al P.C.R. trasează sarcini de a se evita dispersarea forțelor, resursele materiale, financiare și forța de muncă concentrîndu-se pe principalele obiective care determină dezvoltarea și modernizarea economiei naționale.— Se impune orientarea eforturilor spre realizarea și punerea în funcțiune a'investiții- lor cu caracter productiv; de asemenea, va continua realizarea construcțiilor de locuințe, de spitale, școli, cireșe ș cămine. Trebuie luate măsuri pentru sistarea mediată a lucrărilor de investiții cu caracter leproductiv. Va trebui, de asemenea, să se pwă capăt cu desăvîrșire construcțiilor șupradinensionate, costisitoare.— O problemă hotfitoare a realizării planului de investiții o castituie pregătirea temeinică a condițiilor de xecuție a lucrărilor, asigurarea documentaților tehnico-economice, contractarea la timp a utilajelor din țară și din import, organizrea și dotarea șantierelor de construcții. Nici > lucrare de investiții nu trebuie să înceapă ără a avea documentația asigurată și utilaje contractate.— Va trebui îmbnătățită, în continuare, e- șalonarea pe tri.me.re a punerilor în funcțiune a capacităților de «reducție, pentru a evita concentrarea unui volum mare de montaj și probe tehnologice în ultimul trimestru al anului.— Este necesar i se ia măsuri hotărîte pentru dublarea prodîtivității muncii în construe- ții în următorii *-5 ani, prin proiectarea de soluții bazate p< industrializarea lucrărilor, prin mecanizaireamai intensă a locurilor de muncă, organizați corespunzătoare a muncii și întărirea diseijinei în producție.— în scopul riucerii consumurilor de materiale pentru ccstrucții, ministerele, consiliile populare șiBanca de Investiții vor lua măsuri pentru itensificarea acțiunii de re- studiere a soluțor din proiectele de execuție, neadsmițînd . finanțare decît lucrările la care au fost recse consumurile de materiale și costurile.— In vedereambu-nătățirii activității în domeniul investitor și construcțiilor, Plenara hotărăște creare unui organism unic, cu atribuții precise inirectivarea, normarea și controlul activitățide proiectare și construcții, precum și creau de institute centrale comune de cercetare șproiectare, care să asigure o concepție unita în proiectarea și realizarea utilajelor și a siectivelor de investiții sau a produselor indtriale.12. In scopulreșterii în ritm înalt a schimburilor comerde externe, al realizării prevederilor planti pe 1973 privind sporirea în anul viitor cu',2 la sută a exporturilor și extinderii coorării economice cu alte state, Plenara stabile următoarele măsuri-:— întreprincile, centralele și ministerele vor acționa cuerseverență pentru asigurarea cu contracte planului de export, îndeosebi pentru produe industriei construcțiilor de mașini și eleotehnice, industriei chimice și industriei ușo:.— Trebuie puse eforturi susținute pentru asigurarea foiilui de marfă la termenele și parametrii ciativi solicitați de clienți, respectarea cu setețe a condițiilor contractuale, îmbunătățirestmicității livrărilor la export și evitarea cointrării exporturilor în ultima lună a trimeelor.i— în cazuind apar cereri noi pe piața externă, Minisul Comerțului Exterior și în- | treprinderilee comerț exterior vor informa Consiliul deiniștri, spre a se examina posibilitățile disuplimentare a exportului în sectorul resțtiv.— Conducte întreprinderilor, centralelor, ministerelorile tuturor organelor economice de sinteză c țribuții în activitatea de comerț exterior au ^nria să întreprindă neîntîrziat măsuri enerwțentru creșterea gradului de valorificare a tiror produselor destinate exportului și obțiiea unor preturi superioare la export.— Este necesao exigență sporită din partea întreprinderi centralelor și ministerelor pentru reducere; limitarea la strictul nece- , .< sar a importuriliîncepînd din J, întregul import departa- I 

mental nenominalizat va trece în rezerva Consiliului de Miniștri, urmînd a fi folosită numai pe baza unor documentări judicioase.— în vederea dezvoltării în continuare a activității de comerț exterior, asigurării echilibrului schimburilor noastre economice, un rol important va avea introducerea — prin adoptarea unei legi vamale — a tarifului vamal la importuri.— Este necesar ca ministerele economice, Comisia guvernamentală de colaborare și cooperare, Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Afacerilor Externe și misiunile noastre din străinătate să manifeste mai multă inițiativă, să se preocupe de concretizarea și finalizarea mai rapidă a acțiunilor de cooperare economică și tehnico-științifică.13. Realizarea sarcinilor prevăzute în planul de dezvoltare economico-socială impune luarea de măsuri concrete — pe întreprinderi, orașe, județe — pentru a asigura recrutarea, pregătirea și repartizarea rațională a forței de muncă, pe diferite sectoare de activitate. în acest scop, comitetele județene de partid vor organiza elaborarea balanței forței de muncă pe județe și vor orienta folosirea resurselor în raport cu interesele dezvoltării țării și a județelor respective.Vor trebui create condiții pentru atragerea într-o proporție mai mare a femeilor și tinerelor absolvente ale învățământului de cultură generală în activități economice și sociale, ur- mărindu-se calificarea lor într-un număr mai mare de meserii și specialități.14. Plenara C.C. al P.C.R. aprobă prevederile planului pe 1973 privind ridicarea în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii — țelul suprem al societății noastre socialiste.Realizarea sarcinilor maximale ale planului creează condiții pentru ca veniturile bănești totale ale populației din sectorul socialist să sporească în 1973 cu peste 18 miliarde lei față de anul 1972, respectiv cu 3,3 miliarde lei peste prevederile cincinalului. în anul viitor va continua acțiunea de majorare a salariilor, vor crește veniturile reale ale țărănimii ; pentru acțiunile social-culturale s-au prevăzut fonduri bugetare de 45,3 miliarde lei, Cu 12,9 la sută mai mult decît în anul 1972.Eforturile statului pentru creșterea nivelului de trai al populației se reflectă și în prevederile privind sporirea desfacerilor de mărfuri, a volumului prestațiilor de servicii, a numărului de locuințe, precum și în dezvoltarea bazei materiale a învățământului, ocrotirii sănătății, culturii.Preocupîndu-se de creșterea veniturilor oamenilor muncii, de îmbunătățirea cointeresării materiale, corespunzător principiilor socialiste de retribuție, partidul nostru veghează, totodată, ca. în spiritul eticii și echității socialiste, să fie lichidată obținerea de venituri pe căi ilicite, în dauna intereselor generale ale oamenilor muncii, să fie combătute manifestările de parazitism, tendința de a trăi fără muncă, pe seama semenilor, a societății.Plenara Comitetului Central obligă organele și organizațiile de partid, de stat și economice, să transpună în viață cu fermitate prevederile planului pe 1973 privind ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii, asigurînd astfel înfăptuirea politicii partidului și statului nostru întregului de făurire a bunăstării și fericirii popor.
★consideră că stă în puterea munci- țăranilor, intelectualilor — români.Plenara torilor, maghiari, germani și de alte naționalități — sțrîns uniți în jurul partidului, să înlăture neajunsurile care se mai manifestă, să mobilizeze și mai puternic toate energiile, toate resursele umane și materiale ale țării, pentru înfăptuirea sarcinilor planului pe 1973, pentru realizarea cincinalului înainte de termen și la un înalt nivel calitativ. Plenara adresează comuniștilor. tuturor oamenilor muncii din fabrici și uzine, de pe ogoare, din mine și de pe șantiere chemarea de a contribui cu întreaga lor energie la accelerarea progresului econo- mico-.social al patriei, de a lupta cu și mai multă hotărîre pentru ridicarea țării noastre la nivelul statelor avansate, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mîntul României. »

■

viata acti-Integrarea organică a partidului în societății și împletirea tot mai strînsă a vității de partid, de stat, sociale, dezvoltarea continuă a democrației socialiste, proces legic al dezvoltării societății noastre, subliniat cu pregnanță de tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972, impun cu necesitate perfecționarea continuă a muncii organelor și organizațiilor de partid, luarea de măsuri politice și organizatorice în vederea participării tot mai active a membrilor de partid, a celorlalți oameni ai muncii la rezolvarea problemelor construcției socialiste, la conducerea întregii vieți sociale, precum și la exercitarea controlului asupra activității unităților economice.în acest scop, Plenara Comitetului Central al P.C.R. )HOTĂRĂȘTE:
I1. Secretarii cu problemele economice ai comitetelor județene de partid și secretarul cu problemele economice al Comitetului municipal de partid București să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de vicepreședinți ai consiliilor populare respective, ur- mînd să conducă consiliul județean pentru controlul activității economico-sociale — organism de partid și de stat al comitetului județean de partid și al consiliului popular județean — și să coordoneze direcția de planificare în profil teritorial.2. Secretarii cu problemele de propagandă ai comitetelor județene de partid și al Comitetului municipal de partid București să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de vicepreședinți ai consiliilor populare respective, urmînd a coordona secția de propagandă, comitetul de cultură și educație socialistă și inspectoratul școlar.

Pentru coordonarea unitară a activității po- litico-ideologice, cultural-educative și de în- vățămînt, în birourile comisiilor pentru problemele de propagandă, învățământ, știință și cultură ale comitetelor județene și a Comitetului de partid al municipiului București vor fi incluși și reprezentanți ai organizațiilor de masă, obștești, sportive și ai altor organizații sociale, care răspund de activitatea cul- tural-educativă.3. La municipii și orașele de categoria I, inclusiv la sectoarele municipiului București, secretarii cu problemele economice și cei cu problemele de propagandă ai organelor respective de partid să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de vicepreședinți ai consiliilor populare.4. Secretarii cu problemele muncii organizatorice de la comitetele județene, respectiv al Comitetului municipal București, de la comitetele de partid municipale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București să fie recomandați spre a fi aleși în funcția de secretari ai consiliilor Frontului Unității Socialiste respective.
IIîn vederea înlăturării suprapunerilor și asigurării unui control unitar asupra organelor locale de partid și 3 consiliilor populare, precum și a sporirii eficienței acestuia, Secretariatul C.C. al P.C.R. va coordona activitatea de control ce se desfășoară de către aparatul C.C. al P.C.R., Direcția generală pentru consiliile populare din cadrul Consiliului de Stat și inspectorii de la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Comitetele județene de partid vor asigura coordonarea unitară a activității de control desfășurată de aparatul de partid și de către corpul de inspectori ai comitetelor ale consiliilor populare județene.Controlul activității privind viața executiveinternă de

partid — primirea în partid, verificarea cadrelor din nomenclatura organelor de partid, activitatea colegiului, păstrarea și eliberarea documentelor de partid și alte aspecte ale muncii de partid — va rămîne în continuare atribut exclusiv al organelor de partid și aparatului lor.
NiColae Executiv în între- construc-

IIIPlenara Comitetului Central își însușește în unanimitate propunerea tovarășului Ceaușescu, aprobată de Comitetul al C.C. al P.C.R. privind organizarea prinderile industriale, de transport și ții, pe șantiere, în întreprinderi agricole de stat și de mecanizare a agriculturii, în institutele de proiectări și cercetări și în alte unități economice a consiliilor de control muncitoresc asupra activității economico-sociale, _ precum și a comisiilor pe domenii, care vor funcționa ca organisme obștești ale comitetelor oamenilor muncii, sub îndrumarea organizațiilor de partid din unitățile respective.Constituirea consiliilor de control muncitoresc al activității economico-sociale și a comisiilor pe domenii va crea cadrul organizatoric mai bun pentru activitatea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii în vederea soluționării problemelor tot mai complexe și, totodată, de participare mai largă a oamenilor muncii la conducerea întregii activități.Consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale vor ajuta comitetele oamenilor muncii în efectuarea controlului asupra realizării indicatorilor planului de producție, folosirii capacităților de producție, calității produselor, respectării tehnologiilor de fabricație.Consiliile controlului muncitoresc al activității economico-sociale vor acționa pentru dezvoltarea unei atitudini înaintate față de muncă, pentru stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii în îndeplinirea sarcinilor eco

nomice și socialeecum și pentru combaterea manifestărilor nepăsare, neglijență și lipsă de răspund Ele au, de asemenea, sarcina să urmare; respectarea normelor de protecție și igiei muncii, întărirea disciplinei în producție,cum și orice alte probleme care privesc corle și relațiile de muncă din unitatea respecțiPe lîngă corole și consiliile oamenilor muncii se vor niza următoarele comisii : a) Comisia penbroblemele de organizare a producției și a iții ; b) Comisia pentru economii și buna pdărire a unităților economice ; c) Comismtnu mecanizarea și automatizarea prodi ; d) Comisia pentru calitatea producție) Comisia pentru problemele de export import (la întreprinderi care au activii» comerț exterior) ; f) Comisia pentru panele de investiții și dezvoltare (la întrderiile care au programe de dezvoltare). Aci comisii le revine rolul de a sprijini orga: colective de conducere a unităților econe și de a conlucra strîns cu serviciile d©rt din cadrul acestora în analiza modulucare se îndeplinesc sarcinile de plan, Mierea problemelor ce se ridică în domelor de activitate, în elaborarea și aplicanăsurilor care se impun în vederea îmbunai muncii și creșterii efi- cienței economi Wîn măsura îre este necesar, comitetele și consiliile oaror muncii, de comun acord cu organizațiil partid, vor putea orga- niza și alte conSe recomandjanizațiilor cooperatiste ca, în cadrul units lor economice, să organizeze comisii peenii care să aibă atribuții similare cu cea unitățile economice de stat.în consiliile -u controlul muncitoresc al activității ecoro-sociale și în comisiile pe domenii de acte vor fi cuprinși muncitori 

cu înaltă calificare și cu experiență îndelungată în producție, cei mai buni ingineri, tehnicieni, economiști și alte cadre de specialitate, membri de partid sau care nu fac parte din rândurile partidului. Membrii consiliilor și comisiilor vor fi desemnați de către comitetele sau consiliile oamenilor ’muncii cu consultarea organelor de partid și vor fi aprobați în adunările generale ale oamenilor muncii, o dată cu alegerea reprezentanților salariaților în comitetul sau consiliul oamenilor muncii din unitatea respectivă. Dările de seamă pe care le prezintă comitetele oamenilor muncii în adunările generale semestriale ale salariaților vor cuprinde și principalele aspecte ale muncii depuse de consiliile de control muncitoresc al activității economico-sociale și de comisiile pe domenii.Consiliile pentru controlul muncitoresc al activității economico-sociale și comisiile pe domenii se vor sprijini în întreaga lor activitate pe participarea largă a maselor de oameni ai muncii. Ele vor lucra în mod permanent pe baza unor programe concrete de muncă, acor- dînd un sprijin efectiv organelor colective în conducerea eficientă a activității economice și sociale.
★Plenara Comitetului Central își exprimă convingerea că aplicarea în viață a măsurilor a- doptate va duce la creșterea rolului conducător al partidului în întreaga societate, a capacității organelor și organizațiilor de partid de a rezolva mai operativ și mai competent problemele politice și social-economice cu care sînt confruntate, vor asigura condițiile pentru dezvoltarea mai departe a democrației socialiste, pentru participarea tot mai activă a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii la realizarea înainte de termen a planului cincinal, la înfăptuirea cu succes a politicii și programului partidului.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunere la Proiectul de lege 

cu privire la dezvoltarea economico - socială 
planificată a României

ceastă privință ce revin tuturor treptelor organizatorice.Comisiile permanente apreciază pozitiv înscrierea în proiectul de lege a principiului elaborării și urmăririi planurilor în profil teritorial, ceea ce va da posibilitatea dezvoltării raționale a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării. Ele reliefează, totodată, prevederile referitoare la elaborarea prognozelor pe termen lung, ceea ce constituie transpunerea în practică a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, de a prefigura viitorul ca unul din cele mai importante atribute ale conducerii.în cadrul discuțiilor care au avut loc, tovarășii deputați, membri ai comisiilor permanente, au făcut u- nele propuneri de îmbunătățire a prevederilor înscrise în proiectul de lege, care, însușite de inițiator, au fost introduse în forma supusă dezbaterii.Comisiile permanente ale Marii A-

dunări Naționale își exprimă con» vingerea că prevederile din proiectul de lege vor contribui la orientarea și mobilizarea tuturor energiilor națiunii spre realizarea obiectivelor prepuse privind dezvoltarea economico-socială, în vederea înfăptuirii scopului suprem, satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și spirituale ale întregului nostru popor. De aceea, ele propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectului de lege în forma în care este prezentat.
Din cuvintul participanților la dezbateri

