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DESCHIDEREA SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

7/z ședința de ieri, înaltul for legislativ a dezbătut și adoptat 
a legi de importanță majoră pentru perfecționarea conducerii 

activității economico-soeiale, pentru dezvoltarea în continuare a 
economiei noastre naționale.

a Legi solid fundamentate pe principiile eticii și echității socialiste,
menite să asigure transpunerea în viață a acestor principii într-un
domeniu de largă cuprindere, de deosebit interes public: locuințele

•j p / ■ :■

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, miercuri dimineața au început lucrările sesiunii a X-a a .celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări Naționale.Actuala sesiune este consacrată examinării și adoptării unor proiecte de lege de deosebită însemnătate pentru perfecționarea în continuare a organizării și conducerii vieții eco- nomico-sociale, pentru progresul rapid al patriei pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, ele înscriindu-se în complexul de măsuri privind realizarea hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Multe dintre aceste proiecte de legi au fost larg analizate și aprobate in recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, fiind apoi supuse unei ample dezbateri publice, un mare număr de oameni ai muncii exprimîn- du-tși, cu acest prilej, adeziunea, fă- cînd interesante propuneri pentru îmbunătățirea lor — expresie a profundului democratism care caracterizează societatea noastră socialistă, a participării directe, nemijlocite a maselor la conducerea treburilor țării, la luarea unor decizii de importanță majoră.Lucrările sesiunii au fost deschise la ora 10 dimineața. Alături de depu- tați erau prezenți numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii, personalități ale vieții noastre eco

nomice, științifice, sociale și culturale, ziariști.Sini de față, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.La intrarea în sala de ședințe, conducătorii de partid și de stat sint întimpinați cu vii și îndelungi aplauze de participanții la sesiunea Marii Adunări Naționale.în loja din dreapta iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Hie Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Florian Dănălache, Constantin Drăgan. , Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.în loja din stingă se află membrii Consiliului de Stat.Lucrările au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.Deputății au adoptat următoarea ordine de zi :1. Validarea alegerii unor deputați.2. Proiectul de lege privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României.3. Proiectul de lege privind Curtea Superioară de Control Financiar.4. Proiectul de lege privind Consiliul organizării economico-sociale.5. Proiectul de lege privind dezvoltarea construcției de locuințe, vîn- zarea de- locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală.6. Proiectul de lege privind admi-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Corespondenții noștri transmit din județele lași, Vaslui, Ga

lați, Teleorman, Vrancea, unde topirea zăpezilor a provocat 
inundarea unor mari suprafețe agricole, iar în județul lași 
datorită infiltrațiilor s-au produs puternice alunecări de 
teren, revărsarea pe întinse suprafețe a Prutului și altor 
rîuri. în toate aceste zone continuă cu intensitate acțiunile 
de evacuare a apelor și de prevenire a inundațiilor, acțiuni 
la care participă mii de oameni. în localitățile puternic 
afectate, un sprijin substanțial dau în continuare ostașii 
armatei noastre.

Citiți relatările în pagina a V-a.
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© Expunerile și dezbaterile care au
precedat
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în noua legislație locativă

articolele modificate față de

supuse dezbaterii publice

„îndeplinirea sarcinilor tot mai complexe pe care le ridică etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate— se arată în proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste— cerc în mod imperios ca fiecare membru de partid, toți comuniștii, în special cei aparținînd generațiilor tinere, să-și perfecționeze neîncetat pregătirea de specialitate, competența profesională, să depună eforturi neslăbite pentru a-și însuși tot ce este nou și înaintat în țară și pe plan mondial în profesia sau meseria lor...“.Precum au subliniat în repetate rînduri conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, este timpul SA SE TREACĂ PRETUTINDENI. ÎN TOATE SECTOARELE SI LOCURILE DE MUN
CA, — * ----------REAAPROBĂRII FATA DE CERINȚE ------- LAINTEGRALĂ

O realitate ce transpare cu pregnanță din multiplele fapte investigate în cursul prezentei anchete: competența, ca și incompetența, calificarea. înaltă, ca și diletantismul pospaiului de cunoștințe acumulate „după ureche", își au. cel mai adesea, nu numai un echivalent moral,

DE LA AFIRMA- DECLARATIVA A DEPLINE ASEMENEA FUNDAMEN- APLICAREA LOR INTEGRALĂ ȘI FARA CONCESII ÎN FAPTELE VIEȚII COTIDIENE. Așa se și întimplă, de altminteri, în cele mai multe cazuri pe care le consemnăm in mod obișnuit in paginile ziarului. Mai întâlnim însă — din ce în ce mai rar, e drept — și fapte cc reliefează abdicări de la aceste principii și norme definitorii pentru climatul etic al societății noastre : printre care și de la cerința stringentă a competenței.

TALE

B Colectivele ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL NEAMȚ și-au Îndeplinit sarcinile de plan pe primul trimestru cu trei zile înainte de termen. In felul acesta, pînă la sfirșitul lunii se va realiza peste prevederile planului maximal o producție-marfă în valoare de peste 34 milioane Iei. Vor fi livrate în plus : 2 100 tone ciment, 42 tone mel'ană, 36 tone1 sulfat de amoniu în substanță activă, 53 tone capro- lactamă, aproape 130 tone hîrtie ș. a. Rezultate meritorii s-au obținut și pe linia onorării sarcinilor la export. Colectivul întreprinderii mecanice Roman și-a realizat sarcinile trimestriale la export cu șase zile mai devreme, iar cel al fabricii de hîrtie „Reconstrucția" din Piatra Neamț, începînd din 26 martie, a livrat beneficiarilor externi produse în contul lunii mai.
H Numeroase ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN JUDEȚELE PRAHOVA, BUZĂU ȘI DÎMBOVIȚA anunță îndeplinirea sarcinilor planului maximal pe primul trimestru al anului. Lucrătorii din ramura foraj, extracție și prelucrare a țițeiului, de exemplu, au reușit ca, printr-o valorificare mai bună a timpului de lucru și a forței de muncă, prin ridicarea la un nivel superior a indicilor de utilizare a instalațiilor și perfecționarea continuă a proceselor tehnologice, să obțină, cu aceleași agregate și .număr de oameni, o producție industrială superioară prevederilor de plan cu circa 30 000 000 lei. Nivelul planului maximal pe primele trei luni ale anului în curs a fost atins de pe acum și de întreprinderea de geamuri — Buzău,

Fabrica de garnituri de frînă și e- tanșare de la Rm. Sărat, uzina „Victoria" Florești, Fabrica textilă Bucegi — Pucioasa, Fabrica de șamotă din Azuga și alte unități.
■ ÎN INDUSTRIA BUCU-REȘTEANA încă 12 întreprinderi au consemnat miercuri, în graficul întrecerii, îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor maximale de plan pe primele trei luni ale anului. Printre ele întâlnim numele unor întreprinderi de prestigiu, cum sînt uzinele „Electromagnetica", „Țesă- toriile reunite", Filatura de lină pieptănată, „Sintofarm", întreprinderea de vinuri și șampanie „Zarea", întreprinderea de materiale de construcții „Granitul" și altele. Pină în prezent, 27 de întreprinderi din Capitală au raportat îndeplinirea planului trimestrial.
0Mai multe ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL ALBA au raportat îndeplinirea planului de producție pe primul trimestru înainte de termen. Minerii de la întreprinderea minieră Baia de Arieș au realizat sarcinile de plan, pe această perioadă, cu 7 zile mai devreme și vor obține suplimentar o producție- marfă în valoare de 1,1 milioane lei. O altă unitate care a îndeplinit planul trimestrial este întreprinderea de prefabricate din beton Aiud. Pînă la sfirșitul acestei luni, întreprinderea va fabrica suplimentar peste 20 000 bucăți traverse de cale ferată. în rîndul unităților care au îndeplinit planul de producție pe acest trimestru se află și Uzina metalurgică de metale neferoase Zlatna, care va produce suplimenPOMI, CÎT MAI