Stimați tovarăși deputați.Din împuternicirea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, supun Marii Adunări Naționale spre examinare și adoptare proiectul legii cu privire la dezvoltarea economico- socială planificată a României.Proiectul de lege pe care am cinstea să vi-1 prezint se numără printre cele cu care se încheie transpunerea în fapt a măsurilor stabilite de Conferința Națională din 1967 și de Congresul al X-lea în domeniul organizării și al planificării econo- mico-sociale. El sintetizează concluziile ce decurg din vasta activitate desfășurată în ultimii ani în direcția perfecționării sistemului de conducere a societății noastre socialiste.Pregătit de un larg colectiv de specialiști — care a lucrat sub îndrumarea personală a secretarului general al partidului — proiectul de lege aprofundează — pe temeiul experienței cîștigate — prevederile constituționale cu privire la acest domeniu hotărîtor pentru întreaga viață socială și de stat, oglindind preocuparea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se așeza pe baze științifice conducerea planificată a dezvoltării economico-sociale.La redactarea finală a textului s-a ținut seama de observațiile formulate cu prilejul Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972, precum și de propunerile făcute în cursul dezbaterii publice, organizată după conferință.într-un cuvînt, se poate spune că ne aflăm în fața unui document legislativ care dă o expresie cuprinzătoare concepției teoretice și practice la care au ajuns partidul și statul nostru în problemele conducerii planificate a societății socialiste.Stimați tovarăși,Pornim de la faptul că întărirea rolului conducător al Partidului Comunist Român constituie o cerință obiectivă pentru societatea noastră, o condiție esențială pentru progresul neîntrerupt al României socialiste-.Proiectul de lege subliniază astfel că întreaga activitate de dezvoltare economico-socială planificată se desfășoară sub conducerea Partidului Comunist Român și definește obiectivele fundamentale ale acestei dezvoltări, în strînsă concordanță cu programul partidului, bazat pe cerințele legităților obiective și realitățile istorice ale fiecărei etape.Funcția esențială a planului național unic este de a asigura valorificarea întregului potențial al țării, creșterea în proporții optime a tuturor ramurilor și sectoarelor de activitate, folosirea unitară a pîr- ghiilor economico-sociale, încadrarea activităților curente în cerințele de lungă perspectivă ale dezvoltării României, unirea tuturor eforturilor națiunii într-o direcție unică — înfăptuirea programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și dp creare a premiselor materiale pentru trecerea treptată la comunism.întregul conținut al proiectului de lege reflectă convingerea noastră că factorul primordial al progresului oricărei societăți este creșterea susținută a producției materiale pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. în această viziune sînt definite principalele sarcini cu privire la înfăptuirea politicii de industrializare socialistă a țării și de formare a unei structuri industriale de înaltă eficiență economică ; ridicarea contribuției agriculturii la sporirea bogăției sociale ; dezvoltarea planificată a tuturor ramurilor producției materiale ; orientarea cercetării științifice spre rezolvarea problemelor e- sențiale pentru societate.în același timp, au fost înscrise sarcini precise în domeniul planificării creșterii nivelului de trai, potrivit principiilor echității socialiste, precum și alte obiective cu largi implicații sociale privind creșterea populației, învățămintul, formarea cadrelor și cultura, sistematizarea teritoriului și dezvoltarea tuturor localităților, protejarea mediului înconjurător, crearea unor condiții cit mai prielnice de viață și creație pentru toți cetățenii, lărgirea formelor de participare a colectivelor de muncă din unități la activitatea de condu; cere planificată.în felul acesta, proiectul de lege dă o expresie unitară concepției noastre cu privire la obiectivele complexe ale întregii dezvoltări economico-sociale. El creează un cadru instituțional corespunzător orientării tuturor ramurilor, sectoarelor și domeniilor de activitate spre înfăptuirea scopului suprem al politicii parti- dului și statului : ridicarea României în rindul țărilor cu un înalt nivel de viață si civilizație, înfăptuirea unei societăți care să permită afirmarea deplină a personalității omului.O deosebită semnificație are prevederea că planul național unic constituie un tot indivizibil, expresia voinței poporului român, iar conducerea planificată a dezvoltării economico-sociale reprezintă un a- tribut esențial și inalienabil al suveranității și independenței naționale. Precizarea menționată își găsește completarea firească în sarcina — înscrisă în proiect — de a se asigura participarea cit mai intensă a României la diviziunea internațională, socialistă și mondială, a muncii. Obiectivele stabilite în domeniul relațiilor economice externe exprimă cu fidelitate politica partidului și statului nostru de promovare lar- ;ă a colaborării și cooperării cu ațele socialiste membre ale Consi- rlui de Ajutor Economic Reciproc, toate statele socialiste, cu țările curs de dezvoltare, cu toate sta- ? lumii, fără deosebire de orîn- ,-e socială, pe temeiul principii- 
J care caracterizează întreaga ntră politică externă.Mectul de lege definește cu cla

prezentată de tovarășul llie Verdețritate principiile de bază ale conducerii planificate și stabilește măsurile destinate să asigure o’ temeinică fundamentare științifică activității de elaborare și de executare a planurilor.Pentru prima dată este, legiferată astfel elaborarea prognozelor pe termen lung, este definit rolul a- cestora în determinarea de alternative pentru deciziile cu caracter strategic, este precizat conținutul prognozelor și modul de îmbinare a activității de prognozare cu activitatea de planificare.Proiectul de lege caracterizează totodată conținutul planurilor cincinale, instituie obligația ca planurile să se bazeze pe analiza mai multor variante — spre a se oferi organelor de decizie elementele necesare fundamentării riguroase a opțiunilor — și reglementează sistemul programelor speciale pentru atingerea integrală a principalelor obiective înscrise în cincinal.Pentru a se asigura continuitatea planurilor s-a prevăzut ca cincinalele să fie adoptate cu 1—2 ani înainte de începerea executării și s-a stabilit sarcina ca ele să cuprindă în același timp principalele obiective ale următoarei perioade de cinci ani. Se creează in felul acesta posibilitatea pregătirii din timp a tuturor condițiilor materiale și organizatorice necesare realizării integrale a sarcinilor înscrise în planurile cincinale.în proiect au fost înscrise, de asemenea, dispozițiile cu privire la modalitățile, criteriile și termenele de actualizare anuală a prevederilor din cincinal și a fost reglementat felul în care se vor determina și corela pe diferite trepte organizatorice sarcinile pe care unitățile socialiste și le asumă peste prevederile planurilor cincinale și anuale.încă din 1973 — după cum s-a ho- tărît la recenta plenară a Comitetului Central — s-a întocmit, pe baza angajamentelor luate de colectivele oamenilor muncii din întreprinderi, un plan suplimentar care face parte integrantă din planul național unic pe anul viitor. Această practică, ce va fi continuată, urmărește ca depășirea sarcinilor de plan să aibă asigurată baza de materii prime și desfacerea produselor pe piața internă și la export, să se realizeze în cadrul corelațiilor și echilibrelor necesare pe ansamblul economiei.Tot pentru ridicarea activității de planificare pe o treaptă superioară, s-a prevăzut întocmirea planurilor cincinale și anuale nu numai în profil departamental, dar și în profil de ramură și teritorial (pe județe), ceea ce va asigura coordonarea optimă a activităților din toate unitățile noastre socialiste, în scopul înfăptuirii obiectivelor prioritare de dezvoltare economico-socială a țării.Tovarăși deputați,Una din caracteristicile proiectului de lege constă în perfecționarea cadrului organizatoric de înfăptuire cit mai eficientă a centralismului democratic, principiul fundamental de conducere planificată a dezvoltării economico-sociale în sistemul orîn- duirii noastre socialiste.S-a urmărit raționalizarea tuturor activităților pe care le implică conducerea planificată și eliminarea paralelismelor, delimitarea precisă a competențelor și îndatoririlor ce revin organelor de conducere colectivă pe toate treptele organizatorice.O atenție deosebită a fost acordată participării nemijlocite a oamenilor muncii din toate unitățile socialiste la elaborarea și realizarea planului, la dezbaterea și soluționarea problemelor dezvoltării economico-sociale.Atribuțiile conferite unităților socialiste de bază creează premise pentru utilizarea eficientă a potențialului productiv de care acestea dispun, pentru mărirea contribuției pe care fiecare unitate are datoria să o aducă la creșterea venitului național, la înfăptuirea tuturor o- biectivelor înscrise în planul național unic. Scopul activității de planificare este de a asigura utilizarea resurselor materiale, umane și financiare cu eficiență maximă din punct de vedere al intereselor prezente și de viitor ale întregii națiuni socialiste.în această ordine de preocupări, doresc să subliniez importanța fap-
RAPORTUL COMISIILOR

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul Aurel Vijoli, 

președintele Comisiei economico-financiareComisia economico-financiară, împreună cu celelalte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale au analizat și dezbătut proiectul legii cu privire la dezvoltarea economico- socială planificată a României, care, în prealabil, a fost supus unei largi discuții publice, bucurîndu-se de o înaltă apreciere.în dezbaterile în cadrul comisiilor, tovarășii deputați au scos în evidență faptul că proiectul de lege, în care se regăsesc atit experiența cîștigată pînă acum, cît și principiile teoretice în domeniul planificării, legiferează norme unitare privind dezvoltarea e- conomico-socială planificată a societății socialiste în țara noastră.Comisiile permanente dau o apreciere deosebită prevederilor din proiectul de lege care consemnează rolul conducător al Partidului Comunist Român în desfășurarea tuturor activităților de dezvoltare economico- 

tului că în proiectul de lege se precizează conținutul și sensul pe care-1 are fondul de dezvoltare economico-socială, categorie economică formulată pentru prima dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa cum arăta secretarul general al partidului, în realizarea progresului general al societății „un rol esențial revine formării și bunei gospodăriri a fondului național de dezvoltare economico-socială, care cuprinde cota din venitul național repartizată pentru dezvoltare, precum și fondul de amortizare, și care exprimă totalitatea resurselor alocate de societate pentru preșterea forțelor de producție, pentru lărgirea bazei materiale a activităților social-culturale".Pentru utilizarea cit mai eficientă a fondului de dezvoltare economico-socială, proiectul de lege prevede îndatoririle privind fundamentarea temeinică a fiecărui proiect de investiții, precizează măsuri obligatorii care să ducă la scurtarea termenelor de realizare a noilor obiective și la atingerea cît mar rapidă a parametrilor proiectați.In același scop au fost înscrise sarcini referitoare la administrarea chibzuită a patrimoniului încredințat unităților socialiste, printr-o planificare cît mai concretă bazată pe folosirea intensivă a capacităților de producție, utilizarea integrală a suprafețelor construite, încărcarea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor. Atît în procesul de elaborare a planurilor, cît și în cursul executării lor, trebuie să asigurăm în fiecare urtitate creșterea producției fizice necesare economiei naționale, reducerea hotărîtă a cheltuielilor materiale și lichidarea risipei, întronarea unui regim sever de economii.Au fost reglementate, de asemenea, obligațiile unităților și ministerelor privind asigurarea aprovizionării tehnico-materiale ritmice, introducerea continuă a progresului tehnic și realizarea unor produse cu caracteristici tehnico-funcționale superioare, sporirea exporturilor și ridicarea eficienței operațiilor de comerț exterior.Totodată, au fost stabilite sarcini precise în legătură cu ridicarea productivității muncii, asigurarea unei stricte discipline de plan și de muncă, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor materiale și bănești, aspecte esențiale pentru realizarea rinei înalte eficiențe a activității de producție.Importanța și actualitatea prevederilor proiectului de lege in tot a- cest grup de probleme au fost puse în lumină o dată mai mult cu prilejul examinării planului pe 1973 de către recenta plenară a C.C. al PtC.R., la care tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, cu forța de convingere care-1 caracterizează, sarcinile fundamentale privind valorificarea cu maximum de randament a potențialului nostru material și uman, în scopul de a șe accelera dezvoltarea economico-socială a țării.Pentru Îndeplinirea exemplară a acestor sarcini, un rol important are introducerea în activitatea de planificare a unui sistem rațional de indicatori, norme și normative. Stabilit într-o concepție unitară și supusa unui proces de permanentă perfecționare, acest sistem are rolul de a duce la dimensionarea riguroasă a sarcinilor fiecărei unități în raport cu posibilitățile sale reale și de a determina mobilizarea efectivă a întregului potențial productiv.Așa cum se arată în proiect, sistemul de indicatori, norme și normative cuprinse în legile de aprobare a planurilor trebuie detaliat și completat pe fiecare treaptă organizatorică, potrivit specificului activității ei, astfel incit la unitățile de bază, în întreprinderi, să oglindească pe deplin întreaga activitate, permițînd o conducere concretă, operativă și eficientă.Tovarăși,Proiectul de lege lărgește atribuțiile și responsabilitățile centralelor industriale, întărește rolul acestor mari organizații economice complexe ca unități de bază în activitatea de planificare economico-socială.în calitate de titular de plan, centrala are posibilitatea de a conlucra direct în cursul elaborării și rea- 

socială planificată a țării, avînd la bază un program fundamentat pe previziunea științifică a progresului social, cunoașterea cerințelor legilor de dezvoltare istorică a societății și a realităților economico-sociale ale fiecărei etape. Comisiile relevă, de asemenea, prevederile referitoare la determinarea obiectivelor dezvoltării economico-sociale potrivit voinței întregului popor, planul național unic constituind astfel un atribut esențial al suveranității și independenței naționale.Tovarășii deputați au făcut, de asemenea. aprecieri pozitivh referitoare la prevederile înscrise în proiectul de lege, care întăresc rolul planului național unic, ca instrument principal ce asigură concentrarea și dirijarea cu eficiență sporită a tuturor resurselor materiale și a energiilor umane ale societății în vederea dezvoltării rapide a industriei, agri- 

lizării planului atît cu ministerul tutelar, cit și cu celelalte ministere, precum și cu Comitetul de Statal Planificării. Scopul acestor prevederi este de a se asigura valorificarea optimă, în concordantă cu nevoile și posibilitățile economiei naționale, a tuturor resurselor existente în unitățile care alcătuiesc centrala.în același timp, crește rolul ministerelor în înfăptuirea politicii partidului și statului în întreaga ramură pe care o coordonează, este sporită răspunderea lor pentru activitatea de elaborare, fundamentare și realizare a planurilor unităților subordonate, pentru încadrarea eficientă a tuturor acestora în planul national unic.în proiect au fost lărgite atribuțiile comitetelor executive ale consiliilor populare în elaborarea și realizarea planului de dezvoltare economico-socială a unităților adminis- trativ-teritoriale respective. Pentru ca organele locale ale administrației de stat să poată face față în condiții bune răspunderilor noi ce le revin în mobilizarea resurselor materiale și umane, a întregului potențial economic din fiecare comună, oraș, municipiu și județ, s-a prevăzut și înființarea direcțiilor județehe de planificare.Totodată, proieotul de lege definește precis atribuțiile organelor centrale de sinteză în acest domeniu, în primul rînd ale Comitetului de Stat al Planificării, și aprofundează prevederile de ordin constitutional în legătură cu rolul Consiliului de Miniștri, ca organ suprem al administrației de stat.Menționez în această privință precizările referitoare la competențele Consiliului de Miniștri în conducerea activității executive de dezvoltare economico-socială planificată a țării ; răspunderile sale pentru elaborarea proiectului planului național unic, stabilirea de reguli unitare pentru fundamentarea și elaborarea planurilor în profil de ramură, departamental, și teritorial ; aprobarea sistemului de indicatori, norme și normative utilizate în planificare ; organizarea activității de executare a planului.Pentru îmbunătățirea întregii activități de planificare,-are o deosebită importanță legiferarea măsurilor indicate de Conferința Națională din iulie privind întărirea funcțiilor de control ale Consiliului de Stat asupra modului în care se asigură dezvoltarea economico-socială a țării și înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale.Așa cum se precizează în proiectul de lege. Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale — care funcționează sub îndrumarea Consiliului de Stat — va conlucra strîns cu organele de partid și de stat la elaborarea prognozelor și a planului unic, va întocmi studii și va dezbate principalele orientări ale dezvoltării economico-sociale a țării, prezentînd concluziile și propunerile sale conducerii de partid și de stat.Tovarăși deputați,Justețea măsurilor adoptate după Conferința Națională din 1967 în direcția îmbunătățirii organizării, conducerii și planificării economiei naționale este reflectată larg în încheierea cu succes a cincinalului 1966— 1970, în rezultatele bune obținute în 1971 și 1972, în premisele serioase care s-au creat pentru îndeplinirea integrală și depășirea planului cincinal 1971—1975.în acest context, recenta Conferință Națională a partidului a recomandat ca pînă la sfîrșitul acestui an să fie adoptate toate legile și măsurile menite să încheie actuala fază de perfecționare a organizării și conducerii planificate a dezvoltării economico-sociale, astfel îneît ele să poată fi aplicate din plin în 1973.Proiectul de lege, pe care vi l-am prezentat în principalele sale trăsături, se înscrie în acest calendar.Sînt încredințat — tovarăși deputați — că, dînd expresie ecoului larg pe care acest proiect l-a avut în opinia publică, veți adopta în unanimitate legea cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată, lege bazată pe experiența cîștigată de poporul nostru de-a lungul unui sfert de veac de construcție socialistă. , 

culturii, a celorlalte ramuri ale e- conomiei naționale, a științei, a culturii, pentru făurirea ’ societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.'Au fost subliniate, totodată, prevederile menite să asigure creșterea rolului și funcțiilor planului național în conducerea unitară a întregii vieți sociale și îmbinarea lor armonioasă cu măsurile pentru lărgirea drepturilor și competențelor unităților economice și social-culturale. Se creează, astfel, în cadrul principiului centralismului democratic, posibilitatea unei largi participări a maselor de oameni ai muncii la elaborarea si realizarea sarcinilor de plan.Au fost considerate ca binevenite și măsurile privitoare la organizarea activității de planificare pe ramuri de activitate, ca și sporirea atribuțiilor și răspunderilor în a- 

în cuvîntul său, deputatul |V](țxjgț) 
Berghianu a spus: Con5tituind tm corolar al ansamblului de măsuri legislative adoptate după Congresul al X-lea al partidului, Legea cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României vizează, în mod firesc, și aspectele fundamentale privitoare la utilizarea judicioasă și valorificarea superioară a principalelor componente ale avuției naționale : resursele materiale și fondurile fixe.Vă rog să-mi dați voie ca, în cuvîntul meu, să mă refer la aceste aspecte. Deși in ultimii ani s-au realizat progrese însemnate în ce privește mai buna gospodărire a mijloacelor materiale, economia noastră dispune încă de resurse potențiale insuficient valorificate. Echipamentele moderne cu care sînt înzestrate unitățile industriale românești, în multe cazuri situate la nivelul cel mai înalt obținut pe plan mondial, îndreptățesc să ni se ceară să obținem cu ele indici și performanțe competitive în ceea ce privește consumurile specifice, volumul și calitatea producției, gradul de valorificare a materialelor prelucrate. Consumuri mari de materiale, energie, combustibil se mențin în aproape toate ramurile și a- proape în toate întreprinderile. A- ceste probleme au stat în centrul dezbaterilor recentei plenare a Comitetului Central al partidului și sîntem ferm hotăriți să aplicăm neabătut toate sarcinile cuprinse în excepționala expunere făcută de secretarul general al partidului în cadrul plenarei, care, pentru noi toți, constituie un program de acțiune, de aplicare a tuturor acestor măsuri și cu deosebire a celor privind reducerea cheltuielilor materiale și creșterea eficienței. De aceea, acțiunea de reducere a normelor de consum, materii prime, e- nergie și combustibil va continua, pe baza unui program de perspectivă, care să cuprindă atît anul 1973, cît și sarcinile pentru 1974—1975, astfel ca, încă din prima parte a anului viitor, să se ia toate măsurile tehnice necesare care să asigure materializarea reducerii mai accentuate a consumurilor în întreaga economie.în spiritul proiectului de lege pe care îl dezbatem, de a valorifica superior toate resursele, trebuie subliniat că sînt încă posibilități de utilizare în mare măsură a unor materii prime și materiale, din producția internă, de valorificare eficientă a unor resurse naturale mai sărace în conținut, îndeosebi în domeniul minier și al combustibililor.Ne propunem ca, împreună cu ministerele, să elaborăm un program de lucru concret, pe produse și uzine, care să conducă la intensificarea asimilărilor în fabricație, în condițiile asigurării din țară a bazei de materii prime și materiale necesare noilor produse, la nivelul prevăzut prin documentații sau licențe, astfel ca să nu fim tributari unor importuri costisitoare de resurse materiale.Considerăm că, în aplicarea prevederilor din proiectul de lege, trebuie să acționăm mai ferm și pe calea îmbunătățirii structurii materialelor utilizate, a tipizării sortimentelor, reperelor; subânsamblelor, în vederea extinde'rii .mai largi, pe baza unor di- rectivări în proiectare și consum, a acelor produse care influențează în mod hotărîtor asupra economisirii resurselor și reducerea cheltuielilor materiale de producție.Trebuie, de asemenea, să ne preocupăm mult mai intens, la toate nivelurile, de la ministere pînă la întreprinderi, de introducerea în circuitul economic a deșeurilor de materii prime și materiale a resurselor secundare,. care și în țări mai bogate în resurse decît noi se valorifică pe scară mult mai largă.Atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin proiectul de lege a planificării privind utilizarea optimă a capacităților de producție sînt pe deplin justificate, în primul rînd de eforturile mari ce se fac pentru alocarea în continuare din fondul național de dezvoltare a unor importante volume de investiții pentru noi fonduri fixe.Măsurile luate, din indicația con

ducerii partidului, ca, începind cu anul 1973, planul de stat să cuprindă indicatori distincți privind reparațiile capitale pe instalații și linii tehnologice principale, care să fie urmăriți sistematic, ca și ceilalți indicatori din planul de stat, trebuie concretizate și în programe detaliate de revizii și reparații pe fiecare instalație și utilaj, care să fie respectate cu strictețe. Aceste măsuri, împreună cu cele în curs de elaborare, privind perfecționarea sistemului de executare a reparațiilor capitale de către unități specializate în acest scop pe diferite ramuri și de asigurare a pieselor de schimb necesare, vor contribui la folosirea mai eficientă a fondurilor fixe.Economisirea și valorificarea deplină a resurselor materiale, utili; zarea completă a capacităților, idei de bază în construcția proiectului de lege supus dezbaterii, sînt nemijlocit influențate de modul în care sînt gospodărite, depozitate și distribuite materiile prime, materialele și produsele, de felul cum sînt organizate fluxurile de aprovizionarc-desfa- cere, de gradul de operativitate a procesului de aprovizionare.Dacă ne referim la problema stocurilor, dispersarea actuală a a- cestora la toți consumatorii, precum și în rețelele de baze ale tuturor ministerelor, îngreunează procesul de aprovizionare și generează, în mod inevitabil, imobilizări mari.Este pe deplin întemeiată cerința formulată de tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară a partidului, privind datoria de a acționa mai energic, împreună cu ministerele, pentru realizarea unor fluxuri de circulație a produselor, cît mai'scurte, pentru a asigura la timp producția cu resursele necesare și a degreva economia de supraistocări.Consider că prin transpunerea în practică, chiar în planul pe 1973, a prevederilor din legea pe care o dezbatem, cu privire la nominalizarea fizică a produselor și sortimentelor, pe fiecare unitate economică, cu repartizarea producției, exportului și importului, a investițiilor, pe trimestre și luni și, corelat cu aceasta, a planului de aprovizionare, se face un pas important în direcția desfășurării echilibrate și ritmice a întregului proces economic.îmi exprim ferma^ convingere că prin adoptarea de către Marea Adunare Națională a proiectului de lege privind dezvoltarea economico-socială planificată a României se creează condiții mai bune și cadrul corespunzător pentru a asigura prin plan utilizarea cu maximă eficiență a fondului național de dezvoltare, crearea unor structuri optime în toate sectoarele, folosirea intensivă a întregului potențial material și uman de care dispunem, în scopul accelerării progresului multilateral al patriei noastre socialiste.La baza obiectivelor fundamentale înscrise în proiectul de lege pentru dezvoltarea economico-socială planificată a României — a arătat deputatul Dumitru Mihai — stau problemele strategiei economico-sociale, prezentate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a Partidului Comunist Român. Proiectul reprezintă o sinteză generalizatoare a experienței de un sfert de veac de conducere planificată a economiei naționale ; totodată, el ia în considerare elemente noi, precum și experiența dobîndită de alte țări în a- cest domeniu și corespunde pe deplin specificului țării noastre. în continuare, vorbitorul a spus : Planul în unitățile Grupului de uzine de autoturisme din Pitești a orientat întreaga activitate spre factorii intensivi ai dezvoltării economice, acordîndu-se, totodată, atenție promovării exportului, extinderii mecanizării și automatizării, ridicării calificării cadrelor, diminuării consumurilor specifice în vederea asigurării unei înalte eficiențe. Pe linia

dezvoltării economice în profil teritorial, Grupul de uzine de autoturisme Pitești a atras o serie de colaboratori din industria locală, în special pentru fabricarea de piese fără complexitate ridicată. Capacitățile acestora nu se puteau însă dimensiona în mod corespunzător cu ritmul de creștere a producției stabilit de Conferința Națională a partidului la nivel de 100 000 autoturisme în anul 1975, 250 000 — 300 000 în 1980 și450 000 — 500 000 în anul 1990. De aceea, îmi exprim satisfacția că în proiectul de lege supus azi dezbaterii se pune un accent deosebit pe dimensionarea judicioasă a volumului producției, fundamentat pe dezvoltarea șt utilizarea deplină a capacităților productive în toate ramurile care participă la realizarea a- cestei producții din ramura construcțiilor de mașini.In domeniul activității de investiții au existat unele neconcordanțe între diferitele secțiuni de plan, îndeosebi la cele privind termenele de execuție a construcțiilor, termenele de contractare și montare a utilajelor și volumul de producție planificat Au fost aduse utilaje din import și din țară care nu s-au putut monta și da în folosință deoarece construcțiile erau prevăzute a se realiza ulterior achiziționării acestor utilaje și instalații. In proiectul de lege se stabilește obligația concentrării potențialului de construcții pe obiective, pentru a se e- vita dispersarea mijloacelor și a se asigura scurtarea duratei de realizare și de punere în funcțiune a capacităților de producție. Indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, date la recenta plenară a C.C. al partidului, cadrelor de conducere, tuturor colectivelor de întreprinderi constituie pentru noi un puternic imbold de a lupta pentru înlăturarea în scurt timp a neajunsurilor care mai persistă, pentru realizarea și depășirea exemplară a sarcinilor de plan.De o mare importanță sînt, de a- semenea, prevederile noului proiect referitoare la planificarea învăță- mîntului și a pregătirii forței de muncă.Subliniind importantele prevederi novatoare, științific fundamentate, cuprinse în proiectul de lege, a spus în încheiere vorbitorul, am convingerea că aplicarea acestora va duce la perfecționarea continuă a relațiilor socialiste de producție, a raporturilor dintre membrii societății, pentru realizarea unui înalt nivel de civilizație și prosperitate a națiunii țelul suprem și constant al politicii Partidului Comunist Român.După ce a relevat importanța actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale, chemată să dezbată și să adopte documente de o excepțională însemnătate, deputatul [.UdOViC FtlZCkaS a subliniat că actele normative supuse dezbaterii sînt o dovadă a activității consecvente, constante, a partidului și statului de soluționare — pe baze științifice — a problemelor complexe ale procesului revoluționar al construcțței socialiste, al perfecționării vieții economice și sociale.Doresc să evidențiez semnificația deosebită a textului articolului 18 al proiectului de lege, care prevede, ca unul din obiectivele fundamentale ale dezvoltării planificate a societății, repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe teritoriu. Noi vedem in această prevedere o înaltă expresie a asigurării egalității depline în drepturi a tuturor fiilor patriei, a rezolvării în fapt, de către partidul și statul nostru, în spiritul învățăturii marxist-leniniste, a problemei naționale, a afirmării plenare a talentului, priceperii, hărniciei și personalității tuturor oamenilor muncii, fără nici o deosebire de naționalitate. Este grăitor în această direcție faptul că în județul nostru, in cincinalul trecut, producția industrială a crescut cu 45 la sută, iar numărul de salariați cu aproape 16 mii, realizări cărora li se adaugă noi împliniri în actualul cincinal prin construirea a 25 de noi obiective industriale și capacități de producție și crearea a 22 mii de locuri de muncă. Apreciez în mod deosebit prevederile care se referă la obligația unităților socialiste de a planifica, in corelație cu sarcinile de producție, necesarul justificat de materii prime, materiale, combustibil și energie, așezate pe temelia măsurilor de gospodărire cu eficiență maximă a tuturor resurselor materiale' și bănești, instituirea unui regim strict de economii și a unui control exigent pe toate treptele organizatorice, probleme subliniate cu atîta vigoare de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central. Pentru a se asigura din timp luarea tuturor măsurilor necesare unei bune organizări â întregului proces de producție, consider că ar fi bine ca în proiectul de lege să se insereze obligativitatea organelor centrale de a stabili, o dată cu lansarea proiectelor de plan, nivelurile și repartițiile pentru acoperirea integrală a necesarului real de materii prime și materiale.In continuare, vorbitorul a făcut unele referiri și propuneri legate de competențele și atribuțiile organelor locale.După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a Comitetului Central, „Partidul și statul subordonează întreaga dezvoltare a producției materiale țelului suprem al societății socialiste pe care o făurim — ridicarea continuă a bunăstării și civilizației întregului popor". In proiectul de lege la care mă refer, un capitol special stabilește concret sarcinile care revin organelor centrale și locale în îmbunătățirea condițiilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. In acest cadru am reținut atribuțiile și răspunderile comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, orășenești, municipale și județene. Aceste organe, pe lingă unele obligații specifice, răspund direct, alături de (Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvintul participanților(Urmare din pag. a IlI-a) organele centrale, de toți titularii da plan, de realizarea integrală a sarcinilor de plan cu privire la creșterea veniturilor oamenilor muncii, aprovizionarea cu mărfuri și servicii, respectarea riguroasă a regimului prețurilor, înfăptuirea acțiunilor cu caracter social-cultural, urmărind îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață, a bunăstării populației. Vom depune toate străduințele spre a răspunde acestor sarcini înscrise în legile țării, a căror caracteristică principală o reprezintă tocmai grija față de om și nevoile sale, de gradul de civilizație la care trebuie să ajungă. Asigur Marea Adunare Națională, conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că vom milita neobosit pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1972. Vom crea toate condițiile îndeplinirii sarcinilor mobilizatoare ce ne revin din planul anului 1973, asigurînd realizarea cincinalului înainte de termen, aducîndu-ne întreaga contribuție la dezvoltarea multilaterală a scumpei noastre patrii —• Republica Socialistă România.Proiectul de lege prezentat azi spre dezbatere și adoptare — a spus deputata FlorjCO TOrtltl “ vine să întregească ansamblul de măsuri întreprinse in ultimii ani, avînd la bază hotărîrile Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român și ale Conferinței Naționale, pentru perfecționarea continuă a organizării și conducerii vieții economice, politice și sociale a țării. în proieot sînt materializate prețioasele indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care arăta la Conferința Națională a partidului din iulie : „în întreaga noastră muncă trebuie să avem în vedere că numai asigurînd unirea tuturor eforturilor și o conducere unitară, armonioasă, care să permită progresul rapid al tuturor domeniilor de activitate pe baza unui plan unic central, vom putea transpune în viață programul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, vom putea crea condiții pentru a se trece la construirea societății comuniste".Potrivit practicii statornicite în țara noastră, și acest proiect de lege a fost larg dezbătut de oamenii muncii din județul Iași, care și-au afirmat convingerea că el răspunde întru totul scopului unei oonduceri și planificări unitare a economiei naționale și el va permite și va crea cadrul organizatoric și juridic pentru dezvoltarea tuturor județelor și localităților țării. Dezbătînd proiectul de lege, întregul colectiv de muncă al întreprinderii „Textila" din Iași a analizat profund posibilitățile de a realiza planul cincinal înainte de termen, și-a mobilizat eforturile și priceperea pentru descoperirea unor noi rezerve interne, în așa fel încît dimensionarea planului de producție in viitor să aibă în vedere folosirea intensivă a capacității de producție. Planificarea produselor și sortimentelor se va face în strânsă concordanță cu cerințele pieței. De asemenea, sîntem hotărîți ca in viitor la determinarea necesarului de materii prime și materiale să ținem cont în mod permanent de necesitatea reducerii șistematice a consumurilor. Totodată, vom depune eforturi sporite și un interes crescând pentru utilizarea deplină și rațională a forței de muncă, ast.fel încât planificarea personalului să fie în strânsă corelație cu sarcinile de creștere a productivității muncitîn legătură cu proiectul de lege, a arătat în încheiere vorbitoarea, propun ca unii indicatori de producție fizică să redea mai corespunzător efortul productiv, astfel ca unitatea de măsură prin care se exprimă să cuprindă și caracteristicile calitative ale produsului, cum ar fi, de exemplu, finețea la fire și desimea la țesături. Acest indicator ar urma să fie unic la sarcina de realizare.Relevînd că așezarea la baza procesului de edificare a economiei noastre a planului național unic asigură forțelor de producție, în impetuos avînt, orientarea într-o direcție unică, pentru un scop unic, deputa- 

tul loan Avram a spus; Pro- iectul de lege supus dezbaterii reflectă principiul promovării consecvente a industrializării socialiste, în condițiile creării unei structuri industriale de înaltă eficiență economică. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la recenta plenară a Comitetului Central, sarcina majoră constă în utilizarea intensivă a tuturor capacităților de producție, în obligativitatea instituirii unui regim sever de economii în toate sectoarele de activitate. Pentru punerea în practică a acestor prevederi, din producția suplimentară de 4,3 miliarde lei pe care constructorii de mașini din cele două ministere s-au angajat să o dea în 1973 — peste prevederile planului cincinal — 3,9 miliarde, adică 91 la sută, se vor realiza pe seama folosirii mai bune a capacităților de producție, a încărcării mai depline a mașinilor-unelte și instalațiilor tehnologice.Proiectul de lege, a spus în continuare vorbitorul, evidențiază locul important pe care îl ocupă în planul național unic cercetarea științifică orientată spre rezolvarea problemelor majore ale industriei, precum și măsurile pentru transpunerea in practică a rezultatelor acestor cercetări. în acest context îmi exprim convingerea că ponderea de 47 la sută produse noi și modernizate în ansamblul producției marfă a industriei constructoare de mașini pe anul 1973, deși superioară cu 10 la sută sarcinii prevăzute în cincinal, nu exprimă încă limita posibilităților tehnice și organizatorice ale întreprinderilor noastre. De aceea ne-am propus ca în anul viitor să acordăm o atenție sporită accelerării progresului tehnic, punind accentul pe acțiunea directă în fabrici și institute, acolo unde se creează noul și unde avem concentrată atît baza materială de cercetare strict necesară, cît și un fond de cadre de specialitate capabil să rezolve cu succes problemele care-i ștau în față.în continuare, vorbitorul s-a referit la prevederea din proiectul de lege corespunzător căreia analiza, fundamentarea și elaborarea proiectelor planurilor cincinale și anuale se concentrează la centralele industriale. Fără a se diminua rolul ministerelor în conducerea și organizarea activității sectoarelor de care răspund, a spus el, centralele industriale devin astfel factorul determi