tar 250 tone acid sulfuric, 100 tone sulfat de magneziu, peste 50 tone antidăunători. pentru, agricultură.
Hîn cursul dimineții de ieri,TOPITORII DE LA OȚELA- RIA ELECTRICA A COMBINATULUI SIDERURGIC HUNEDOARA au îndeplinit sarcinile maximale de plan revenite in primul trimestru al anului. Succesul se datorește, în principal, ritmurilor înalte de producție înregistrate. Numai în luna martie a fost obținută o producție suplimentară de 1 000 tone oțel. Realizări asemănătoare au consemnat oțelarii și în domeniul îmbunătățirii calității, lărgirii gamei sortimentale a produselor.
B îndeplinind sarcinile planului trimestrial la foraj cu 6 zile înainte de termen, SONDORII GRUPULUI DE FORAJ ȘI EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI PITEȘTI vor obține pînă la finele perioadei o depășire de 5 000 m la indicatorul foraj. De asemenea, lucrătorii Autobazei de transporturi din Curtea de Argeș vor transporta in plus, pină la finele trimestrului, 60 000 tone mărfuri, realizînd totodată beneficii peste plan de a- proape 100 000 lei. ,
B Colectivul de muncă de laUZINA MECANICA DE REPARAT MATERIAL RULANT DIN PAȘCANI a realizat ieri planul de producție pe primul trimestru. Bilanțul realizărilor fizice arată o depășire a producției cu 25 boghiuri și 250 tampoane livrate peste prevederi partenerilor externi, in colaborare cu Uzina de vagoane din Arad.POMI, a case,ORIUNDE POT CREȘTE ȘI RODI!V

Acum, primăvara, în magazinele alimentare poți cumpăra cu multă ușurință portocale sau fructe aduse din țări calde mere care, așa cum știm cu se produc oriunde la noi în Cu toate eforturile făcute în ultimii ani, concretizate în investiții mari destinate acestui sector al agriculturii, cu toate că s-au desfășurat ample acțiuni în vederea valorificării terenurilor în pantă prin plantații pomicole, producția de fructe nu reușește încă să satisfacă pe deplin cerințele pieței și să creeze, în aceiași timp, disponibilul necesar pentru export. Dar în rindu- rilc de față nu ne propunem să analizăm cauzele care au determinat dezvoltarea lentă a producției de fructe. Amintim doar că există — față de prevederile actualului cin- ■ cinai — serioase rămîneri in urmă in ce privește plantările de pomi ; că in multe comune și sate se manifestă tendința dăunătoare de a diminua numărul pomilor prin tăieri necontrolate. Multe livezi sînt pără- ginite, atît în unitățile agricole, cît și in gospodăriile populației.în luna martie, deși a nins abundent in cea mai mare parte a țării, datorită faptului că pămîntul nu era înghețat, vegetația pomilor a continuat. Au fost de-ajuns citeva zile mai călduroase pentru ca mugurii să plesnească. Dar această explozie vegetală i-a găsit nepregătiți pe cei care se ocupă de pomicultură — de la conducători de unități agricole, pînă la specialiștii de la direcțiile agricole. Plantările de primăvară n-au început, iar lucrările de îngrijire a" întârziate.Cifrele furnizate de producție. ' valorificare lizare a legumelor și
cum citeva luni, conducerea acestei mari întreprinderi — ne spunea inginerul Ion Constantin, directorul general al uzinelor „Vulcan" — am fost pus in situația ca, împreună cu comitetul de partid, să iau nu numai act, dar și atitudine răspicată față de u- nele manifestări puternic

mai alte decît toții, țară. •A

livezilor sintCentrala de ' si indu-stria- fructelor ne

-Y2 ><•

Stropirea pomilor — una din măsurile care asigură obținerea unor fructe de calitate superioarăarată că în cooperativele agricole trebuiau să se planteze, in toamna anului trecut, 5 800 hectare cu pomi și arbuști fructiferi ; datorită ploilor ' abundente (care au obligat 'oamenii să se ocupe mai mult- de strînsul recoltei și îrisămințări) s-au plantat numai 1 013 hectare, ceea ce reprezintă doar 17 la sută. Au rămas de plantat, acum, în primăvară, 4 787 hectare, din care 3 875 hectare cu pomi și 912 hectare cu arbuști — coacăz, zmeur, căpșun ele. Să urmărim situăția din citeva județe. BIS- TRIȚA-NĂSAUD este un județ în care cerealele nu reprezintă decît foarte puțin ca producție-marfă. în
să supunem oprobriului opinifei publice a colectivului manifestările zgo- . motoase și fără acoperire faptică, ale celor ce se străduiau să-și mascheze nepriceperea, rămînerea în urmă, cu vorbe goale. Căci, ' nu știu dacă ați observat, incompetența este de cele mai multe ori agresivă, nu

ETICASL ECHITATEA SOCIALISTĂ IAUTORECLAMA,orîcît de dibace,nu acoperi incompetența
ci și unul foarte material. Prin urmare, problema competenței, departe de a fi strict personală, se dovedește a avea ample răs- fringeri sociale, implicînd nemijlocit SPIRITUL DE RĂSPUNDERE al fiecăruia pentru bunul mers al domeniului în care își desfășoară activitatea.— Cind am preluat, a-

contrastante de competență și incompetență. A trebuit să punem în plină lumină contribuția de mare preț și de bună calificare profesională a unor oameni mai modești, care fuseseră umbră, ca Ion Vintilă, brescu și. in același
înainte ținuți în bunăoară maiștri Aposlolescu, ion 

Constantin Do- timp

se mulțumește să stea, cum se spune, „in banca ei", ci face tărăboi, umblă după reclamă...Un exemplu ne-a fost oferit intr-o ședință a comitetu- . lui de partid s-a discutat pe larg, cu viguroase accente critice, despre atitudinea unui maistru, unul .dintre oamenii vechi și altminteri
sugestiv pe loc :

respectați în uzină, care se lăuda peste tot — chiar și la televiziune — cu preocupările sale elevate, dar care, timp de șapte luni, nu acționase aproape deloc spre a-și realiza sarcina profesională încredințată de conducerea uzinei (și bine retribuită), anume de a preda cursuri teoretice și practice pentru pregătirea unor muncitori într-o meserie de care întreprinderea are mare nevoie.Pus în fața întrebărilor tovarășilor săi, maistrul respectiv a recunoscut, printre altele, că „este depășit de această sarcină, deoarece nu s-a ținut la curent cu unele procedee moderne". Ce-1 împiedicase să se țină la curent cu ultimele cuceriri pe tărîmul profesiei sale de bază ? La această întrebare n-a putut da. în ședința amintită, decît niște răspunsuri u r ma-urmelor, gătoare. nificativ publică a luat
ambigue și, la neconvin- Ni se pare sem- faptul că opinia colectivului a atitudine pe această temă și într-un recent nu- ’ măr punîndu-se limpede blema esențială in — a competentei punderii.Dar nu acesta mai grav exemplu incompetență ce ni s-a văluit aici, la „Vulcan", ca o sechelă a rutinierului stil de muncă practicat de fosta conducere 'a uzinei. Mai frapant apare următorul

al gazetei uzinale, pro- acest caz Și răș-este cel de dez-’
Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

toamnă, în cooperativele agricole de aici trebuiau să se plantefee 250 hectare. S-au realizat doar 25 hectare, în județul GORJ trebuiau plantate numai 150 hectare, dar nu a fost sădit nici un pom. La MEHEDINȚI, de asemenea, nu s-a plantat in toamnă nici un pcm pc cele 340 hectare -prevăzute- jn plan. în aceeași situație sînt -județele CARAȘ-SEVE- RIN, IAȘI, NEAMȚ, VRANCEA. Acum, in primăvară, nu a început plantatul decîț in județul.. BIHOR.Ce avem de făcut acum ?Ce condiții există pentru realizarea integrală a planului plantărilor de primăvară ?> Cantitățile de material săditor sint mari. Organele de specialitate ne a- sigură că. pot fi satisfăcute toate cererile pentru crearea de noi plantații, pentru completarea golurilor in livezile existente, pentru plantarea unui număr mare de pomi in grădinile din jurul caselor. Trebuie luate insă măsuri urgente pentru ca puieții să ajungă în unitățile agricole care urmează să facă noi plantații, în pepiniere, cît și la unele centre ale I.P.V.I.L.’F. zac, la această oră, mari cantități de material săditor. Așa, de exemplu, la Stațiunea experimentală Tg. Jiu sint peste 30 000 puieți de coacăz negru și 25 000 .nuci, care așteaptă de multă vreme să fie luați de unitățile agricole, obligate prin plan să extindă plantațiile. Pentru a de să 
la