nant nu numai în execuția, dar și în conceperea planului. Această concepție se îmbină logic cu o altă prevedere, și anume aceea prin care se instituționalizează planul în profil teritorial ca parte integrantă a planului național unic. Obligația care revine ministerelor și centralelor industriale de a conlucra permanent cu organele județene și orășenești va avea ca efect atît armonizarea planurilor în profil de ramură cu cele în profil teritorial, cît și apropierea conducerii de producție, cunoașterea mai bună a posibilităților și resurselor din secții și uzine la nivelul centralelor industriale și ministerelor.Subliniind apoi rolul important ce revine cooperării economice și teh- nico-științifice a țării noastre cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste, precum și cu celelalte țări ale lumii, vorbitorul a arătat că definirea planului de comerț exterior, ca parte integrantă a planurilor cincinale și anuale, sarcinile care revin unităților socialiste productive, Ministerului Comerțului Exterior și celorlalte ministere în legătură cu acest plan confirmă locul atribuit relațiilor economice externe în dezvoltarea economiei noastre. In acest context subliniem faptul că — deși industria constructoare de mașini exportă în acest an peste 25 la sută din producția sa marfă — relațiile de cooperare, respectiv livrările de mărfuri bazate pe legături cu perspective de continuitate cu industria constructoare de mașini din alte țări, nu reprezintă decît circa 12 la sută din volumul exportului pe anul în curs. Legea pe care o dezbatem va constitui un puternic stimulent pentru noi acțiuni întreprinse la nivelul centralelor industriale, al ministerului nostru, cu sprijinul Ministerului Comerțului Exterior, pentru a consolida baza comerțului exterior de mașini și utilaje românești.în încheiere, vorbitorul s-a referit la textul din proiectul de lege care arată că „planul național unic de dezvoltare economico-socială trebuie să îmbine armonios interesele prezente cu interesele de perspectivă ale națiunii socialiste". Din acest principiu fundamental rezultă prevederea referitoare la „îmbinarea organică a prognozelor pe termen lung cu planurile cincinale și anuale". Prevederile de lege care definesc locul prognozelor pe termen lung de dezvoltare economico-socială a României, care precizează în continuare conținutul prognozei macro-econo- mice și obligativitatea elaborării prognozelor pe grupe de produse, ramuri, activități subliniază una din laturile caracterului profund științific al proiectului de lege pus în dezbatere. De aceea, corespunzător prevederilor noii legi, ministerul nostru își propune să contribuie activ la elaborarea prognozelor prevăzute și să dea o mai mare atenție îmbunătățirii permanente a acestora, la o mai bună profilare și specializare în cadrul ramurii.Proiectul Legii cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României — a relevat în cuvântul său
Ibânescu

deputatul Gheorghe__ creează un oadru adecvat actualelor cerințe de dirijare conștientă a întregii vieți sociale, pe baza planului național unic. Paralel cu creșterea rolului și funcțiilor planului național in conducerea unitară a întregii vieți economico-sociale, proiectul de lege prevede extinderea autonomiei, lărgirea drepturilor și competențelor unităților economice, social-culturale și administrativ-te- ritoriale, creînd, în același timp, condițiile necesare participării largi a maselor la înfăptuirea și realizarea planului.Prevederile proiectului de lege asigură ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități de planificare a dezvoltării economico- sociale, perfecționarea conducerii întreprinderilor, organizațiilor economice și unităților social-culturale.Aș dori să mă opresc asupra unor prevederi din acest proiect de lege, care pot fi încă îmbunătățite. La art. 42 se stabilește că prevederile planurilor cincinale și anuale constituie sarcini obligatorii și nu se pot ■modifica decît de organele care le-au aprobat și numai în cazuri bine justificate, interzicîndu-se modificările de plan pentru perioadele expirate. Consider că această ultimă prevedere nu este suficientă. Propun ca modificările de plan să se poată face numai înainte de luna de plan. în acest fel s-ar determina colectivele de conducere ale întreprinderilor să a- corde o atenție mai mare problemelor de organizare a producției și a muncii, de utilizare a capacităților de producție, contractarea din timp a materiilor prime și materialelor și a produselor ce se fabrică în întreprinderea respectivă. Din articolul 56, litera e, se desprinde ideea ca și modificările de plan ce intervin în timpul anului să se aprobe tot de consiliile populare județene, așa cum se procedează și în prezent cu planul local.De aceea, consider că este necesar ca modificările de plan ce1 se impun să se efectueze cu avizul comitetului executiv al consiliului popular județean, la propunerea centralelor industriale. în acest fel, modificarea indicatorilor planului a- cestor unități urmează să se facă de organele care au aprobat și adoptat planul.în proiectul de lege se prevede, de asemenea, înființarea direcțiilor de planificare teritorială. Consider că. de la început, acestea vor trebui să fid niște organisme cu largi atribuții și competențe, care să aibă posibilitatea de a efectua studii a- profundate, pe baza cărora să se poată asigura fundamentarea științifică a planului de dezvoltare economică în profil teritorial. De asemenea, apreciez că aceste direcții vor trebui să aibă atribuții bine definite și cu privire la urmărirea executării planului, în scopul valorificării superioare a întregului potențial economic ăl județelor. Aș dori să subliniez că în acest domeniu județul Neamț a acumulat o experiență, deoarece aici planurile în profil teritorial se elaborează de mai mulți ani, antrenîndu-se în această activitate colective largi. Existența planurilor teritoriale a permis organelor de partid și de stat să aibă perspectiva dezvoltării localităților și să întreprindă acțiuni de mobilizare a maselor la realizarea prevederilor. Convins fiind de faptul că adoptarea proiectului de Lege cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României va însemna o etapă nouă, superioară, în valorificarea în mai bune condiții a tuturor resurselor materiale și umane. îl votez cu toată încrederea.

Expunerea la proiectul Legii finanțelor
prezentată de tovarășul Gheorghe RadulescuTovarășe deputate și tovarăși deputați,Vă rog să-mi permiteți, ca, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, să vă supun pentru dezbatere și adoptare proiectul Legii finanțelor.Ansamblul prevederilor acestui proiect de lege răspunde obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și de hotărârile Conferinței Naționale de a ridica pe o treaptă superioară activitatea de planificare, conducere și organizare a economiei și asigură, în acest cadru, perfecționarea mijloacelor de înfăptuire a politicii financiare, parte integrantă a politicii economice a partidului și statului, pe baza căreia se realizează cu succes în țara noastră construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Doresc să subliniez de la început faptul că proiectul a fost elaborat sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Contribuția personală a secretarului general al partidului s-a concretizat în directive și soluții pentru rezolvarea celor mai dificile probleme pe care Ie ridică acest domeniu complex al finanțelor economiei noastre socialiste, în mod deosebit, tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția asupra necesității fundamentării științifice a utilizării pîrghiilor financiare și de credit, asupra necesității creșterii rolului acestora în funcționarea mecanismului' economic și social din tara noastră.în forma în care vi se prezintă proiectul Legii finanțelor, au fost cuprinse observațiile făcute în cursul lucrărilor Conferinței Naționale din iulie și s-au avut în vedere și propunerile de îmbunătățire de pînă a- cum. După cum Știți, proiectul de lege a făcut obiectul unor ample dezbateri publice, devenind astfel o manifestare concretă și deosebit de valoroasă a dialogului conducerii de partid și de stat cu masele de oameni ai muncii din întreaga țară.După cum vă este cunoscut, proiectul de lege a fost primit cu viu interes de numeroși oameni ai muncii, precum și de specialiștii în domeniul economic și financiar din întreprinderi, centrale, consilii populare, ministere, de oameni de știință și cadre universitare. Dezbaterile au confirmat justețea principiilor și orientărilor care stau la baza reglementărilor din proiectul de lege, precum și preocuparea participanților pentru | îmbunătățirea lui. Din numărul mare de propuneri de care s-a ținut seamă în această formă finală, aș menționa cele privitoare la instituirea avizării prealabile obligatorii a oricărei cheltuieli din avutul obștesc, precum și la autorizarea băncilor de a acorda credite pe termen lung cooperativelor agricole de producție în Completarea fondurilor proprii pentru obiective zootehnice, legumicole sau îmbunătățiri funciare, realizate în comun cu unități de stat.De asemenea, la îmbunătățirea proiectului s-a ținut seama de propunerile referitoare la finanțarea și creditarea obiectivelor și acțiunilor cu respectarea normelor și normativelor stabilite prin dispozițiile legale, precum și de cele privitoare la corelarea mai strânsă a planurilor financiare pe toate treptele organizatorice cu indicatorii din celelalte secțiuni ale planului național unic.Tovarășe și tovarăși,Domeniile pe. care le îmbrățișează proiectul Legii finanțelor sînt deosebit de cuprinzătoare. Prevederile sale sintetizează principiile și obiectivele finanțelor țării noastre în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și cuprind reglementările de bază, fundamental îmbunătățite, privind sistemul fondurilor bănești ale societății, sistemul planurilor financiare, normele de efectuare a plăților în economie, precum și atribuțiile și răspunderile tuturor factorilor care administrează mijloace materiale și bănești ale societății.Aceste prevederi asigură un cadru instituțional și un complex de reglementări, menite să creeze condiții mai bune pentru creșterea rolului finanțelor în înfăptuirea dezvoltării deosebit de dinamice a economiei și să concure în mai mare măsură la realizarea proporțiilor în dezvoltare, la păstrarea echilibrului financiar și valutar al economiei, întărirea stabilității monetare și, în acest fel, la creșterea continuă a nivelului de trai al populației.Elementul nou, care se impune cu o deosebită evidență în proiectul Legii finanțelor, îl constituie statuarea priorității pentru formarea fondurilor bănești în economia noastră națională, în cadrul cărora fondul național de dezvoltare economico-socială ocupă locul hotărâtor, utilizarea cu maximă eficiență a

Din cuvintul participanților la

l

în cuvintul său, deputatul Mihail 
FlOreSCU ministrul industriei chimice, a spus : Principiile și normele cuprinse în proiectul Legii finanțelor urmăresc asigurarea e- chilibrului financiar, monetar și valutar, precum și mobilizarea fondurilor bănești pentru asigurarea creșterii sistematice a potențialului economic al țării, a nivelului de trai al populației.în industria chimică, noua Lege a finanțelor va crea cadrul legal pentru adîncirea controlului și o mai bună gospodărire a fondurilor, reducerea consumurilor specifice de materii, materiale, energie și combustibil, în vederea realizării unor economii suplimentare și obținerii unei rentabilități tot mai ridicate.Ministerul Industriei Chimice are sarcini importante de reducere a cheltuielilor la mia de lei producție- marfă și de creștere a rentabilități produselor.Pe bună dreptate s-a criticat în Plenara Comitetului Central al partidului nostru poziția luată de conducerea unor centrale și grupuri industriale din chimie, care au încercat să afirme că nu ar exista posibilitatea încadrării în nivelul de cheltuieli pe anul 1973. Aceasta dovedește că în acele unități nu s-au 

acestora și creșterea răspunderii privind folosirea banului public.în această privință, proiectul prevede instituirea unui sistem și unei discipline severe în formarea fondurilor la toate nivelurile prin mobilizarea cit mai completă a veniturilor nou create și a tuturor disponibilităților bănești existente în economie, în folosirea acestor fonduri cu un randament sporit.Formarea și folosirea fondurilor sînt supuse obligației de a fi cunoscute și controlate de colectivele de oameni ai muncii și de întreaga societate, pentru ca nimeni să nu se poată sustrage răspunderii pentru modul in care a gospodărit mijloacele materiale și financiare ale societății.Proiectul de lege cuprinde prevederi și în domeniul folosirii pîrghiilor financiare pentru aplicarea consecventă a principiilor socialiste de cointeresare, combaterea oricăror forme de realizare de venituri fără muncă, promovarea principiilor eticii și echității socialiste.Totodată, considerăm că reglementarea propusă privind formarea și utilizarea fondurilor bănești corespunde desfășurării proceselor e- conomice, structurii organizatorice a economiei noastre naționale și a principiilor de conducere a acesteia, în cadrul cărora un loc de seamă îl ocupă participarea oamenilor muncii la conducere pe baza . centralismului democratic. De asemenea, proiectul consolidează rolul întreprinderii ca verigă de bază a producției, funcționarea centralelor industriale ca unități ce' corespund atît concentrării producției, cît și cerințelor de apropiere a conducerii de unitățile de producție, precum și rolul economic al organelor locale. •în continuare, doresc să subliniez și alte prevederi a căror aplicare consecventă va duce fără îndoială la ridicarea pe o treaptă superioară a finanțelor țării. în această privință, de o mare însemnătate este reglementarea obligației unităților economice ca prin activitatea lor să realizeze nu numai acoperirea cheltuielilor și un anumit beneficiu, ci rezultate financiare la un astfel de nivel care să asigure restituirea sumelor avansate de societate, pentru dotarea și funcționarea lor. Aceasta este calea de urmat pentru ca industrializarea economiei noastre și dezvoltarea tuturor ramurilor pe baza tehnicii moderne să-și creeze ea însăși fondurile necesare pentru ridicarea țării noastre la nivelul a- tins de țările dezvoltate din punct de vedere economic.în acest scop, un rol de seamă revine creșterii vitezei de rotație a fondurilor, domeniu în care trebuie acționat mai hotărât prin reducerea ciclurilor de producție, a duratelor de intrare în funcțiune și realizare a parametrilor proiectați la investiții și mai ales prin înlăturarea imobilizărilor de fonduri sub toate formele.
RAPORTUL COMISIILOR 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul losif Uglar, 

vicepreședinte al Comisiei economico-financiareComisia economico-financiară și celelalte comisii ale Marii Adunări Naționale au analizat și dezbătut proiectul Legii finanțelar, constatând că acest important act normativ reflectă preocupările majore ale partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de organizare, conducere și planificare economico-socială, în cadrul cărora se înscrie și perfecționarea sistemului relațiilor financiare.în dezbaterile care au avut loc în comisiile permanente', tovarășii deputați au apreciat proiectul Legii finanțelor, care reflectă atît principiile teoretice, cît și experiența practică acumulată în domeniul finanțelor, a creditului în decurs de mai bine de un sfert de veac de construcție socialistă în țara noastră. în același timp, au remarcat, ca o caracteristică a proiectului de lege, accepțiunea largă care se dă finanțelor, în care se regăsesc atît atribuțiile Ministerului Finanțelor, cît și ale băncilor și a celorlalte instituții financiare care contribuie în mod activ la înfăptuirea, în cadrul centralismului democratic, a politicii financiare a partidului și a statului nostru.Comisiile permanente au scos în evidență, de asemenea, importanța prevederilor referitoare la formarea, pentru prima dată în țara noastră, a 
făcut analizele tehnico-economice corespunzătoare. Ministerul Industriei Chimice a luat și va lua în continuare măsuri pentru determinarea tuturor rezervelor existente în întreprinderi în vederea încadrării stricte în indicatorii stabiliți prin plan. Prin reducerea cheltuielilor de producție, beneficiul crește în anul 1975 la aproape 16 miliarde lei, iar rentabilitatea crește la 35,8 la sută față de anul 1971. Pentru atingerea acestor obiective în industria chimică, este necesar, așa după cum a- răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, în expunerea la recenta Plenară a Comitetului Central, ca în cel mai scurt timp să elaborăm programe de măsuri concrete a căror realizare să fie urmărită cu maximă exigentă încă de la începutul anului viitor. Tot în acest cadru se înscriu și prevederile Legii finanțelor care obligă fiecare unitate economică să-și desfășoare activitatea în așa fel încît să-și asigure acoperirea cheltuielilor de producție și de circulație pe seama veniturilor proprii și să obțină rezultate financiare care să-i permită restituirea fondurilor bănești primite într-un termen cît mai scurt, potrivit principiului că orice sumă avansată de societate trebuie restituită.Pornind de la faptul că ridicarea

Totodată, proiectul de lege cuprinde măsuri care să ducă la fundamentarea științifică a planurilor financiare curente și de perspectivă, la corelarea lor cu prevederile din planul național unic de dezvoltare.S-a acordat o atenție deosebită și reglementărilor privitoare la sistemul de finanțare și' creditare a ramurilor economiei și la relațiile băncilor cu unitățile socialiste de stat, cooperatiste și obștești, precum și cu populația. Aceste reglementări răspund necesității de a asigura întărirea disciplinei de plan și financiare și sporirea rolului creditului în determinarea unităților economice și organelor lor tutelare de a acționa pentru întărirea gestiunii economice și realizarea de rezultate financiare optime.în vederea îmbunătățirii raportului dintre eforturile societății pentru investiții și rezultatele obținute s-a stabilit obligația pentru beneficiarii de investiții, institutele de proiectare și organizațiile de construcții de a asigura la noile obiective introducerea celor mai perfecționate soluții tehnologice, realizarea acestora cu costuri reduse și intr-un timp cit mai scurt. De asemenea, cheltuielile de investiții să se materializeze în primul rând în mașini, utilaje și instalații de înaltă productivitate, care să ducă la valorificarea superioară a resurselor țării, obținerea de sporuri cît mai mari de producție, de beneficii, aport valutar _ și venit național lâ fiecare leu investit. S-au prevăzut măsuri corespunzătoare și pentru întărirea controlului băncilor finanțatoare a- supra cererilor de mijloace bănești ale participanților la procesul de realizare a investițiilor, în vederea folosirii raționale a fondurilor, potrivit normelor și dispozițiilor legale.Un Ioc important îl ocupă în proiectul de lege reglementările referitoare la bugetul de slat. Prin bugetul de stat se asigură în cea mai mare măsură participarea finanțelor la stabilirea priorităților in dezvoltarea economioo|-socială a țării, la determinarea optimă a proporțiilor și ritmurilor de creștere economică, la repartizarea judicioasă a venitului național.Datorită acestui fapt, s-au prevăzut răspunderi sporite atit în formarea veniturilor, cit și în efectuarea cheltuielilor, pentru toate organele administrației de stat, începînd de la Consiliul de Miniștri pînă la unitățile economice și bugetare.De asemenea, in proiect se reglementează organizarea sistemului general de evidență a avuției naționale.Tovarășe și tovarăși,Creșterea importantă a rolului finanțelor țării în dezvoltarea economică a impus și perfecționarea organizării sistemului financiar și întărirea răspunderii organelor financiare pe toate treptele.Prin înființarea Consiliului Finan- 

fondului național de dezvoltare economico-socială și utilizarea lui cu eficiență sporită, în concordanță cu cerințele planului național unic. Totodată, ele au apreciat că proiectul Legii finanțelor creează noi condiții pentru creșterea rolului pîrghiilor financiare și de credit, a planificării financiare în mobilizarea într-o măsură cit mai mare a rezervelor materiale și bănești, în accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, în întărirea gestiunii economice, a disciplinei financiare și de plăți, în fiecare unitate socialistă și în ansamblul economiei.Comisiile consideră ca binevenite prevederile prin care se reglementează lărgirea competențelor, concomitent cu întărirea răspunderii unităților socialiste, în planificarea și utilizarea fondurilor, fapt ce se va reflecta în creșterea într-o măsură mai mare a inițiativei colectivelor de salariați pentru folosirea cu eficiență sporită a mijloacelor materiale și bănești ce le au la dispoziție.Au fost apreciate, de asemenea pozitiv, prevederile proiectului de lege referitoare la precizarea și delimitarea funcției de control a organelor financiare și bancare, cît și la intensificarea acestuia în vederea punerii în valoare, într-o măsură sporită, a rezervelor din economie și 
rentabilității este criteriul primordial al îmbunătățirii calitative a activității economice, prin măsurile luate s-a reușit ca, în Silul 1972, în planul Ministerului Industriei Chimice să nu mai existe unități cu pierderi care, să fie acoperite de alte unități din cadrul aceleiași centrale sau de la buget.Prin întărirea răspunderii în gospodărirea fondurilor materiale și bănești, noua Lege a finanțelor va constitui o pîrghie puternică în mina comitetului oamenilor muncii din întreprindere în folosirea judicioasă a mijloacelor repartizate.în continuare, vorbitorul s-a o- cupat de unele probleme referitoare la constituirea fondului de investiții necentralizate și a fondului de rezervă, pe seama beneficiilor realizate, subliniind că aceasta a contribuit într-o măsură însemnată la rezolvarea operativă a unor necesități de funcționare mai bună a instalațiilor, de stimulare a salariaților în realizarea sarcinilor de plan și de gospodărire mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești încredințate.Considerând că fiecare unitate are sarcina de a obține o eficientă ridicată. proiectul Legii finanțelor indică și o serie de căi pentru realizarea acestui obiectiv. Astfel, Ministerul Industriei Chimice este 

ciar-Bancar, ca organ al Consiliului de Miniștri, se vor crea oondiții mai bune pentru adîncirea analizei fenomenelor și tendințelor ce apar în problemele financiare, monetare și valutare, atît pe plan intern, cît și in relațiile cu străinătatea și, ca urmare, condiții pentru îmbunătățirea deciziilor în acest domeniu.în temeiul reglementărilor din proiectul de lege, Ministerului Finanțelor și băncilor le revin sarcini sporite în înfăptuirea politicii econo- mico-financiare a statului.Au fost accentuate atribuțiile și răspunderile ce revin unităților socialiste, organelor lor de conducere colectivă in elaborarea și executarea planurilor financiare, în analiza activității pe bază de bilanț, în stabilirea măsurilor pentru creșterea eficienței.Proiectul de lege prevede că la numirea în funcție a conducătorului unității socialiste de stat, acesta preia răspunderea administrării patrimoniului încredințat, asumindu-și prin co-ntract-angajament obligația de a gospodări cu grijă, în mod eficient și a dezvolta mijloacele materiale și bănești ale unității.De o mare însemnătate este prevederea din proiectul de lege privitoare la Curtea Superioară de Control Financiar, organ al Consiliului de Stat, avînd menirea să contribuie la exercitarea de funcții de control asupra administrației centrale de stat de către organele puterii de stat, așa cum a hotărât Conferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie anul acesta.Tovarășe deputate,Tovarăși deputați,Permiteți-mi ca în încheiere să-mi exprim convingerea că proiectul de lege supus examinării dumneavoastră marchează o etapă nouă, calitativ superioară, in reglementarea finanțelor tării, care după adoptare trebuie să ducă la identificarea maximă a rezervelor economiei și la intensificarea folosirii eficiente a fondurilor' materiale și bănești, contribuind astfel la dezvoltarea accelerată a economiei noastre naționale.Aplicarea hotărâtă a prevederilor proiectului de lege, după ce va deveni lege, în economia noastră, va duce la realizarea obiectivelor stabilite de partid în acest domeniu, subliniate în mod deosebit de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa la Plenara Comitetului Central din 20 noiembrie : „Pe primul plan, în fiecare unitate economică, în fiecare ramură a economiei trebuie pusă gospodărirea rațională, cu maximă eficiență, a fondurilor de producție — fixe și circulante —, creșterea producției, a venitului net și a beneficiilor la 1 000 lei fonduri fixe".Pentru aceste motive vă propun spre adoptare proiectul Legii finanțelor.

pentru prevenirea fenomenelor negative care ar putea avea loc în activitatea unităților socialiste și pă- gubirea avutului obștesc.Prevederile referitoare la perfecționarea organizării și simplificării evidenței generale a avuției naționale, așa cum sint înscrise în proiectul de lege, constituie măsuri deosebit de importante, care vor contribui la cunoașterea modului în care evoluează an de an bunurile și creanțele apârținind proprietății de stat, a organizațiilor cooperatiste și a altor organizații obștești, elemente esențiale pentru o temeinică fundamentare * dezvoltării economico-sociale planificate a țării în viitor.în cadrul dezbaterilor, tovarășii deputați au făcut propuneri de îmbunătățire a unor prevederi, care, însușite de inițiator, au fost introduse in proiectul de lege.Comisiile permanente care au analizat proiectul de lege își exprimă convingerea că reglementarea propusă spre dezbatere va spori rolul și contribuția finanțelor, a creditului, în formarea veniturilor statului, în stabilirea în economie a echilibrului financiar, monetar și valutar și, de aceea, propun Marii Adunări Naționale să adopte proiectul Legii finanțelor, supus spre dezbatere.
dezbateripreocupat permanent de modernizarea instalațiilor și perfecționarea proceselor tehnologice existente. De asemenea, prin măsurile luate s-a obținut creșterea productivității muncii la o serie de produse, în cadrul dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, a spus în continuare vorbitorul, țara noastră extinde continuu relațiile sale cu celelalte state, luind parte activă la schimbul mondial de valori. O problemă deosebită pentru sectorul de comerț exterior o constituie gospodărirea cît mai judicioasă a fondurilor valutare. De aceea, în proiectul Legii finanțelor s-a acordat un loc important creșterii continue a exportului, competitivității produselor românești pe piața externă și obținerii unei eficiențe ridicate în activitatea de comerț exterior. Aceste probleme constituie o preocupare permanentă pentru lucrătorii din industria chimică.Noua lege va crea condiții mai bune și pentru creșterea rolului creditului și desfășurarea activității în limita fondurilor aprobate. Intrucît o problemă esențială a creșterii eficienței economice este accelerarea vitezei de rotație a fondurilor de producție și de circulație, normele prevăzute în proiectul Legii finanțelor pentru creditarea unităților vor conduce la gospodărirea mai judicioasă a fondurilor ii prevenirea unor imobilizări 

care se mai întîlnesc încă în prezent și la unitățile din industria chimică.Vom lua în continuare măsuri pentru reducerea timpului de circulație a materiilor prime și materialelor și introducerea mai rapidă în circuitul e- conomic a stocurilor disponibile. De asemenea, va trebui să introducem un control sistematic asupra modului cum se respectă contractele economice.După părerea specialiștilor cu care ne-am consultat in această problemă, legea are un caracter concret și prin aceasta crește valoarea sa ; ea reflectă întreaga experiență pe care am cîștigat-o de-a lungul a mai mult de două decenii de economie socialistă. Pe lîngă prevederile cu caracter strict legal pe care le conțină, ea va fi un ghid prețios în organizarea și conducerea activității e- conomico-financiare a unităților noastre socialiste. Și de aceea voi vota cu toată încrederea proiectul Legii finanțelor, convins fiind că adoptarea ei de către Marea Adunare Națională va contribui la mobilizarea resurselor, la sporirea eficienței și a rentabilității întregii activități economice din țara noastră.Așa după cum este cunoscut, potrivit hotărîrii Conferinței Naționale a partidului, proiectul Legii finanțelor a fost publicat în presă și supus dezbaterii maselor largi • de oameni ai muncii din patria noastră. Din studiul pe care l-am efectuat împreună cu colectivul uzinei în care lucrez — a relevat deputata EjeOHOîTi 
Nilca — am constatat cu satisfacție că proiectul constituie, într-o măsură sporită, o pirghie importantă în mobilizarea tuturor resurselor pentru valorificarea cît mai eficientă a potențialului material și u-r man al țării noastre.După părerea mea, ceea ce caracterizează în mod deosebit proiectul Legii finanțelor este legătura mai strânsă care se va realiza între efortul material și financiar al statului și obligația fiecărei unități socialiste, a fiecărei întreprinderi în parte, de a restitui societății fondurile bănești pe care aceasta le-a avansat concomitent cu efortul mobilizator de a asigura. în același timp, resursele pentru propria dezvoltare pe calea autofinanțării, precum și participarea din ce in ce mai mult la constituirea fondurilor centralizate ale statului.Prevederile din proiectul Legii finanțelor se alătură indicațiilor permanente pe care le primim de la conducerea partidului nostru, personal din partea tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, și constituie pentru colectivul de muncă al uzinei în care lucrez un puternic imbold în gospodărirea cît mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, pe care ni le-a încredințat so- cietatea, în obținerea an de an a unor rezultate economico-financiare superioare, prin creșterea producției și a productivității muncii și reducerea continuă a cheltuielilor materiale.Cu toate că întreprinderea pe care o conduc a obținut rezultate bune în activitatea economică, practica ne-a dovedit că an de an apar noi rezerve, noi posibilități de reducere a cheltuielilor și de creștere a vitezei de rotație a mijloacelor materiale și bănești.De o deosebită însemnătate sînt și prevederile din proiect cu privire la finanțarea și creditarea activității da comerț exterior. întrucît întreprinderea noastră are o pondere însemnată în activitatea de export în cadrul Centralei industriei linii, pot să a- firm că măsurile stabilite în proiect cu privire la finanțarea acestei activități vor conduce într-o și mai mar< măsură la cointeresarea întreprinder în creșterea volumului și a eficient exportului.Acordarea de credite numai per stocurile produse în cadrul unor ' trade ferme, ca și menținerea i tor credite numai pe un termen tat de la data livrării efective a furilor ne mobilizează în resp< severă a producerii numai ; mentului cerut de beneficia terni, ca și în luarea de măs tru încasarea facturilor extei drul termenelor normale r tare.în continuare, vorbitoare . .,-a referit pe larg la preocuparea colectivului întreprinderii în care lucrează pentru creșterea volumului producției de export și reducerea continuă a importului, subliniind eforturile depuse de a găsi noi căi de diversificare a producției, de ridicare a calității a- cesteia la nivelul mondial și de a ciș- tiga astfel noi piețe de desfacere. în aceeași măsură, a arătat vorbitoarea, ne-am preocupat de reducerea im: porturilor, aducîndu-ne în felul acest! partea noastră de contribuție la echilibrarea balanței de plăți externe cerință de bază pusă în fața noastri de către secretarul general al parti dului.Consider însă că în activitate noastră mai avem încă mult de făci pentru mobilizarea de noi rezerve c producție, care să ne conducă la re; lizarea planului cincinal înainte c termen, contribuind in felul acesta punerea în practică a hotărârilor; elj borate de Conferința Națională a pa tidului.Proiectul Legii finanțelor — a sp în cuvintul său deputatul
Tulai — îndeamnă, prin preroj tivele sale, la folosirea cu mai mu chibzuință și răspundere a mijloai lor materiale și bănești de care d punem, stimulează preocuparea p< tru creșterea continuă a producției îmbunătățirea structurii acești pentru ridicarea permanentă a p formanțelor calitative ale produsei Reunind toate reglementările din i meniul economico-financiar, Le creează cadrul desfășurării în c diții optime a aprovizionării tehni materiale, producției și desfac produselor, reducerii cheltuielilor r teriale, răspunde sarcinilor de ma. însemnătate ce ne revin ca, urmare a recentei Plenare a Comitetului Central.Mergînd pe linia perfecționării or ganizării și conducerii vieții socia/' și de dezvoltare a democrației soci; liste, noua Lege a finanțelor asigu; aplicarea consecventă a prevede/ lor Legii de organizare și function^ a consiliilor populare, în vede realizării unei largi autonomii in. luționarea problemelor de int/ local. Aceasta este cu atît mai cesar cu cît, în întreaga țară, c tetele executive ale consiliilor ț’ lare județene au adoptat și a„ în continuare măsuri de treceL. unor atribuții și competențe ce” telor executive ale consiliilor ’ lare din subordine.(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urinare din pag. I)3. Proiectul de lege cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României ;4. Proiectul de lege a finanțelor ;5. Proiectul Codului Muncii ;6. Proiectul de lege pentru adoptarea Planului de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1973 ;7. Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de Stat pe anul 1973;8. Proiectul de lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.Intrîndu-se în ordinea de zi, deputatul Tudor Drăganu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii.Marea Adunare Națională a validat, în unanimitate, alegerea ca deputat al M.A.N. a tovarășului Teodor Roman în circumscripția electorală nr. 5 Olteni, județul Teleorman.De asemenea, în baza votării în circumscripțiile respective a propunerilor de revocare făcute de Frontul Unității Socialiste, Marea Adunare Națională, în unanimitate, a validat revocarea mandatului deputaților : Vasile Rus, din circumscripția electorală nr. 2 Tîrgu Mureș Nord, județul Mureș ; Ilie Făsui, din circumscripția electorală nr. 4 Caransebeș, județul Caraș-Severin ; Virgil Pirvu din circumscripția electorală nr. 11 Nehoiu, județul Buzău, și Nicolae Murguleț din circumscripția electorală nr. 22 Giulești, municipiul București, sectorul 7.în continuarea lucrărilor, președintele M.A.N. a anunțat că, din partea Comitetului Cehtral al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Biroul Marii Adunări Naționale a primit următoarele propuneri :— în legătură cu numirea tovarășului Manea Mănescu ca vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comitetului de Stat al Planificării, eliberarea sa din funcția de vicepreședinte al Consiliului de Stat ;— eliberarea din calitatea de membru al Consiliului de Stat a tovarășului Gheorghe Bâlteanu.în locurile devenite vacante s-a propus să fie aleși : tovarășul Miron Constantinescu, deputat în circumscripția electorală nr. 10, județul Bacău, ca vicepreședinte al Consiliului de Stat ; tovarășul Constantin Dăscă- lescu, deputat în circumscripția electorală nr. 5 Tecuci, județul Galați, ca membru al Consiliului de Stat. In locul devenit vacant prin încetarea din viață a tovarășului Athanase Joja, fost membru al Consiliului de Stat, se propune alegerea ca membru al Consiliului de Stat a tovarășului Nicolae Giosan, deputat în circumscripția electorală nr. 12 Zimnicea, județul Teleorman.Prin vot secret cu buletine. Marea Adunare Națională a adoptat modificările propuse în componența Consiliului de Stat.La următorul punct âî ordinii de zii, tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea la proiectul de