sădi pomii in perioada optimă prindere trebuie să ne grăbim ; trecem fără întârziere la lucru,
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRÂilLE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanfilor la dezbateri

eccnomico-sociale
Supuntnd dezbaterii Marii Adunări Naționale, din însărcinarea Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, proiectele de legi referitoare la Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Curtea Superioară de Control Financiar și Consiliul organizării economico-sociale, tovarășul Miron Con- stantines.cu a spus : Crearea noilor organisme se înscrie în contextul măsurilor generale pentru perfecționarea conducerii întregii noastre vieți economico-sociale, pentru întărirea caracterului științific al activității de partid și de stat în aceste domenii, pentru întărirea controlului și răspunderii în gospodărirea avuției naționale și a venitului național, măsuri elaborate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972, în conformitate cu sarcinile stabilite în raportul prezentat conferinței de tovarășul . Nicolae Ceaușescu.Și de această dată, toate proiectele de legi prezentate Marii Adunări Naționale au fost supuse unei < largi dezbateri publice, care a adus o prețioasă contribuție la îmbunătățirea proiectelor. Dezbaterile au arătat adeziunea deplină a oamenilor muncii la politica promovată de partidul și statul nostru pentru perfecționarea vieții economice și sociale, a conducerii socie- ■ tații. . . ..RețerÂțidu-se la proiectul,...de lege privind . Consiliul Suprem., șii .pezvol-, tării Economice și Sociale’ a României, organism superior de analiză, coordonare și decizie in problemele economice și sociale, care deliberează și adoptă hotărîri în cadrul lor Marii Adunări Naționale, biterul a spus : consiliul exprima prin activitatea sa cepția partidului nostru, potrivit căreia socialismul este opera conștientă a întregului popor, va reprezenta o manifestare o procesului de adîncire ă democrației socialiste, va asigura mai larga participare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității la conducerea supremă a activității economice și sociale, va instituționa- liza exercitarea democrației economice Ia nivelul cel mai înalt.Prin componența sa, larg reprezentativă, consiliul asigură o confruntare democratică, în spiritul liniei partidului, a opiniilor și. pune1- telor de vedere asupra direcțiilor, căilor și soluțiilor de dezvoltare economico-socială a țării, astfel incit prevederile prognozelor și ale planului naționâl unic să reprezinte năzuințele maselor populare, interesele fundamentale ale națiunii noastre socialiste, ale întregii societăți.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale urmează să preia și să amplifice experiența Comisiei Centrale de partid și de stat pentru elaborarea prognozelor și a

planului național unic de dezvoltare economică și socială. Elaborarea prognozelor pe termen lung, în concordanță cu mutațiile calitative și tendințele de durată în evoluția eco- nomico-socială a țării și pe plan mondial, constituie o necesitate obiectivă pentru fundamentarea deciziilor cu caracter strategic privind dezvoltarea României socialiste.Pentru ca activitatea de elaborare a prognozelor și planurilor să aibă o fundamentare profund științifică, să răspundă cerințelor majore ale națiunii noastre socialiste, Consiliului Suprem îi revin, potrivit proiectului de lege, atribuții pentru elaborarea de studii și analize, organizarea de dezbateri și sondaje ale opiniei publice cu privire la fenomenele și tendințele creșterii economice, căile și soluțiile pentru sporirea efi-

grame model ale diferitelor tipuri de unități, regulamente de organizare și funcționare, precum și alte elemente cu caracter normativ de direc- tivare în domeniul organizării.Consiliul va face propuneri pentru perfecționarea activității organelor de partid, de masă și obștești.Un loc important în sfera de activitate a acestui organism îl constituie coordonarea unitară a acțiunilor întreprinse de ministere, celelalte organe centrale și locale pentru realizarea hotăririi plenarei Comitetulu' Central în legătură cu perfecționarea sistemului informațional economico- social și introducerea sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor.Relevînd i Curții Superioare ciar, vorbitorul a
Expunere prezentată de tovarășul

MIRON CONSTANTINESCU, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 

președintele Consiliului Central de Control
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale

legi- vor- va con-

cienței muncii sociale. în cadrul legilor votate de Marea Adunare Națională, Consiliul Suprem va adopta hotărîri în domeniile și asupra problemelor discutate.Cu .privire la Consiliul .organizării econoțnico-spciale, care, potrivit, proiectului de lege, » are sarcina de a asigură înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul organizării economico-sociale, perfecționarea continuă a structurilor organizatorice potrivit condițiilor și cerințelor fiecărei etape de dezvoltare a țării, vorbitorul a spus : O coordonată esențială în activitatea consiliului o constituie promovarea consecventă a principiilor moderne de conducere și organizare, în scopul apropierii conducerii de activitatea de producție, simplificării și raționalizării structurilor organelor centrale și locale ale administrației de stat, unităților economice și social-culturale, eliminării verigilor intermediare și suprapunerilor generatoare de paralelisme și birocratism, dimensionării corespunzătoare a .diferitelor compartimente organizatorice, folosirii raționale a cadrelor și îndrumării acestora cu prioritate spre producția materială, în acest sens, recentele decrete dau orientarea- fundamentală în stabilirea structurilor economice și administrative.Proiectul de lege atribuie Consiliului organizării economico-sociale competențe în domeniul elaborării și aprobării de norme unitare și orientări metodologice cu privire la dimensiunile optime și structurile tip ale unităților economice, social-culturale și instituțiilor de stat, organi-

importanța înființării : de Control Finan- arătat că acest organ al Consiliului de Stat are mehi- rea să exercite un control financiar exigent asupra activității organelor centrale ale administrației de stat în ce privește mobilizarea surselor de formare a fondului de dezvoltare și utilizarea acestuia, îndeplinirea indicatorilor de e- ficiență și executarea bugetului de stat, controlul preventiv asupra legalității și efi- și cheltuirii fon-cienței angajării v. _______ ______durilor administrate de ministere și alte organe centrale, urmărind întă-rirea răspunderii pentru gestionarea fondurilor încredințate de societate.O caracteristică esențială a acestui organism de control o constituie a- tribuțiile jurisdicționale în domeniul stabilirii răspunderii pentru prejudiciile aduse avutului obștesc de către persoanele din conducerea ministerelor și altor organe centrale și locale, care nu sînt supuse jurisdicției Codului Muncii. Curtea Superioară de Control Financiar va folosi în activitatea sa un corp specializat de controlori financiari, procurori și judecători financiari ; va putea stabili în deciziile sale plata unor despăgubiri și amenzi.Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, Consiliul organizării economico-sociale și Curtea Superioară de Control Financiar, a a- rătat în încheiere vorbitorul,, vor reprezenta instituții superioare socialiste de conducere, coordonare control al economiei socialiste și vieții sociale din România.întrucît proiectele de legi, elaborate sub îndrumarea directă a conducerii de partid și de stat, supuse spre dezbatere, transpun pe plan normativ hotărîrile Congresului al X-Iea și ale Conferinței Naționale a partidului din iulie 1972 în domeniul perfecționării planificării nomice și sociale a țării, propunem ca acestea Marea Adunare Națională.