lege cu privire Ia dezvoltarea economico-socială planificată a României.Raportul Comisiei economico-finan- ciare și al celorlalte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale asupra acestui proiect de lege a fost prezentat de deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-fi- nanciare.A început apoi discuția generală asupra proiectului de lege supus dezbaterii.Au luat cuvîntul deputății : Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Mihai Dumitru, director general al Grupului de uzine de autoturisme Pitești, Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., Flo- rica Toma, director al întreprinderii „Textila“ din Iași, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Gheorghe Ibănescu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular județean Neamț.întrucît proiectul de lege a fost larg dezbătut de opinia publică, în plenara Comitetului Central, în comisiile Comitetului Central și în comisiile Marii Adunări Naționale, Biroul Marii Adunări Naționale a propus închiderea discuției generale.După discutarea pe articole a proiectului de lege, Marea Adunare Națională a aprobat, prin vot secret, cu unele amendamente propuse de de- putați, Legea cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României.Lucrările sesiunii au continuat în cursul după-amiezii.La prima parte a ședinței a asistat și delegația Partidului Comunist Francez, condusă de tovarășul Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al P.C.F., care la invitația C.C. al P.C.R. face o vizită în țara noastră.Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat expunerea la proiectul Legii finanțelor.în continuare, deputatul Iosif Uglar, vicepreședinte al Comisiei economico-financlare. a prezentat raportul Comisiei economico-financiare șl al celorlalte comisii ale M.A.N. la proiectul de lege supus dezbaterii.La dezbaterea asupra proiectului de lege au luat cuvintul deputății : Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Eleonora Nilca, directorul Combinatului textil Cisnădie, județul Sibiu, Laurean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R., loan Dragoș, prim- vicepreședinte al Consiliului popular județean Covasna.Proiectul de lege, a fost discutat pe articole și supus votului secret cu' bile. Marea Adunare Națională a adoptat Legea finanțelor.Textele celor două legi adoptate de Marea Adunare Națioualâ, ale. căror proiecte au fost .publicate jn. presăși supuse dezbaterii publice, vor apare irr Buletinul Ofioral aL Republicii Socialiste Româniă.1Sesiunea M.A.N. își continuă lucrările joi, 23 noiembrie.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, al familiilor celor care au decedat în catastrofa aeriană de >pe ruta Burgas-Sofia, precum și în numele meu personal, vă mulțumesc cordial pentru condoleanțele sincere și compasiunea profundă pe care ni le-ați adresat în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și din partea dumneavoastră personal.
TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate domnule președinte,Doresc să-mi exprim cea mai profundă reounoștință pentru mesajul dumneavoastră plin de atenție în legătură cu realegerea mea ca președinte al Statelor Unite.Sînt ferm convins că datorită progresului pe oare noi l-am realizat în reducerea încordării internaționale în decursul anului trecut, avem acum cel mai bun prilej după al doilea război mondial să edificăm o nouă structură de pace trainică în lume.Nădăjduiesc în continuare să acționez împreună cu dumneavoastră și cu alți conducători din lume pentru realizarea acestui țel măreț.Al dumneavoastră sincer,

RICHARD NIXON-------------------------------- ..... —------- .
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAdresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilele felicitări trimise cu ocazia zilei mele de naștere, împreună cu cele mai bune urări de prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.
GUSTAF ADOLF

Rege

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor economice al OlandeiMiercuri dimineață, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a primit pe prof. H. Langman, ministrul afacerilor economice al Olandei, care face o vizită in țața noastră.La întrevedere a fost prezent Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior.

★Miercuri a părăsit Capitala prof. H. Langman. ministrul afacerilor economice al Olandei, care, la invitația Ministerului Comerțului Exterior, a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost de față Nicolae Nicolae, minis-

A fost de față Pieter V. Putman- Cramer, . ambasadorul Olandei la București.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea pe mai departe a relațiilor economice bilaterale și de cooperare intre România și Olanda.
★teu, secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, precum și alte persoane oficiale. Erau prezenți ambasadorul Olandei la București, Pieter V. Putman-Cramer, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Ieri s-a ddschis în Capitală

„Expoziția cărții sovietice"

Din cuvîntul
(Urmare din pag. a IV-a)în continuare, vorbitorul a spus : Drepturile organelor locale ale puterii și administrației de stat, statuate în prevederile proiectului de lege, în ceea ce privește utilizarea veniturilor proprii, a fondurilor de rezervă bugetară înscrise în bugetele locale și a altor surse financiare lăsate la dispoziția lor, ne obligă la o activitate mai intensă pentru ridicarea, pe o treaptă superioară, a muncii de analiză și de întărire a răspunderii consiliilor populare.Am reținut cu multă atenție obligațiile ce ne revin din prevederile noii legi cu privire la gospodărirea judicioasă a mijloacelor bănești, sarcina constituirii de către fiecare unitate a fondurilor proprii necesare finanțării producției, investițiilor și participării, într-o măsură mai mare, la constituirea fondului centralizat a) statului.Pentru județul nostru, în care producția agricolă e încă preponderentă, consider că sînt deosebit de importante prevederile proiectului de lege referitoare la creditarea activității de producție a unităților agricole cooperatiste și cele referitoare la acordarea de credite pentru producție membrilor cooperatori și producătorilor cu gospodărie individuală. Condițiile prevăzute de lege pentru acordarea creditelor stimulează, în primul rînd, interesul cooperativelor a- gricole de producție de a valorifica eficient resursele materiale și bănești de care dispun, de a găsi noi mijloace de creștere a veniturilor. în prezent, sub îndrumarea biroului comitetului județean de partid, organele și organizațiile de partid din agricultură analizează situația econo- mico-financiară a fiecărei unități și adoptă programe de măsuri concrete de sporire a producției și îndeosebi a producției marfă.Jn același timp, în proiectul de lege se prevede ca statul să vină în sprijinul acelor unități care, datorită calamităților naturale sau altor cauze obiective, nu-și pot acoperi unele cheltuieli ocazionate de îndeplinirea sarcinilor de plan, retribuirea muncii sau achitarea contribuției la casa de pensii și asigurări sociale, acordîn- du-le credite pe termen scurt, cu o- bligația rambursării acestora la termenele prevăzute de lege.înscriindu-se organic în ansamblul de măsuri adoptate de partidul și statul nostru pentru dezvoltarea și mai puternică a agriculturii în următorii, ani, aplicarea in viață a acestor prevederi va contribui la realizarea în- tr-un timp mai scurt a sarcinilor planului cincinal în această importantă ramură a economiei naționale.Subliniez că în proiectul Legii finanțelor am regăsit sarcinile puse de conducerea partidului nostru, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fața fiecărei unități socialiste cu privire la sporirea continuă a veniturilor și a eficienței economice, la gospodărirea judicioasă și cu randament sporit a tuturor resurselor ma-

participanților
teriale și bănești, creșterea răspunderii organelor din eoonomie în îndeplinirea sarcinilor încredințate — a arătat în cuvintul său deputatul 
Ion Dragoș.Referindu-se în continuare la proiectul Legii finanțelor, vorbitorul a spus : Consider că sînt binevenite măsurile preconizate în vederea întăririi controlului în toate domeniile de activitate, prevenirii oricărei forme de risipă în folosirea fondurilor. Deosebit de importante sînt completările făcute potrivit cărora fondurile bănești, aflate în administrarea unităților socialiste, se pot folosi numai în conformitate cu prevederile planului și cu respectarea normelor și normativelor stabilite în baza dispozițiilor legale.Noua Lege a finanțelor asigură cadrul adecvat in materie financiară pentru buna desfășurare a activității consiliilor populare și a organelor lor executive. Sint statuate cu claritate normele bugetare, atît în ce privește drepturile, cit și răspunderile. Intre alte îmbunătățiri aduse proiectului de lege am reținut și completarea potrivit căreia, în cazuri justificate, lucrările neterminate pînă la finele a- nului — lucrări finanțate din fondurile de rezervă bugetară aflate la dispoziția comitetelor executive ale consiliilor populare județene — vor putea fi acoperite și în anul următor pe seama aceluiași fond. Găsesc însă indicat să se studieze posibilitatea ca, în cazul lucrărilor rămase din anul precedent, foncfiirile de rezervă bugetară să poată fi angajate încă din trimestrul I al anului și nu din trimestrul II, așa cum era prevăzut.După cum precizează proiectul de lege. Casa de Economii și Consemna- țiuni este autorizată să efectueze operații de creditare a populației pentru construcții de locuințe proprietate personală, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. In legătură cu această ultimă prevedere, propun ca organele centrale să examineze posibilitatea ca toate creditele care privesc populația să fie acordate prin această instituție. Am în vedere, în primul rînd, cumpărările în rate. Sînt frecvente cazurile cînd una și aceeași persoană este debitor față de mai multe unități socialiste, pentru mai multe lucrări sau procurări de mărfuri în rate. Dacă toate acestea ar fi unificate, cetățeanul urmînd să fie debitor numai față de C.E.C., multe formalități s-ar simplifica, iar urmărirea și încasarea ratelor s-ar face de către o singură unitate.în încheiere, vorbitorul a spus : Votez cu toată încrederea proiectul Legii finanțelor, prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale, fiind pe deplin convins că prin aceasta contribuim la îmbunătățirea și consolidarea relațiilor financiare, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, operă inițiată și condusă cu înțelepciune de către Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

> 4n cadrul schimburilor culturale Fomâno-sovieti'ce,-'miercuan,‘la- amiază s-a deschis în, Sala mică a Palatului ,;Expoziția cârțir sovietice", dedicată celei de a 50-a aniversări a întemeierii U.R.S.S.Cele 2 000 de volume în limba rusă și în principalele limbi de circulație mondială, social-poiitice, tehnico- științifice, beletristice, din domeniul artelor, prezente în expoziție, oferă o imagine grăitoare a prodigioasei activități editoriale a U.R.S.S.La vernisaj au participat membri

ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, âi A.R.L.U.S., ai Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, fiiiicțiohâri superiori din Ministerul Afacerilor Externe, directori de edituri, alți oameni de artă și cultură, ziariști.Au fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei, șefi, ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

VIZITELE PRIMARULUI 
GENERAL AL

ORAȘULUI MUNCHEN »Miercuri la amiază, Georg Kronawitter, primarul general al orașului Miinchen, și dr. Werner Marzin, director general al Administrației tîr- gurilor din Miinchen, care se află într-o vizită în țara noastră, au făcut o vizită primarului general al Capitalei, Gheorghe Cioară.La întrevedere au participat Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, și alți membri ai conducerii consiliului, Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț.Au fost prezenți Erwin Wickert, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi, oaspeții au purtat convorbiri cu Nicolae Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, și cu prof. dr. docent Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț.
★în onoarea oaspeților, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, a oferit un dejun.
★Primarul general al orașului Mun- chen, Georg Kronawitter, și dr. Werner Marzin, director general al Administrației tîrgurilor din Miinchen, au părăsit miercuri seara Bucu- reștlul. (Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVEEchipa masculină de volei Dinamo București și-a încheiat turneul întreprins în R. P. Chineză, jucînd cu selecționata țării gazdă. Voleibaliștii români au obținut victoria cu scorul de 3—2 (5—15, 20—18, 7—15, 15—9, 15—6). Meciul a durat mai mult de două ore și a fost de bună factură tehnică.La Iași au continuat întrecerile competiției internaționale feminine de handbal dotate cu „Trofeul Carpați". Iată rezultatele înregistrate în ziua a doua : R. D. Germană-Româ- nia (tineret) 18—10 (8—4) ; U.R.S.S.- Ungaria 13—10 (6—6) ; România- Iugoslavia 14—9 (9—6). Astăzi, cu începere de la ora 17,00, se vor desfășura următoarele partide : Iugo- slavia-România (tineret) ; R. D. Germană-U.R.S.S. și România-Unga- ria.în runda a 13-a a turneului zonal feminin de șah de la Pernik, Konar- kowska-Sokolov a învins-o pe Gertrude Baumstarck. Partidele Erenska- Eretova și Jansen-Veroczi s-au încheiat remiză. Celelalte partide, printre care Alexandra Nicolau-Hartt s-au întrerupt. In clasament, continuă să conducă Gertrude BaaSmstarek (România) cu 8 puncte, urmată de Alexandră Nicolău (România) —I 7 puncte (1), Eretova (Cehoslovacia), KonarkoWskâ-Sokolov ' "(ItighslăVih) și Veroezi (Ungaria) — cu cite 7 puncte fiecare.

Președintele Consiliului de Stat,
9 '

tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Malaieziei 
în Republica Socialistă România 

CUVÎNTÂRILE ROSTITE

PROGRAMUL I

retrospecti-

înșiși.

PROGRAMUL II

cinema

de 
în

Fabrica de 
Bucu-

documentar : Sans-
O producție a Televi- 
din R.D.G.

• Săgeata căpitanului Ion : PA
TRIA — 10; 12,45; 16; 18,30; 21, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cu mîinile curate : CENTRAL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
a Pasărea liberă : LUMINA — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Seceră vîntul sălbatic : LUCEA-

Deschiderea emisiunii. Telex. 
România în lume.
O viață pentru o idee : Ro
bert Mayer (II).
Curs de limba rusă — lecția

10.30 De la Alfa la Omega.
10.50 Teleobiectiv.
11,10 Telecinemateca : „Bumeran

gul".
12,40 Muzică populară interpreta

tă de acordeonistul Constan
tin Bordeianu.

12.50 Telejurnal.
16,00—17,00 TELEȘCOALA.

Deschiderea emisiunii 
dupa-amiază. Emisiune 
limba maghiară.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Cronica literară : a Eugen 
Jebeleanu — „Hanibal".
Satul contemporan. Arhitec
tura rurală. Tradiție și ino
vație (I) Emisiune de Costin 
Martiniuc.
1001 de seri : i.Zîna de cer
neală".
Telejurnal. a în cinstea ani
versării republicii — Cronica 
marii întreceri.
„Trofeul Carpați" la handbal 
feminin : România — Ungaria 
(repriza a Il-a). Transmisiu
ne directă de la Iași.
Comentariu la 40 de steme — 
Județul Iași. Emisiune de Ale
xandru Stark. Imaginea Con
stantin Voitițchi. 
Avanpremieră.
Pagini de umor : 
vă Walt Disney.

21,45 Tinerii despre ei
22.30 „24 de ore".

17.30 Agenda.
17,40 în direct... de la 

confecții și tricotaje 
rești.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Pierduți în spațiu";. Episodul 
IV (reluare).

19,00 Dans și mtizică de pretutin
deni : Cîntece și dansuri din 
Columbia.

19.30 Telejurnal.
20,00 Concert al Orchestrei simfo

nice a Radioteleviziunii : Fes
tival G. F. Haendel ;

22,00 Viața științifică a Capitalei.
22,20 Film 

Souci. 
ziunii

FARUL — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte: DOINA — 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
a Bulevardul Romului : SCALA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
a Vacanță la Roma : CAPITOL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30;
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Sunetul muzicii : COTROCENI
— 10,15; 13.
a A venit un soldat de pe front : 
COTROCENI — 16; 18: 20.
• Am încălcat legea : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Marea hoinăreală : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Fata care vinde flori : BUCEGI
— 9,30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
• Eliberarea lui L. B. Jones : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
a Drum în penumbră : POPULAR
— 15,30;- 18; 20,15, PACEA — 15.45; 
18; 20.
a Mania grandorii : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : GLORIA — 
9; 11,15: 13,30; 16: 18,15; 20,30.
a Săptămina nebunilor : MUNCA
— 16.
a în trecere prin Moscova ; MUN
CA — 18; 20.
o Călăreții :
20,15.
a Mesagerul :
15,30; 18; 20,15.
a Vagabondul
12,ap-
a Al treilea : COSMOS — 16; 18; 20. 
a Ultimul tren din Gun Hill : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
a Sfînta Tereza si diavolii : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20,15.
a Nevăzut, necunoscut : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.

LIRA 15.30; 18:

DRUMUL SĂRII

COSMOS 9;

t tr
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristes- 
cu — 20.
a Opera Română : Boris Godunov
— 19,30.
a Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și 
a Teatrul
19.30.
a Teatrul 
Magheru) : 
(sala Studio) : Gaițele 
a Teatrul Giulești : Geamandura
- 19,30.
a Teatrul 
moara din
9.30.

Valentina 
Mic :

C. I. 
Omul

20.
După cădere —

Nottara" (sala 
care... — 19,30.

20.