Luînd cuvîntul, deputatul ȘțgfQf| 
MOCUțU a spus : Constituirea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României răspunde necesității ridicării pe o treaptă calitativ superioară a activității de fundamentare și elaborare a opțiunilor cu caracter strategic privind evoluția țării, imperativului îmbinării organice a prognozelor pe termen lung cu planurile, cincinale și anuale și sporirii rolului planului național unic in înfăptuirea programului partidului. De asemenea, prezintă o deosebită importanță prevederile cu privire la indicațiile și recomandările pe care le dă consiliul asupra integrării armonioase în planul național a planurilor departamentale pe ramuri și în profil teritorial, îmbinarea criteriului de eficiență cu necesitatea ridicării economico-sociale a tuturor județelor și localităților.Riguroasa determinare și delimitare a atribuțiilor ce-i vor reveni, ca și a modului său de organizare și de funcționare, exprimate în proiectul de lege, a spus în continuare vorbitorul, asigură includerea prognozei in calitate de componentă esențială a activității de conducere și organizare conștient dirijată a tuturor compartimentelor vieții economice și sociale. Prognozele pe . termen lung vor oferi alternative pentru deciziile politice cu caracter strategic, ținind seama de acțiunea legilor obiective, de mutațiile ce se întrevăd în diviziunea internațională a muncii și în evoluția științei și tehnicii pe plan mondial, de evoluția previzibilă a proceselor economico-sociale, de modificările posibile și necesare în dinamica și structura diferitelor ramuri, sectoare și domenii de activitate a societății noastre. In felul acesta, prin prognoza macroeconomică se va prefigura, într-o concepție unițară. dezvoltarea economico-socială a țării pe termen lung. Potrivit prevederilor proiectului de lege, Consiliul Suprem va îndeplini un rol important în fundamentarea științifică a planului unic de dezvoltare economico-socială și în îmbunătățirea modului de elaborare, aprobare și de urmărire a îndeplinirii lui. în același timp, investirea consiliului cu dreptul de inițiativă legislativă în domeniul său de activitate și cu dreptul și obligația de a dezbate proiectele de legi inițiate de alte organe, creează premisele coordonării unitare, armonioase a legislației privind dezvoltarea economico-socială a țării.încredințat că în fruntea acestui forum se va afla, așa cum s-a propus într-o atmosferă de înaltă răspundere și puternic entuziasm de Conferința Națională, cea mai autorizată personalitate a societății noastre, tovarășul Nicolae .Ceaușescu, a spus ..in încheiere vorbitorul — voi vota' fără rezerv.e pentru înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României — creație originală a Partidului Comunist Român.

mediului înconjurător, situația demografică și îmbunătățirea condițiilor social-economice a traiului populației — scop fundamental al politicii partidului și statului nostru.Un rol important în realizarea a- cestor proiecte îl va avea cercetarea științifică, precum și proiectarea tehnologiilor necesare obținerii producției materiale în condițiile valorificării superioare a resurselor naturale și eficienței economice. Recentele măsuri pentru perfecționarea structurilor organizatorice în industrie asigură, pe lingă îmbunătățirea substanțială a activității de producție, orientarea cadrelor cu pregătire superioară în domeniile de concepție ale cercetării și proiectării.Oamenii muncii din industria chimică, a spus în încheiere vorbitorul, consideră că înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României corespunde unor necesități obiective, fapt pentru care voi vota cu încredere proiectul de lege prezentat în Marea Adunare Națională pentru • aprobare.

Și

continue a conducerii, și organizării vieții eco-să fie aprobate de către
RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE ALE 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 proiectele de legi privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, Consiliul organizării eco- nomico-sociale și Curtea Superioară de Control Financiar, care, în prealabil, au fost supuse dezbaterii publice, bucurîndu-se de un deosebit interes.Comisiile permanente constată că înființarea acestor organisme se înscrie în preocupările majore ale conducerii partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a organizării, conducerii și planificării activității economice și sociale, în pas cu cerințele contemporane.în dezbaterile comisiilor a fost remarcat, printre altele, ca fiind deosebit de important, caracterul deliberativ al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale în elaborarea, într-o concepție științifică unitară, a prognozelor macroeconomice prin care se prefigurează dezvoltarea social-economică pe termen lung a țării și în îmbinarea în mod armonios a acestor prognoze cu sistemul planurilor cincinale și anuale. La investigarea viitorului se prevede utilizarea de către Consiliul Suprem al Dezvoltării de metode și mijloace care țin seama de noile realizări pe plan mondial, de ritmul de dezvoltare a științei și tehnicii contemporane.în ce privește Consiliul organizării economico-sociale au fost apreciate ca fiind de mare importanță atribuțiile acestuia în promovarea 

pe scară largă a formelor și metodelor științifice de organizare în toate domeniile de activitate. în funcție de schimbările care intervin în viata economică și socială, de experiența dobîndită și de sarcinile ce urmează 
a fl îndeplinite. Se consideră de o mare importanță preocupările pe care le are acest consiliu în ce privește 
evitarea paralelismelor, simplifica

rea relațiilor între unitățile socialiste, creșterea operativității în muncă, folosirea cît mai judicioasă a cadrelor de specialiști.Comisiile permanente și-au exprimat convingerea că înființarea Curții Superioare de Control Financiar va contribui activ la întărirea disciplinei de plan și a celei financiare, la creșterea răspunderii organelor de stat, la îndeplinirea în tot mai bune condiții a hotărîrilor de partid și a legilor statului. Printre atribuțiile Curții au fost remarcate, în afară cele în materie jurisdicțională control preventiv, cele referitoare controlul posterior în legătură

formarea șl utilizarea fondului național de dezvoltare econotpico-so- cială, executarea bugetului de stat, a balanței de plăți externe, îndeplinirea indicatorilor de eficiență economică.Comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale își exprimă convingerea că, prin înființarea acestor organisme, hotărîte de Conferința Națională din anul 1972 a P.C.R., se vor asigura condiții pentru soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică construirea societății noastre socialiste multilateral dezvoltate și propun Marii Adunări Naționale adoptarea proiectelor de legi.

Apreciind că înființarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României răspunde necesității de a da o formă organizată, corespunzătoare acțiunilor de elaborare a unor prognoze, științifice fundamentate, prin care să se prefigureze, într-o concepție unitară, întreaga dezvoltare economico-so- cială a României, deputatul Mihcil 
Florescu s_a referit apQi pe lar§ la experierița acumulată pînă în prezent în chimie — ramura căreia revoluția tehnico-științifică mondială îi asigură un rol de prim ordin într-o economie modernă.Prognozele elaborate de Comisia pentru industria chimică, a spus vorbitorul, reprezintă un amplu studiu de fundamentare pentru programul de dezvoltare in perioada 1976—1980 și permit stabilirea direcțiilor principale către care trebuie să se orienteze colaborarea teh- nico-economică și cooperarea internațională de lungă durată în industria chimică, în vederea asigurării unor surse sigure de materii prime și materiale sintetice, a unor piețe de desfacere stabile și convenabile pentru produsele chimice românești, precum și a unei eficiențe ridicate a dezvoltării proprii, pe baza specializării, cooperării în producție și a creșterii schimburilor comerciale.Nivelurile dezvoltării industriei noastre chimice, prevăzute pentru perioada 1976—1980 și în continuare pînă in 1990. au in vedere ritmuri superioare față de industrie pe ansamblu. Dacă in prezent chimia deține un rol social prin aportul său în toate ramurile producției de bunuri materiale, se poate aprecia că în viitoarele decenii poate deveni o ramură prioritară vîn asigurarea producției acestor bunuri. Diversificarea industriei chimice va deveni pe atît de variată pe cit se va intensifica interdependența ei cu alte ramuri industriale.în același timp, aș dori să subliniez că prin înființarea Consiliului Suprem se asigură inmănuncherea studiilor făcute de organe diferite, corelarea programelor privind valorificarea ' materiilor prime, dezvoltarea unor ramuri industriale, protecția

După ce s-a referit la aprecierea deosebită de care se bucură în rin- durile oamenilor muncii din județul Satu-Mare înființarea unui organ suprem de partid și de stat, cu caracter deliberativ, chemat să stabilească direcțiile și proporțiile dezvoltării economico-sociale a tării și care va asigura elaborarea prognozelor și proiectelor de directive în temeiul cărora se întocmesc planurile cincinale și anuale, deputatul 
Vasiîe Ccsdissr a spus: Consider că legea care va sta la baza înființării acestui organ se impunea ca o necesitate obiectivă, în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre, etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. în continuare, el a subliniat importanța rolului noului organ suprem de a investiga, pe baza unor instrumente științifice, legăturile și proporțiile necesare între ramuri — în scopul cunoașterii situației existente și a elaborării prognozelor macroeconomice pe termen lung, în mai multe variante. Aș putea exemplifica, bunăoară, că în ultimul timp în ramura construcției de mașini, în care îmi desfășor activitatea, s-a făcut, simțită o anumită neconcordanță între necesitățile unor ramuri ale economiei noastre, cum este industria chimică sau metalurgică, care cer un volum tot mai mare de utilaje tehnologice complexe — pe de o parte — și capacitățile de care dispunem pentru realizarea acestor utilaje, pe de altă parte. Asemenea situații vor putea fi evitate în viitor prin acti- . vitatea Consiliului Suprem, asigu- rîndu-se astfel o dinamică corespunzătoare eficienței muncii noastre. De asemenea, propunem ca în activitatea de elaborare a prognozelor și programelor de ; dezvoltare să se a- corde o atenție mai mare repartizării investițiilor, în funcție de resursele de forță de muncă existente în diferite județe. Rămînind tot în domeniul activității de planificare, consider ca o prevedere de o deosebită însemnătate faptul că investițiile din planurile cincinale vor fi aprobate — pe baza studiilor întocmite în acest sens — de către Consiliul Suprem al Dezvoltării și cred că se poate începe chiar cu cincinalul 1976—1980.în încheiere, vorbitorul a exprimat hot.ărîrea colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni de la uzina „Unio" de a face totul în vederea realizării și depășirii planului de producție maximal pe acest an, contribuind astfel la realizarea angajamentului pe care și l-a luat organizația județeană de partid Satu- Mare de a înfăptui actualul plan cincinal in 4 ani și jumătate.în cuvîntul său, deputatul
US'SU a spus ' Prezentarea spre adoptare a legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României constituie o acțiune de o deosebită importanță, care secvența partid și general Nicolae ...hotărîrile Conferinței Naționale a P.C.R. din iulie 1972.Constituirea unui organism suprem, care să dezbată și să decidă, într-o concepție unitară, liniile directoare țării în momentul obiectivă.în proiectul de lege se subliniază tn mod clar rolul deosebit al științei și tehnologiei în elaborarea planurilor unice de dezvoltare a economiei naționale și vieții sociale. Aș dori, de asemenea, să scot în evidență acea prevedere a proiectului de lege care stabilește că prognozele macroeconomice, care prefigurează dezvoltarea economico-socială a țării pe termen lung, trebuie să fie în concordanță cu cuceririle științei și dezvoltării tehnologiilor moderne, cu obiectivele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Faptul că printre secțiunile de specialitate ale consiliului proiectul de lege prevede distinct o secțiune pentru știință și tehnologie exprimă in mod grăitor rolul și importanța ce se acordă permanent acestor sectoare de activitate.în proiectul de lege se propune ca, în îndeplinirea sarcinilor sale, consiliul să atragă institutele de cercetare și învățămînt, precum și alte unități socialiste și să-și bazeze activitatea pe participarea largă a oamenilor de știință și altor specialiști care lucrează in diferite sectoare economiceîn activitatea liului Național Tehnologie ii

reflectă încă o dată con- cu care conducerea de de stat, personal secretarul al partidului, tovarășul Ceaușescu, aplică în viață
ale evoluției generale a perspectivă, de față, o este, în necesitate

și sociale.sa viitoare, Consl- pentru Știință și revine sarcina să sprijine Consiliul Suprem în îndeplinirea atribuțiilor sale. în noua sa formă organizatorică, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie poate, prin mobilizarea tuturor capacităților sale, să răspundă acestor noi obligații.în acest scop, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie va trebui să acționeze hotărît pentru a-și îmbunătăți activitatea prin înlăturarea oricăror aspecte formale administrative. astfel îneît să devină un adevărat forum al cercetării științifice și al dezvoltării tehnologice. în cadrul căruia oamenii de știință, cercetătorii, toți specialiștii din cercetare, proiectare, învățămînt și producție să dezbată, să analizeze și să propună principalele direcții de dez-

voltare a cercetării științifice și de progres tehnologic.Totodată, Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie rolul mult tare tive, ciclului ducție industrială, de a fluxul de la concepție, de la cercetarea fundamentală și pînă la industrie să funcționeze fără întrerupere.în cuvîntul său, referindu-se la proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, deputatul 
Barbu Popescu a spus •’ Rolul organismului care urmează să se înființeze constă în perfecționarea conducerii planificate a întregii dezvoltări economico-sociale, în ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a fundamentării planului național unic, corelat cu legitățile dezvoltării vieții economice și sociale, cu țelurile fundamentale ale politicii partidului nostru. Doresc să subliniez, de asemenea, prevederea din proiectul de lege pptrivit căreia consiliul poate asculta și dezbate rapoarte ale conducătorilor organelor centrale și ale președinților consiliilor populare asupra activității a- cestor organe și analiza modul în care se înfăptuiește politica partidului și statului în domeniul economic și social, fapt de natură să contribuie la ' întărirea răspunderii conducătorilor acestor organe în îndeplinirea hotărîrilor și aplicarea riguroasă a legilor statului în gospodărirea patrimoniului încredințat spre administrare.Pentru agricultură, a spus în continuare vorbitorul, studiile de prognoză ce vor fi elaborate sub îndrumarea Consiliului Suprem vor evidenția în mai mare măsură căile de accentuare a dezvoltării intensive a producției agricole și îmbunătățirile posibile și necesare în baza tehnico- materială, vor examina și proiecta în mai multe variante raportul dintre producția vegetală și cea animală, precum și întregul proces de dezvoltare care să dea posibilitatea alegerii celei mai bune soluții de sporire a producției și de creștere a eficienței economice, în strînsă legătură cu înfăptuirea vastului program de dezvoltare și sistematizare a localităților rurale, de ridicarq economică și socială a tuturor comunelor. \Garanția realizării cu succes a rolului și atribuțiilor Consiliului Suprem ai Dezvoltării Economice și Sociale a României, prevăzute in proiectul de lege, ne este dată de însuși nivelul de reprezentare și de componența larg democratică a acestui organism format din cadre de conducere de partid și de stat, din repțe^erașnți . ai oamenilor muncii care / lucrează direct in producție, specialiști cil înaltă calificare în domeniile tehnic, economic și științific, oameni în măsură să canalizeze toate energiile creatoare ale nostru pe drumul luminos tuirii comunismului.Apreciez ca fiind de o Importanță prevederea din de lege conform căreia plenare ale acestui organism vor fi prezidate de președintele Consiliului de Stat. înțeleg prin aceasta că în fruntea acestui important organism va fi, și nici nu putea fi mai bine altfel, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul care și-a dăruit întreaga sa viață înfloririi patriei noastre și ridicării nivelului de trai al poporului.In ceea ce mă privește, a încheiat vorbitorul, odată cu exprimarea deplinei adeziuni la proiectul de lege, țin să asigur conducerea superioară de partid și de stat și pe dv., tovarăși deputați, că lucrătorii din întreprinderile agricole de stat nu-și vor precupeți eforturile pentru a transpune în viață importantele acte normative care vor fi aprobate de actuala sesiune a Marii Adunări Naționale.Dezvoltarea continuă a vieții economice și sociale din țara noastră, pe calea îndeplinirii obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, a spus deputatul ^Ujrsj LăpUȘCâ, U1" mărește atingerea unor niveluri care să situeze România în rîndul țărilor dezvoltate, creindu-se astfel premisele de creștere a nivelului de viață al întregului popor.Atribuțiile prevăzute in proiectul de lege pentru Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României răspund unor necesități și sarcini obiective, pentru îmbunătățirea sistematică a organizării, conducerii și planificării activității economico-sociale.O importanță deosebită prezintă prevederile din cadrul capitolului „Atribuții1* al proiectului de lege, referitoare la' întărirea rolului prognozelor și a planului național unic în dirijarea proceselor social-economice, in scopul folosirii cu maximum de eficiență a resurselor materiale și de muncă.Printre secțiunile de specialitate ale Consiliului Suprem este și secțiunea pentru baza de materii prime, combustibil și energie, care va elabora, într-o concepție unitară, propuneri și soluții Îndreptate spre lărgirea și valorificarea superioară a bazei de materii prime și pentru gospodărirea rațională a acestei baze.Pornind de la adevărul că activitatea de valorificare superioară și de gospodărire rațională a bazei de minerale utile nu poate fi luată in calcul numai in sectorul minier, apreciem că în Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale se va rezolva un vechi deziderat al nostru, și anume acela ca eforturile metalurgiei să fie conjugate cu ale . minerilor pe această linie.Cind ridicăm această problemă ne gîndim mai ales la faptul că din circa 36 elemente utile ale minereurilor noastre nu se valorifică decît 6. De aceea consider că în cadrul consiliului poate fi rezolvată această problemă la nivelul intereselor economiei naționale, prin înlăturarea unor fenomene ce stau mărturie anumitor interese înguste, care mai apar la nivel de ramură.Noile reglementări privind exercitarea funcțiilor de control financiar, de către organele puterii de stat — a spus deputatul 
bîrcâ ~ au fost interes și de către 
râtul de partid și