„Ion Creangă" : Co-
„Insula piraților** —

) 
î 
î
)

I
î 
î 
î

I

î

* 
î

{MU

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA Nr. 47 DIN 22 NOIEMBRIE 1972. FOND GENERAL DE PREMII : 1 877 202 lei din care 912 421 lei report.EXTRAGEREA I : 34 45 9 25 39 20EXTRAGEREA a II-a : 35 29 18 2 4

Luînd cuvîntul cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasadorul Tengku Tan Sri Ngan Mohamed a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și guvernului și poporului român, un cald salut și sincere urări din partea regelui Malayeziei, Yang di Pertuan Agong, a guvernului și poporului malayezian.„Malayezia și România — a spus ambasadorul malayezian — au continuat să dezvolte relații prietenești încă de la stabilirea relațiilor diplomatice și semnarea Acordului comercial în 1969, și o dată cu acreditarea concomitentă a ambasadorului dumneavoastră din Indonezia în Malayezia și cu stabilirea, ulterioară, a reprezentanței comerciale a României la Kuala-Lumpur. Relațiile și colaborarea noastră s-au dezvoltat în special în domeniile economic, comercial și tehnic. Noi, în Malayezia, ne aducem aminte cu plăcere că primul nostru ministru, Tun Abdul Razak, în fosta sa calitate de vicepremier, a făcut o vizită oficială în România în 1970 și a semnat acordul de cooperare economică și tehnică cu țara dumneavoastră, primul de acest fel pe care Malayezia l-a semnat cu vreo țară în Europa răsăriteană. Calda ospitalitate și cordialitate cu care a fost primit personal de Excelența Voastră, de guvernul și poporul român în timpul vizitei sînt încă proaspete în memoria Malayeziei.Recent, o delegație a Cooperației Naționale de Comerț (Pernas) condusă de președintele său de grup a încheiat un acord cu omologul său din România pentru promovarea. comerțului direct cu o serie de mărfuri de larg consum dintre țările noastre",în continuare, vorbitorul a spus î „Malayezia urmărește cu interes și admirație progresul și realizările Republicii Socialiste România și remarcă în special realizarea cu succes a obiectivelor și directivelor planului dumneavoastră cincinal expuse la cel de-al X-lea Congres !al Pârtiaiilt'tfr-‘Comunist Român, care a avut loc în 1969. Economia română trece în adevăr- printr-un proces de schimbări de la o economie bazată pe agricultură la economia bazată pe industrie. Permi- teți-mi, Excelență, să vă informez că noi, în Malayezia, trecem printr-un proces similar. în cadrul actualului nostru plan cincinal, sîn- tem în curs de a formula o nouă politică economică în vederea restructurării societății malayeziene". în încheiere, ambasadorul malayezian a spus 1„Sper sincer că, bucurîndu-mă de sprijinul dumneavoastră amabil.
Sosirea ministrului delegat, 

însărcinat cu protecția naturii 
și mediului înconjurător din FranțaMiercuri a sosit în .Capitală Robert Poujade, ministru delegat pe lîngă primul ministru al Franței, însărcinat cu protecția naturii și a mediului înconjurător, care, la invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și a Consiliului Național al Apelor, face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de. loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și Florin Iorgulescu, președintele Consiliului Național al Apelor.A fost, de asemenea, prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București. (Agerpres)

voi putea să mă achit de sarcina ce mi-a fost încredințată ca prim reprezentant al Malayeziei în Republica Socialistă România. Cred că prin eforturile mele voi contribui la instaurarea unei perioade rodnice în dezvoltarea relațiilor de prietenie și înțelegere care există deja în mod fericit între țările noastre".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a mulțumit pentru salutul și urările ce i-au fost transmise de regele Malayeziei, căruia i-a adresat, la rîndul său, un cald mesaj de sănătate și fericire personală, precum și cordiale urări de progres și prosperitate poporului și guvernului malayezian.„Este un motiv de reală satisfacție — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — să constatăm că între România și Malayezia există relații bune, prietenești, care cunosc un curs ascendent. Vizitele care au avut loc între reprezentanții guvernelor din țările noastre, precum și acordurile încheiate, au creat condiții pentru consolidarea și extinderea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două popoare.Ne bucură că — așa cum ați arătat — vă începeți misiunea de înaltă răspundere ce vi s-a încredințat în România cu dorința de a contribui la dezvoltarea acestor relații, la întărirea colaborării dintre țările și popoarele noastre".în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Sînteți acreditat într-o țară al cărei popor este angajat cu toate forțele într-un amplu program de construire a unei societăți noi — societatea socialistă multilateral dezvoltată. Acționînd ferm pentru realizarea obiectivelor și sarcinilor pe care și le-a asumat în cadrul acestei opere complexe, poporul român este profund interesat în asigurarea unui climat de pace și colaborare internațională, în instaurarea unor relații noi între state, bazate pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile' interne ••și avantajului reciproc.România nutrește lață de poporul malayezian cele mai calde sentimente de prietenie și dorește să adîncească și să extindă, pe baza acestor principii, relațiile cu poporul țării dumneavoastră. îmi exprim convingerea că, prin eforturi comune, relațiile bilaterale — pe tărîm politic, economic, științific și cultural — prietenia și colaborarea dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică în viitor, în interesul celor două popoare, al colaborării și înțelegerii între națiuni.Dorindu-vă succes deplin în îndeplinirea înaltei misiuni ce vi s-a încredințat, vă asigur, domnule ambasador, că în timpul activității dumneavoastră în România vă veți bucura de tot sprijinul din partea Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal".După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească, cordială, cu ambasadorul malayezian Tengku Tan Sri Ngan Mohamed.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.

ÎNTINERESC măslinii...Familiile din sate, cu mic, cu mare, s-au mutat în livezi : se recoltează măslinele. în unele zone, campania se va prelungi pînă la începutul anului viitor, dar în cea mai mare parte a teritoriului a- cum este „vîrful sezonului de strîn- gere a recoltei". O sută de milioane de pomi ce acoperă întinse suprafețe din insula Lesbos, din Creta, Peloponez, Grecia Centrală și insula Corfu sînt în aceste săptămîni scuturați și bătuți cu prăjini spre a-și depune rodul — măslinele — produs alimentar de bază pentru greci de-a lungul a trei milenii și una din sursele importante de venit ale economiei.Moștenite din generație în generație, purtîndu-și veacurile în tul- pinele scorojite, livezile de măslini trec de la un timp printr-un proces de întinerire. Programul de dezvoltare economică aflat în vigoare prevede extinderea și regenerarea in continuare a plantațiilor, prin circa un milion de arbori nou sădiți. După volum, Grecia este a treia țară producătoare de măsline ; este, deci, firesc ca valorificarea în condiții optime a acestei bogății să constituie o preocupare pentru autorități, în ultimii ani a continuat gruparea satelor în jurul unor fabrici de prelucrare, dotate cu utilajele necesare, ceea ce a dus la creșterea producției de ulei de măsline și la un spor în venituri.Și în alte domenii se observă în prezent eforturi avînd ca scop restructurarea agriculturii în raport cu

cerințele economice actuale, mai complexe, ale țării. Așa este cazul producției de bumbac sau de fructe proaspete. In cîmpia Salonicului, Thessalia, în diferite părți din Peloponez întîlriești lucrări, unele de importanță locală, altele cu repercusiuni zonale, de amenajare a teritoriului. Au Ioc nivelări, îndiguiri, acțiuni de captare a unor cursuri de
ÎNSEMNĂRI DIN GRECIA

apă pentru irigații. O lucrare originală a fost efectuată la Kiveri, in scopul extragerii și concentrării a- pei potabile din pinzele submarine pentru irigarea unor terenuri din Argolida. Puțind folosi mai puțin de o treime din suprafața țării în scopuri agricole, ca urmare a terenului stîncOs și accidentat, grecii sint interesați în valorificarea maximă a parcelelor lor. Aceasta se răsfrînge și asupra activității firmelor producătoare de îngrășăminte chimice, care, dispunînd de o piață lărgită, tind să-și extindă, la rîndul lor,, capacitățile de producție.In scopul ameliorării structurii produsului național, autoritățile insistă asupra necesității dezvoltării industriei, în care văd o cale de frî- nare a procesului emigraționist ce creează de acum anumite probleme

demografice, precum și de echilibrare a balanței comerciale deficitare. între altele, a fost construită o rafinărie, au intrat în funcțiune sau au fost lărgite în ultimii ani șantierele navale din golfurile Eleusis și Skaramanga. Se desfășoară lucrările de construcții în perimetrul platformelor industriale de la Voios și Salonic, proiectate acum un deceniu și jumătate, urmînd ca terenurile respective să fie dotate cu elementele infrastructurale necesare, să fie ridicate întreprinderi, cărora li se conferă un rol însemnat în ameliorarea condițiilor economice din aceste regiuni. în cadrul politicii de dezvoltare economică se preconizează instalarea noilor unități, îndeosebi în provincie. Spre reducerea discrepanțelor dintre centru și zonele periferice ale țării tinde și noul program economic pe perioada 1973—1977, aflat în curs de elaborare.Acest program ar urma să creeze condiții mai favorabile afirmării aspirațiilor poporului elen de dezvoltare a patriei sale. Se remarcă preocuparea evidentă ca implantările economiei moderne să nn altereze vestigiile antichității, ale acelei epoci care a adus faimă vechii Elade. Dimpotrivă, aspectele noului se completează cu ipostazele vechiului, într-un efort de sinteză care definește personalitatea originală a poporului acestor meleaguri.
Al. CAMPEANU

Atena



viața internațională
O. N. U. LA PARIS, PENTRU A TREIA OARĂ ÎN ACEASTĂ 

SĂPTĂMÎNĂ
P. C. din Ecuador

• CUVÎNTUL DELEGATULUI ROMÂN 
ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICENAȚIUNILE UNITE 22. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale a O.N.U. dezbate în prezent raportul asupra lucrărilor celei de-a treia Sesiuni a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.).Expunînd poziția României față de problematica U.N.C.T.A.D., ambasadorul Constantin Ene a subliniat că sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru promovarea creșterii lor economice, reducerea și eliminarea marilor decalaje care le separă de țările avansate, prin acțiuni concrete și programe internaționale, la care statele puternic industrializate să-și aducă o contribuție substanțială, ar avea o mare înrîurire asupra Climatului internațional și a întregii dezvoltări a umanității.Ca țară în curs de dezvoltare — a spus vorbitorul — România înțelege să acționeze, în întregul sistem al Organizației Națiunilor Unite, alături de celelalte țări în curs de dezvoltare, pentru sprijinirea cererilor lor legitime, pentru măsuri internaționale concertate și eficace, capabile să faciliteze accelerarea creșterii lor economice.

Referindu-se la progresele realizate la cea de-a treia Sesiune a U.N.C.T.A.D. pentru transpunerea în practică a obiectivelor acestui organism, delegatul român a relevat, între altele, recunoașterea necesității participării tuturor statelor in curs de dezvoltare la adoptarea deciziilor pe plan internațional în problemele comerciale și monetare de interes vital pentru ele.în încheiere, vorbitorul a arătat căv România, care face parte din grupul de lucru însărcinat cu elaborarea proiectului Cartei drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, înțelege să-și aducă întreaga contribuție la consacrarea printr-un asemenea document a normelor principiilor relațiilor economice ternaționale, la ții economice a
Și in- garantarea securită- tuturor statelor.

• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI 
ÎN COMITETUL JURIDICLuând cuvîntul în Comitetul juridic al Adunării Generale, care analizează o serie de măsuri menite să contribuie la prevenirea și combaterea actelor de terorism internațional, reprezentantul tării noastre în Comitet, Dumitru Ceaușu, a menționat că delegația română respinge orioe încercare de a califica drept acte de terorism internațional acțiunile de luptă întreprinse de mișcările de eliberare națională ale popoarelor aflate sub dominație colonială. Lupta justă, a popoarelor împotriva opresiunii străine, pentru eliberarea lor națională și socială —■ a spus reprezentantul român — este o realitate de netăgăduit, iar legitimitatea ei nu trebuie pmsa sub semnul întrebării în nici o împrejurare.

• REZOLUȚII ADOPTATE ÎN COMITETUL POLITIC SPECIAL

Pe. de altă parte, vorbitorul a subliniat că actele de terorism nu pot fi considerate mijloace de luptă, chiar dacă sînt întreprinse în numele unei cauze nobile, ele aducînd prejudicii intereselor reale ale luptei popoarelor împotriva opresiunii străine, pentru libertate și independență națională.Reprezentantul român s-a pronunțat în favoarea adoptării unor . măsuri eficace pe plan național și internațional, pentru prevenirea și combaterea terorismului, relevînd, totodată, că delegația română condamnă cu hotărâre așa-zisele acțiuni de represalii, întreprinse sub pretextul combaterii terorismului, dar care sînt îndreptate împotriva populației pașnice, nevinovate.
Comitetul politic special al Adunării Generale a adoptat mai multe proiecte de rezoluție vizînd ameliorarea situației celor 1,5 milioane de refugiați palestineni, prelungirea mandatului oficiului de ajutor și lu- pentru refugiații pa- Orientul Apropiat ajutorarea persoanelorcrări O.N.U. lestineini în (U.N.R.W.A.),

strămutate ca rezultat al războiului din 1967. Intr-una din rezoluții este reafirmat dreptul la autodeterminare al populației palestinene, subliniin- du-se, totodată, că exercitarea acestui drept este indispensabilă pentru edificarea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat.
Pași concreți in direcția aplicării acordului 
de unificare a celor două state yemenite
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întilnire Le Duc Tho-H. KissingerPARIS 22 (Agerpres). — Consilierul special al delegației R. D. Vietnam la conferința de la Paris în problema vietnameză, Le Duc Tho, s-a intilnit, miercuri, pentru a treia oară
în decursul acestei săptămîni, cu consilierul special al președintelui S.U.A. pentru problemele-securității naționale, Henry Kissinger.

Puternice bombardamente asupra R.D. VietnamSAIGON 22 (Agerpres). — Potrivit declarațiilor unui purtător de cuvînt militar american, activitatea bombardierelor americane „B-52" a în ziua de 22 noiembrie din cele intense din cursul războiului Vietnam. El a precizat că au efectuate 13 misiuni asupra unor din sudul R. D. Vietnam. Este
fost mai din fost zone pen-

afirmat purtătorul avioanele ,.B-52“ raiduri de o ase- într-un interval

în favoarea măsurilor
guvernamentale 

de apărare 
a intereselor țării

tru prima oară, a de cuvînt, cînd efectuează atâtea menea, intensitate atit de scurt.La sud de zona ________________  _afirmat el, acțiunea bombardierelor a vizat împrejurimile orașului Quang Tri, regiunea Platourilor înalte zona situată la nord de Saigon.
demilitarizată, ași

QUITO 22 (Agerpres). — Săptămî- nalul „El Pueblo", organ al Partidului Comunist din Ecuador, apreciază că o serie de măsuri ale guvernului prezidat de generalul Guillermo Lara contribuie la apărarea intereselor naționale ale țării, amintind, in acest sens, legea prin care companiile și monopolurile inclusiv vează în impozite realizate. blo“, vin ........oamenilor muncii din Ecuador și contribuie la aprofundarea actualului proces de transformări structurale. In același timp, săptămînalul subliniază necesitatea înfăptuirii grabnice a reformei agrare și abrogării legilor antimuncitorești adoptate de fostul guvern.

toate străine, nord-americane, care acti- țară au fost supuse unor progresive pe beneficiile Aceste acte, scrie „El Pue- în întîmpinarea dorințelor

VIENTIANE 22 (Agerpres). — La Vientiane a avut loc a șasea rundă a convorbirilor dintre delegațiile Frontului Patriotic Laoțian și ministrației de la Vientiane, cu vire la reglementarea pașnică a blemei laoțiene.După îfctîlnire, purtătorul de vînt al delegației Frontului Patriotic a relevat că, pentru restabilirea și menținerea păcii în Laos, este

ad- pri- pro-
CU-

necesar ca S.U.A. să înceteze imediat amestecul lor în treburile interne ale Laosului și să-și retragă personalul militar, inclusiv cel al aliaților lor, să nu împiedice organizarea unor alegeri generale democratice. Programul Frontului Patriotic Laoțian în cinci puncte — a declarat purtătorul de cuvînt — constituie baza pentru încheierea cu succes a tratativelor cu administrația de la Vientiane.

EVOLUȚIA TRATATIVELOR
INTERCIPRIOTE

O declarație a AA. A. E.

PHENIAN 22 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care se arată că, după publicarea Declarației comune a Nordului și Sudului Coreei, Statele Unite au introdus în Coreea de sud o mare cantitate de armament. Guvernul R.P.D. Coreene, subliniază declarația, condamnă în mod ferm asemenea acțiuni.In continuare, în declarație se amintește că, în prezent, între Nord și Sud au loc contacte și convorbiri care deschid perspective pentru reu- nificarea țării. Voința poporului coreean este, de a realiza reunificarea pașnică a țării, prin eforturile conjugate ale Nordului și Sudului, în deplină independență, fără amestec străin. S.U.A. trebuie să înțeleagă
ÎNTRUNIREA

CABINETULUI
EGIPTEAN

Coreenerealitatea și să se retragă neîntârziat din Coreea de sud, subliniază clarația. de-
ÎNTÎLNIREA 

REPREZENTANȚILOR 
ORGANIZAȚIILOR DE CRUCE 

ROȘIE DIN NORDUL 
Șl SUDUL COREEISEUL 22 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.C.T.C.. la Seul a avut loc, miercuri, cea de-a patra reuniune a reprezentanților organizațiilor de Cruce Roșie din Nordul și Sudul Coreei. în cadrul reuniunii, au continuat discuțiile pe marginea primului punct al ordinii de zi a convorbirilor — găsirea adreselor membrilor de familie și rudelor care trăiesc despărțiți — în Nord și Sud.