îi revine de a sprijini și îndruma mai unitățile de cercetare, proiec- tehnologică și pe cele produc- de a găsi căile de scurtare a cercetare, proiectare, pro- face ca

poporului al înfăp-deosebită proiectul sesiunile

Nfcokte Tâ-dezbătute cu viucadrele din apa- de stat, din uni-

tățile economice, de către toți oamenii muncit din județul Dîmbovița, care și-au exprimat aprobarea unanimă pentru preocuparea continuă a partidului și statului nostru de a crea cadrul juridic necesar ridicării pe o treaptă-superioară a acestei activități, în raport cu cerințele impuse de condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Organizarea și funcționarea Curții Superioare de Control Financiar asigură cadrul pentru exercitarea mai puternică a funcțiilor de control ale Marii Adunări Naționale și Consiliului de Stat și asigură un caracter unitar controlului financiar-bancar în economie. Noul organism răspunde necesității obiective de a simplifica și unifica munca de control nanciar, înlătură paralelismele șf' suprapunerile, realizează coordonarea activității de control în acest domeniu.
Apreciez în mod deosebit prevederile din proiectul de lege referitoare la atribuțiile Curții Superioare în exercitarea controlului financiar asupra activității organelor centrale de stat, verificării executării prevederilor din planul de dezvoltare economico-socială și din bugetul de stat, formării și utilizării fondului central de dezvoltare economico-socială și asigurării evidenței fondului unitar al proprietății de stat. Toate acestea cuprind elemente noi care se introduc în domeniul controlului financiar din țara noastră pe linia urmăririi modului în care organele centrale de stat aplică'politica financiară a partidului și statului.Este deosebit de importantă prevederea legii prin care Curtea Superioară de Control Financiar are menirea nu numai să exercite controlul financiar în toate domeniile de activitate, .dar și să preîntîmpi- ne apariția unor fenomene negative, să analizeze și să studieze posibilitățile de valorificare a resurselor materiale și umane, pentru a fructifica superior potențialul de care dispune economia noastră națională, să elaboreze in același timp măsuri și soluții concrete care să asigure cheltuirea cu eficiență maximă a fondurilor, îmbunătățirea activității economico-sociale în țara noastră.Aceasta se realizează prin exercitarea controlului la nivelul central asupra executării bugetului de statj a balanței de plăți externe, a bilanțurilor contabile ale ministerelor; asupra eficienței și respectării celor mai importante contracte de importexport, asupra activității Ministerului Finanțelor și a băncilor, sprijinind realizarea obiectivelor majore ale dezvoltării vieții economice și sociale, influențind, prin măsurile și propunerile făcute, eliminarea neajunsurilor constatate.Prin atribuțiile și drepturile largi conferite, ca și prin procedura de exercitare a acestora, Curtea Superioară de Control Financiar va asigură, fără îndoială, -creșterea rolului și eficienței controlului financiar și a contribuției acestuia la continua perfecționare a gestiunii economice, la creșterea responsabilității generale în gospodărirea mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești ale societății noastre.In legătură cu proiectul de lege privind Curtea Superioară de Control Financiar, deputatul (JJțeOr* 

ghe Bobocea s"a oprit asupra noii orientări și a tendințelor controlului în etapa actuală, relevînd conținutul profund economic ce ca- racterizează această activitate și conA tribuția activă a controlului la dez \ voltarea și consolidarea tuturor sectoarelor economice. Prin adoptarea și aplicarea legii se va crea posibilitatea ridicării controlului financiar la locul și rolul conceput prin hotărîrile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din iulie 1972.Avîndu-se în vedere creșterea rolului statului în dezvoltarea activității economico-sociale, consider justă măsura preconizată de a se acționa in direcția dezvoltării continue, în cadrul prevederilor constituționale, a funcțiilor de control ale organelor supreme ale puterii de stat — Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat — asupra administrației centrale de stat, astfel incit controlul financiar să aducă o contribuție mai importantă la perfecționarea continuă a gestiunii economice, la cunoașterea de către societate a modului în care sînt gospodărite mijloacele financiare și realizate directivele de întărire a echilibrului financiar, monetar și valutar al economiei noastre naționale.Vorbitorul a relevat caracterul complex al activității Curții Superioare de Control Financiar, care, potrivit prevederilor proiectului, urmează să-și desfășoare activitatea pe baza unei concepții avansate in ceea ce privește controlul preventiv, controlul ulterior, cît și latura jurisdicțională a activității de control.Prevederile din proiect în domeniul controlului financiar preventiv, prin autorizarea Curții Superioare de Control Financiar de a exercita un control prin organe proprii la unele ministere asupra legalității și eficienței angajării și efectuării de cheltuieli din fondurile te se administrează de aceste organe vor determina întărirea activității de prevenire a cheltuielilor nelegale și ne- economicoase, întărirea reg'mului de economii în administrarea fondurilor.Pornind de la principiul măririi responsabilității organelor de stat pentru sporirea eficienței activității, astfel incit nimeni, sub nici o formă, să nu se poată sustrage răspunderii față de oamenii muncii, Curții Superioare de Control Financiar urmează să-i revină importante atribuții jurisdicționale privind răspunderea materială și administrativă a persoanelor cu funcții de conducere din organele centrale de stat, comitetele executive ale consiliilor populare județene, organizațiile centrale cooperatiste și obștești, precum și în alte cazuri. Felul cum este concepută această activitate jurisdicțională reprezintă o garanție deplină. atît pențru apărarea intereselor statului, cit și pentru garantarea dreptului de apărare a celor în cauză.Prin crearea noului organism specializat, alături de Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, recent înființat, se întregește în practica societății noastre conceptul de control ca element complex component al conducerii științifice.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvîntul participanților 

la dezbateriLuînd cuvîntul, deputatulEniSriC a re'evat • Caracteristica dominantă a etapei ce o parcurgem constă în angajarea responsabilă și unanimă a întregului popor pentru înfăptuirea hptărîrii luate de Conferința. Națională a Partidului Comunist Român de a îndeplini planul cincinal înainte de termen, accederi nd astfel considerabil progresul social, înaintarea României pe călea socialismului și a comunismului. In județul Bihor, primul trimestru al anaj» în curs s-a desfășurat în spiritul înaltelor exigepte comuniste, realizîndu-se pînă în prezent o pro- ductie-marfă suplimentară în valoare de 26.7 milioane lei.Activitatea economică de mari proporții, cu o structură mult diversificată, în plin proces de creștere, dobindește noi dimensiuni ce impun perfectionarea continuă a întregului mecanism de conducere. Proiectul de lege cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Curții Superioare de Control Financiar reprezintă un moment însemnat ăl întregirii legislației financiare, conții- nuarea firească, deci, a Legii Finanțelor, adoptată în sesiunea precedentă a Marii Adunări Naționale.înființarea Curții Superioare de Control Financiar semnifică .răspunderea pe care o poartă societatea noastră pentru apărarea integrității avutului obștesc, pentru sporirea fondului național de dezvoltare eco- nomlco-socială — categorie generată de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Din acest considerent, înzestrarea viitorului organ și cu atribuții juris- dicționale răspunde unui imperativ major al strategiei creșterii economice, cristalizată in ideea unei stricte respectări a disciplinei de plan și financiare, precum și rațiunii profund democratice potrivit căreia oricine, indiferent de funcția pe care o ocupă in stat, este supus controlului și răspunde in fața oamenilor muncii pentru felul in care gospodărește mijloacele materiale și financiare încredințate de popor.Examinind prevederile legii, se desprinde cu claritate rațiunea de bază a elaborării sale, cea a necesității ridicării pe o treaptă superioară a nivelului controlului financiar in toată complexitatea sa.Evidențiem însemnătatea deosebită pe care o are exercitarea unitară și coordonata a controlului financiar pentru eliminarea paralelismelor și suprapunerilor in control si creșterea eficienței acestei activități.Exprimîndu-și acordul cu privire la înființarea Curții Superioare de Control Financiar, deputatul Flo- 
rea Dumitrescu a aratat: Noua instituție va contribui la creșterea e- ficientei economice in toate domeniile, la ridicarea rolului pirghiilor financiare, la întărirea disciplinei, combaterea risipei, accentuarea răspunderii pentru folosirea banului public.Autoritatea cu care Curtea va fi învestită prin lege ii va permite să exercite un control financiar la nivel superior asupra administrației ceptrale de stat, să evidențieze pro- ftsmele majore de ordin financiar cai je apar in economie, să urmărească" modul cum se realizează echilibrul financiar,, monetar și valutar. Exercitând controlul asupra Îndeplinirii principalilor indicatori de eficiență, asupra executării bugetului de stat și a balanței de 'plăți externe, asupra eficienței celor mai importante operații de comerț exterior. Curtea Superioară de Control Financiar va avea un rol de seamă in impulsionarea realizării obiectivelor dezvoltării României socialiste.După cum se știe — a subliniat deputatul — in etapa actuală, obiectivul central îl reprezintă obținerea unei înalte eficiente a tuturor activităților economice, realizarea de beneficii cit mal mari care să permită atît dezvoltarea proprie a fiecărei unități, cit și participarea intr-o măsură tot mai însemnată la acoperirea nevoilor generale ale întregii societăți. Trebuie-să avem in permanență în atenție indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, cu privire la ridicarea rentabilității, care constituie criteriul primordial de a- preciere a calității activității economice.Am convingerea că activitatea de control ce se va exercita de Curtea Superioară de Control Financiar a- supra ministerelor și, celorlalte organe centrale va face ca acestea sa acționeze rmai energic, cu și mai mult simț* de răspundere, asupra u- nitătilor in subordine, pentru ca a- cestea să-și perfecționeze gestiunea economică, să respecte cu rigurozitate disciplina financiară și de plan, să obțină rezultate financiare din ce in ce mai bune. Tot atât de important consider că va fi controlul pe care Curtea îl va exercita asupra eficientei unor operații de comerț exterior, asupra respectării, condițiilor de încheiere a celor mai importante contracte de import și de export și a altor operații care generează drepturi sau obligații în valută.Vorbitorul a relevat, de asemenea, competentele ce revin noului' organism în exercitarea controlului financiar preventiv, în coordonarea controlului financiar-bancar la nivelul organelor centrale, în vederea evitării paralelismelor, suprapunerilor și controalelor repetate.In încheiere, vorbitorul a spus : Doresc să asigur Marea Adunare Națională că Ministerul Finanțelor. întregul aparat financiar vor depune toate eforturile pentru a îndeplini sarcinile care le vor reveni din prevederile legii, vor intensifica preocupările pentru creșterea rolului pirghiilor financiare in folosirea cu înalt randament a fondurilor materiale și bănești de către fiecare unitate socialistă.Luînd cuvîntul, deputatul GheOT- 
ghe Petrescu a spus: După cum bine știm, din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a conducerii partidului s-âu adoptat numeroase măsuri privind perfecționarea forme

lor și metodelor de conducere a societății.Impusă de cerințele obiective ale etapei actuale, noua lege privind înființarea și funcționarea Consiliului organizării economico-sociale este, pe drept cuVint, emanația experienței acumulate în peste un sfert de veac de construcție socialistă. Prin modul în care este fundamentat, prin atribuțiile sale și puterea de acțiune, de directivă și îndrumare pe care o implică, Consiliul organizării economico-sociale este in măsură să pună stavilă carențelor ce încă se manifestă în acest domeniu, să realizeze modificări calitative în funcționarea mecanismului conducerii, organizării și planificării, .să imprime cu adevărat o concepție modernă, unitară de conducere și îndrumare.De altfel, mai ales în ultimii ani se cuvine să remarcăm cu satisfacție că în economie și în viața socială in general a apărut o diversitate de forme ale structurii organizatorice mult perfecționate, impuse de momentele concret-istorice parcurse, care au impulsionat întreaga activitate.în acest context se înscriu și măsurile recente luate de conducerea superioară de partid și de stat pentru îmbunătățirea organizării ministerelor și unităților economice pe bază de norme unitare și pentru reducerea aparatului tehnico-administrativ.Putem spune că măsurile sînt deosebit de utile, pe deplin justificate. Numai la o parte din întreprinderile analizate pină în prezent de biroul Comitetului, județean de partid Dolj a fost posibil ca din circa 5 000 sala- riați personal tehnico-administrativ, peste 2 000 să treacă direct în producție ca muncitori sau în îndrumarea tehnică a producției.Noul organism — sînt ferm convins — va impulsiona și va asigura un cadru elevat tendințelor firești ale dezvoltării, va permite abordarea competentă a problemelor vitale ale științei conducerii în spiritul care caracterizează întreaga politică economică și socială a partidului și statului nostru.Socotind că noul consiliu are, între altele, și menirea de a contribui la desfășurarea procesului de îmbinare a democrației reprezentative cu forme ale democrației directe, trebuie să remarcăm însemnătatea pe care o avea instituirea unui sistem eficient de legături, cu organele județene de partid și de stat.îmbunătățit și îmbogățit cu propunerile și sugestiile oamenilor muncii, cu cele reieșite din dezbaterile actualei sesiuni, proiectul legii privind înființarea și .funcționarea noului consiliu este chemat să dea economiei naționale și activității pe tărîm social un îndrumător competent al mecanismului lor funcțional, să instituie o formă corespunzătoare de conducere, să asigure optimizarea ritmurilor și proporțiilor dezvoltării noastre viitoare.Avînd convingerea că proiectul legii va fi adoptat de înaltul forum în care ne aflăm, asigur conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, tovarășe . Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Dolj, cadrele de conducere din economie, organele de partid și de stat vor da tot concursul viitorului consiliu, pentru ca, de la început, să-și îndeplinească întocmai menirile, să răspundă cu abnegație înaltelor rațiuni politice și economice care au determinat crearea sa.Proiectul legii privind înființarea Consiliului organizării economico- sociale a fost primit cu viu interes de oamenii muncii din minele și uzinele din bazinul minier al Maramureșului, care au dat o înaltă a- preciere preocupării statornice a conducerii partidului și statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea conducerii vieții socialei a spus deputatul Vaier 
Gabrian.înființarea acestui organism, răspunde unor cerințe fundamentale legate de promovarea consecventă a formelor și metodelor științifice de organizare și conducere a tuturor domeniilor de activitate. Consider ca fiind potrivită prevederea din lege potrivit căreia consiliul, în îndeplinirea atribuțiilor sale,-va urmări aplicarea cu strictețe a principiului. centralismului democratic, paralel cu lărgirea autonomiei organelor de conducere colectivă și a democrației, economice.Crearea acestui organism larg1 democratic, reprezentativ, cu caracter deliberativ, format din cadre de conducere/ de partid și de stat, din reprezentanți ai oamenilor muncii ce lucrează direct in producție, specialiști cu o înaltă calificare în domeniile economic, tehnic și științific asigură abordarea complexă a problemelor de dezvoltare, aplicarea unor norme și criterii unitare în probleme de conducere și organizare, creindu-se astfel garanția aplicării echilibrate a concepției de conducere și organizare.Din conținutul proiectului de lege consider ca fiind demne de reținut atribuțiile noului organism cu privire la coordonarea acțiunilor întreprinse de ministere, celelalte organe centrale și ■ locale în privința realizării și introducerii sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor și colaborarea cu organele centrale de sinteză economică la perfecționarea sistemului informațional economico-social.Avind în vedere importanța legii pe care o dezbatem pentru realizarea obiectivelor trasate de Conferința Națională a partidului, mă declar întru totul de acord cu conținutul ei și o voi vota.Prin caracterul fundamentat pe care-1 îmbracă acest act normativ, prin modul științific in care stabilește obiectivele și sarcinile coordonării, a spus deputatul
Âî^aChS Proiectul de lege privind înființarea Consiliului organizării economico-sociale răspunde unor necesități stringente ale etapei actuale, în care organizarea joacă un rol din ce în ce mai ’mare in valorificarea optimă a potențialului 