• UN INTERVIU AL PRE
ȘEDINTELUI MAKARIOSNICOSIA 22 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului grec „Vradini", președintele Ciprului, arhiepiscopul Makarios, a relevat că eforturile depuse în prezent în lume pentru reglementarea pașnică a marilor probleme internaționale și tendința spre destindere care s-a conturat vor avea efecte favorabile asupra soluționării problemei cipriote. Președintele Makarios a declarat că Ia convorbirile intercipriote, care au drept obiectiv normalizarea relațiilor dintre comunitățile greacă si turcă ale insulei, s-a obținut un anumit progres. „într-o serie de probleme privind ordinea constituțională s-au realizat acorduri sau punctele de vedere ale părților sînt apropiate", a subliniat el. Totodată, arhiepiscopul Makarios a apreciat că „tratativele intercipriote nu se desfășoară într-un ritm suficient de accelerat".
Republica Panama nu va 

accepta nici un tratat contrar 
suveranității sale naționale"

JJ

a declarat șeful delegației

panameze la negocierile

cu S.U.A. asupra Zonei

și Canalului

IERI, LA HELSINKI, AU ÎNCEPUT

Convorbirile pregătitoare multilaterale 
în problema conferinței general-europene 

pentru securitate și cooperareîn capitala Finlandei., au început miercuri după amiază convorbirile pregătitoare multilaterale în problema conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Reuniunea se desfășoară la nivelul reprezentanților diplomatici ai țărilor interesate, acreditați la Helsinki.După cum este bine cunoscut, România socialistă, înscriind lupta pentru securitate europeană ca unul din obiectivele de prim ordin ale politicii sale externe, a adus — prin intensa activitate de normalizare și dezvoltare a relațiilor cu toate statele europene, de largi contacte și convorbiri la nivel înalt cu reprezentanții a aproape tuturor statelor continentului, prin Declarațiile comune semnate cu o serie de state, prin propuneri, sugestii și inițiative — o prețioasă contribuție la realizarea condițiilor pentru trecerea la .pregătirea 'conferinței general-europene.Un nou și important aport al țării noastre în această direcție îl constituie plenara din aceste zile a Comitetului Central al Partidului Comunist Român care — pe linia hotărârilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale — a reafirmat cu tărie poziția principială, constructivă și activă a partidului și țării noastre în problemele asigurării păcii în Europa, stabilind că realizarea securității europene, participarea activă a României la pregătirea și desfășurarea conferinței general-europene reprezintă, în momentul de față, o preocupare centrală a partidului și statului nostru.în rîndurile ziariștilor și observatorilor sosiți la Helsinki — se află aici circa 700 de reprezentanți ai presei și posturilor de radio din întreaga lume — au produs o impresie puternică punctele de vedere conținute în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, în legătură cu conferința europeană, cu modalitățile și căile de a se asigura reușita lucrărilor pregătitoare și însăși desfă

șurarea acesteia. Ziariștii cu care am venit în contact s-au interesat de textul integral al expunerii, ne-au solicitat amănunte suplimentare la relatările sosite prin agențiile de presă ; un mare număr dintre cei cu care am discutat apreciază concepția și pozițiile expuse ca fiind judicioase, realiste și profund constructive, de natură să contribuie la crearea acelui climat de responsabilitate și conlucrare, bazată pe înțelegere și receptivitate, care poate duce la rezultatele pozitive așteptate de popoare.La ora cînd transmitem s-a încheiat ședința inaugurală. Cu acest prilej, a rostit o alocuțiune ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karya- lainen.Potrivit mandatului ce i-a fost încredințat, delegația țării noastre va acționa hotărît — în spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu — care a arătat că „România a trimis reprezentanții săi la aceste lucrări și este hotărîtă să ia parte activă la pregătirea conferinței general-europene consacrată înfăptuirii colaborării și securității pe continent, cît și la conferință, în toate fazele și etapele sale".Popoarele așteaptă ca la actualele convorbiri pregătitoare multilaterale să se acționeze într-un spirit nou, constructiv, caracterizat prin deplina respectare a dreptului fiecărui stat de a-și aduce contribuția la buna desfășurare a lucrărilor, prin participarea tuturor la o abordare temeinică, nu abstractă, ci de fond a problemelor examinate, printr-o conlucrare fructuoasă, în scopul realizării înțelegerii. Numai în acest fel, reuniunea care începe își va îndeplini misiunea și va prefigura climatul de încredere și bunăvoință în stare să asigure reușita conferinței europene pentru securitate și cooperare.
Dumitru ȚINU

Helsinki, 22 noiembrie

ÎN LEGĂTURĂ CU CONFERINȚA EUROPEANĂ 
PENTRU SECURITATE

Franța se pronunță împotriva
discuțiilor de la bloc la blocPARIS 22 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la postul de radio „France- Inter". ministrul de externe al Franței, Maurice Schumann, a reafirmat poziția țării sale cu privire la conferința europeană pentru securitate și cooperare. Schumann a declarat, potrivit agenției France Presse, că Franța se pronunță împotriva abordării discuțiilor de la bloc la bloc.

„Această conferință — a subliniat ministrul de externe al Franței — trebuie să fie o conferință paneuro- peană Ia care toate țările, indiferent de ideologia lor, de puterea lor, de numărul populației, fie că aparțin unei alianțe militare sau nu, trebuie să discute și să coopereze pe cit posibil și, în orice caz, să discute asupra realităților".ADEN 22 (Agerpres). — Frontul Național din R. D. P. a Yemenului, partid de guvernămînt, a ratificat acordul de la Cairo privind realizarea unei uniuni între cele două state Yemenite — a declarat ministrul de interne sud-yemenit, Mohamed Saleh Mutieh. Realizarea uniunii între cele două țări, a spus el, este veche și un obiectiv care făptuit.Ministrul sud-yemenit de asemenea, că părțile
o aspirație trebuie în-a declarat, au început să-și retragă trupele de la frontiera comună și depun în prezent eforturi serioase pentru a preveni orice obstacol în calea aplicării acordului.Referindu-se la întâlnirea care urmează să aibă loc la Tripoli, spre sfirșitul acestei luni, între șefii de stat ai R. D. P. a Yemenului și R. A. Yemen, Mohamed Saleh Mu-

MANIFESTĂRI 
CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICII
In cadrul manifestărilor or

ganizate în Austria in cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a pro
clamării Republicii, a avut loc la 
Guessing inaugurarea „Zilelor 
culturii românești". Străveche 
localitate din regiunea Burgen
land, Guessing va găzdui, pînă 
la 26 noiembrie, un complex de 
expoziții, în cadrul cărora sînt 
prezentate realizările poporului 
român în anii Republicii, monu
mente și instituții de artă și 
cultură, o expoziție de carte, o 
colecție de ceramică. Tot în a- 
ceste zile, cinematograful din 
localitate prezintă filme româ
nești, iar în școli se desfășoară 
concursul „Cunoașteți Româ
nia

★
In încheierea turneului în

treprins în Uniunea Sovietică, 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii „George Enescu" a pre
zentat la Kiev un concert sub 
conducerea dirijorului Mircea 
Basarab. Concertul s-a bucurat 
de un deosebit succes,

★ . .
Asociația de prietenie An

glia—România a organizat o 
seară consacrată literaturii și 
muzicii românești. In fața unui 
numeros public, Jack Green, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Asociației, a ținut o pre
legere despre opera lui Mihail 
Sadoveanu. A urmat un pro
gram muzical susținut de so
lista vocală Betty Taylor, de la 
British Broadcasting Corpora
tion, care a interpretat melodii 
englezești și românești. A avut 
Coc, apoi, o audiție de muzică 
populară românească impri
mată pe discuri.

statului a unor
Repre-

tieh a arătat că ordinea de zi a acesteia include examinarea unor probleme privind măsurile practice care să ducă la realizarea unității. El a menționat că reuniunea se va desfășura în prezența șefului libian, Moamer El Gedafi, și reprezentanți ai Ligii Arabe.
★SANAA 22 (Agerpres). — zentanții șefilor de stat ai R. A. Yemen și R. D. P. a Yemenului au semnat, la Sanaa, un acord, cu efect imediat, privind reluarea traficului aerian între cele două țări — anunță agențiile Reuter și U.P.I. Acordul a fost semnat în urma convorbirilor dintre ministrul • sud-yemenit al informațiilor, Abdallah Al Khamiri, reprezentant al președintelui Salem Robaya Aii, și comandantul nord- yemenit Abdallah Al Rahi, reprezentant militar al președintelui Abdul Rahman Al Iriani.Părțile au convenit, de asemenea, să acționeze în vederea redeschiderii frontierelor pentru traficul civil.

La Moscova a avut loc 13 22 noiembrie o întilnire între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Luis Corvalan, secretar general al Partidului Comunist din Chile — informează agenția T.A.S.S.
Convorbiri privind for

marea noului guvern de la 
Bonn Președinții partidelor social-democrat și liber-democrat, Willy Brandt și, respectiv, Walter Scheel, au avut convorbiri cu privire la formarea noului guvern. Președintele fracțiunii P.L.D., Wolfgang Mi- schnick, a apreciat că, în scurt timp, se va ajunge la stabilirea unui program comun și concret de activitate. După realizarea unui acord asupra . programului, a spus Mischnick, se va discuta și repartizarea portofoliilor ministeriale.

Referendumul asupra vii
torului politic al Irlandei de 
Nord va avea loc 13 înoeputul anu_ lui viitor, a declarat, în Camera Comunelor, secretarul de stat britanic pentru Ulster, William Whitelaw. Cei peste 1 milion de cetățeni cu drept de vot din Irlanda de Nord urmează să răspundă la întrebarea dacă doresc ca Ulsterul să rămînă parte integrantă a Marii Britanii sau să se unească cu Republica Irlanda.

CAIRO 22 (Agerpres). — Reunit sub președinția premierului Aziz Sedki, informează agenția M.E.N., guvernul egiptean a „examinat situația din Orientul Apropiat, în lumina ultimelor evenimente, elaborând măsurile care decurg din situația creată". Guvernul egiptean a a- nalizat politica internațională a Egiptului, precum și rezultatele recentei consfătuiri a miniștrilor de externe și ai apărării din țările arabe, desfășurată în capitala Kuweitului.în cadrul aceleiași reuniuni a fost aprobat bugetul Republicii Arabe Egipt pe exercițiul financiar 1973, caracterizat de „sporirea atât a exportului, cît și a importurilor". De asemenea, a fost adoptată hotărârea cu privire la formarea unui consiliu superior pentru problemele comerțului exterior, condus de vicepremie- rul și ministrul economiei și comerțului exterior, Mohamed Merzaban, precum j- < ■vire la pentru și proiectul de lege cu pri- crearea Consiliului superior problemele învățămîntului.

agențiile de presă transmit
Convocarea Seimului 

R.P. Polone. - Prezidiul Sei- mului R.P. Polone a hotărit_ șă convoace cea de-a 7-a ședință a Seimului pentru 29 noiembrie a.c. Ordinea de zi a lucrărilor va cuprinde examinarea proiectelor de legi privind planul de dezvoltare social-economică a țării pe anul 1973 și bugetul pe anul viitor, precum și a rapoartelor unor comisii ale Seimului, informează agenția P.A.P.
Guvernul Unității Popu

lare a hotărît să preia con
trolul asupra „Băncii din 
Chile" - a anunțat ministrul fi-Orlando Millas. El a men- măsura a fost adoptată termenului acordatnanțelor, ționat că după expirarea de ministrul de interne pentru încetarea grevei ilegale de la această instituție bancară.

Plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U- 
niunea Sovietică,13 par’ ticipă lucrători cu funcții de răspundere din C.C. al P.C.U.S., miniștri, conducători ai unor organizații centrale, și-a deschis miercuri lucrările la Moscova. Plenara a fost deschisă de Alexandr Șelepin, Consiliului Central al După cum menționeazăpreședintele Sindicatelor, agenția

A-SOFIA 22 — Corespondentul gerpres, C. Amariței, transmite : In prezența lui Todor Jivkov, prim-se- cretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, a altor conducători de partid și de stat bulgari, la Sofia s-au desfășurat, timp de două zile, lucrările celei de-a patra sesiuni a Adunării Populare. Pe ordinea de zi au figurat, printre altele, proiectele de legi privind navigația aeriană civilă, călătoriile cetățenilor străini în Bulgaria, raportul prezentat de ministrul transporturilor cu privire la stadiul actual și perspectivele dezvoltării a- cestui sector. Sesiunea a aprobat propunerile făcute de Consiliul de Stat. în legătură cu unele schimbări în componența Consiliului de Miniștri, precum și a unor comisii permanente ale Adunării Populare.

T.A.S.S., vor fi discutate probleme ale activității educative și culturale de masă a organizațiilor sindicale, proiectul bugetului sindicatelor și proiectul de buget al asigurărilor sociale de stat pe 1973.
Guvernul francez nu va 

recurge la o înghețare a 
prețurilor și salariilor pentru a exercita un control asupra inflației, ci va utiliza metodele tradiționale, a declarat primul ministru al Franței, Pierre Messmer. El a precizat că măsurile antiinflaționiste ale guvernului său vor include un buget echilibrat, cooperarea strînsă cu partenerii comunitari, restricții în acordarea creditelor.

0 delegație irlandeză for* mată din reprezentanți ai cercurilor comerciale și industriale, condusă de O’Slatarra, ministrul comerțului și industriei al Republicii Irlanda, a făcut o vizită în R. P. Polonă, informează agenția P.A.P. Delegația a discutat cu reprezentanți ai unor întreprinderi comerciale și industriale poloneze probleme privind posibilitățile de dezvoltare a colaborării economice și a comerțului dintre cele două țări.
Cu prilejul aniversării in

dependenței Libanului, 13 Beirut a avut loc, miercuri, o paradă

CIUDAD DE PANAMA 22 (Agerpres). — „Republica Panama nu va accepta nici un tratat cu privire la Zona și Canalul Panama, care nu va avea Ia bază deplina recunoaștere a suveranității sale naționale" — a declarat, într-un interviu acordat agenției Prensa Latina, noul șef al delegației panameze la negocierile cu Statele Unite, Nicolas Gonzalez Revilla, ambasadorul acestei țări la Washington. „în această privință — a sipus el — poziția noastră este dară : vom apăra interesele țării și voința poporului de restabilire a integrității noastre teritoriale. Ne-am angajat într-o bătălie în apărarea intereselor noastre naționale și dorim să ajungem la o înțelegere echitabilă. De asemenea, credem că este normal ea, după un an și jumătate de negocieri în S.U.A., următoarea rundă să se desfășoare în țara noastră".

militară. Au asistat președintele țării, Suleiman Framgieh, președintele Camerei Deputaților, Kamel sad, și premierul Saeb Salam. El As-
La Moscova au 

sfîrșit convorbirileAlexei Kosîghin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și delegația de partid și guvernamentală a R.D.P. a Yemenului, condusă de Salem Robaya Aii, președintele Consiliului Prezidențial, secretar general adjunct al C.C. al Frontului Național, informează agenția T.A.S.S. A fost efectuat un schimb de păreri în probleme ale dezvoltării relațiilor bilaterale și în alte probleme de interes comun.

luaidintre

Ședința Comitetului mixt 
ungaro-cehoslovac de cola
borare economică și tehni- 
CO-Științifică și_a încheiat lucrările la Budapesta. Părțile au examinat probleme majore ale colaborării bilaterale, intre care pregătirea construcției conductei petroliere „Adria", cu participare ungară, cehoslovacă și iugoslavă, precum și realizarea unor construcții hidrotehnice pe Dunăre. Au fost discutate, de asemenea, probleme ale comerțului

Demisia 
guvernului belgianBRUXELLES 22 (Agerpres). — Primul ministru al Belgiei, Gaston Eyskens, a anunțat, miercuri, succesiv, în cele două Camere ale Parlamentului, demisia guvernului său.Premierul belgian a precizat, în Senat, că demisia urmează eșecului înregistrat de guvern în consultările sale cu majoritatea partidelor politice asupra unui număr de probleme regionale.După anunțarea demisiei, Eyskens a făcut o declarație în care a opinat că „în fața importanței problemelor internaționale și sociale, ca și a inflației, un nou guvern va trebui să fie constituit în cel mai scurt timp posibil".

ungaro-cehoslovac, constatindu-se că volumul acestuia a sporit cu 10 la sută în comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Furtuna care a făcut ravagii, în ultimele zile, în mai multe țări europene, 
a afectat grav și Olanda. în fotografie : un hotel de pe malul mării, distrus 

de calamitate

l

Ședința Comisiei
’ 9

permanente C.A.E.R. 
pentru energie electrică(Agerpres). — La a avut loc cea de-a 37ra a Comisiei permanente pentru energie electrică, la participat delegații din Cehoslovacia, R.D. Ger- Ungaria,Sovietică, precum și din

MOSCOVA 22Moscova ședință C.A.E.R. care au Bulgaria, mană, Polonia, România, UniuneaIugoslavia. Au fost examinate probleme ale dezvoltării colaborării între sistemele energetice ale taților membre ale C.A.E.R. pe perioada pînă în 1990. Participanții au examinat, de asemenea, propuneri privind formele posibile de colaborare în proiectarea, construirea și darea în folosință a centralelor atomice. A fost adoptat planul de activitate a comisiei pe anul 1973 și s-a examinat tematica lucrărilor pe 1974.Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.
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