uman și material al țării. Totodată, el reflectă, in modul cel mai pregnant grija conducerii de partid și de stat privind crearea cadrului organizatoric și legislativ in măsură să. asigure promovarea consecventă a formelor și metodelor științifice de organizare și conducere a tuturor domeniilor ■ de activitate. Este o realitate faptul că pînă în prezent problemele organizării au fost rezolvate de multe ori după criterii și posibilități influențate de experiența mai mică sau mai mare dintr-un anumit sector, ceea ce a făcut ca în uzine, în centrale și in ministere să se mențină încă neajunsuri în ceea ce privește delimitarea atribuțiilor și competențelor. în relațiile dintre unități, în sistemul de conducere al acestora în ansamblu, în operativitatea adoptării și aplicării deciziilor. De aceea, apreciez ca deosebit de importantă prevederea care se referă la atribuțiile Consiliului organizării economico-sociale în domeniul introducerii principiilor moderne de conducere și al aprobării normelor unitare și indicațiilor metodologice privind dimensiunile optime și structura tip a unităților, în constituirea funcțiilor și precizarea atribuțiilor diferi- , telor compartimente.Vorbitorul a relevat apoi rolul și sarcinile acestui organism pentru coordonarea acțiunilor în domeniul realizării și introducerii sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor. De asemenea, re- ferindu-se la acțiunea ce se desfășoară în prezent în vederea îmbunătățirii organizării ministerelor, centralelor și întreprinderilor, acțiune care creează posibilitatea efectivăde simplificare a relațiilor directe de muncă între producție, conducere, concepție — de dirijare cătresectoarele de concepție a forțelorcu mare experiență, vorbitorul a arătat că ea demonstrează din plin importanța economică și socială a acestor măsuri cu caracter organizatoric.Este un merit deosebit al conducerii partidului nostru — personal al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — pe care1 doresc să-l subliniez, de la a- ceastă înaltă tribună, faptul de a fi conceput, organizat și condus o acțiune atît de vastă ca proporții. și atit de modernă în concepție, organizarea . ministerelor, centralelor, întreprinderilor și uzinelor în unități puternice, avînd o structură organizatorică eficientă- și mobilă, sprijipindu-se pe unități .de cercetare și proiectare.Concepînd organizarea ca un nro- ces în continuă adaptare la cerințele economico-sociale Și la sarcinile rezultate din programul partidului, înțelegem ca, sub directa coordonare și . supraveghere . a Consiliului . organizării economico-sociale, să acționăm în continuare pentru adincirea și perfecționarea formelor de organizare.Bazindu-mă pe considerentele prezentate, voi vota cu încredere a- ceastă lege.Actuala sesiune a Mării Adunări Naționale ■ — a spus deputatul Re
mus RâdUleț ~ dezbate Proiectele unor acte normative de importanță deosebită pentru dezvoltarea viitoare economică și socială a țării și .pentru perfecționarea in continuare a organizării și conducerii activităților economico-sociale. in lumina hotătirilor adoptate de Conferința Națională a partidului din iulie 1972. Măsurile cuprinse în aceste proiecte de legi atestă. încă o dată, fermitatea cu care conducerea partidului și a statului nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărește urgentarea traducerii in viață a hotărîrilof Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale a partidului din iulie, anul trecut.Referindu-se la proiectul de lege privind înființarea . Consiliului organizării economico-sociale, vorbitorul a arătat că, in stadiul actual de dezvoltare a țării, acest nou organ deliberativ de partid și de stat răspunde unei necesități obiective, deoarece se creează cadrul instituțional de promovare consecventă a formelor și metodelor științifice de organizare și conducere' a tuturor domeniilor de activitate economico- socială, in condițiile actuale de schimbări din societate. Subliniez, a spus -.deputatul, semnificația deosebită a prevederii ca noul organism să-elaboreze directive care să reflecte o concepție strategică unitară în problemele de perfecționare și așezare cit mai judicioasă a conducerii și organizării raționale a organelor centrale și locale ale administrației de stat și a unităților e- conomice și social-culturale. subordonate scopului bine statornicit de ridicare neîntreruptă a eficientei întregii noastre activități. Simplificarea organizării pe compartimente și precizarea dimensiunilor, a competențelor si a atribuțiilor acestora, precum și a relațiilor dintre ele potrivit principiilor moderne de conducere, în vederea creării unor posibilități mai largi de dirijare cu precădere a cadrelor noastre spre sectoarele producției materiale — activități cu privire la care noul consiliu are atribuții și sarcini deosebite — îi vor asigura o mare eficiență.Investit cu largi atribuții în e- laborarea de criterii unitare și norme și de indicații metodologice in studiul, extinderea și generalizarea, în experimentarea metodelor moderne de organizare, Consiliul organizării economico-sociale va contribui la întărirea conducerii eficiente și la eliminarea de neconcordanțe și tratări neuniforme, generatoare de risipire de forțe de muncă. Adoptarea proiectului de lege va crea, totodată, posibilități mai largi de promovare a democratismului in actul de conducere, prin realizarea unei apropieri mai strinse a conducerii de producție, prin dezvoltarea și promovarea inițiativei locale, prin folosirea și generalizarea experienței înaintate, precum și prin sporirea aportului cadrelor noastre de specialitate la soluționarea problemelor complexe pe care le ridică procesul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Expunerea la proiectul de lege 
privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea 

de locuințe din fondul de stat către populație și construirea 
de case de odihnă proprietate personală și la proiectul 

de lege privind administrarea fondului locativ 
și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

-tovarășul Nicolae

nostru alocă im- materiaie și fi- ■

n;*

Prezentind din însărcinarea Consiliului de Miniștri spre dezbatere și adoptare cete două proiecte de lege,' vorbitorul a spus: Ambele proiecte așează pe noi principii unele din prevederile legilor în vigoare azi, și care au fost adoptate în anul 1968, punîndu-se un accent mai mare pe promovarea cu consecvență a principiilor eticii și echității socialiste. Ele se înscriu în amplul proces de perfecționare a vieții economice și sociale din țara noastră și au fost elaborate ca urmare a indicațiilor date de conducerea de partid_ și de stat, personal de - Ceaușescu, ur- mărindu-se în mod consecvent îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației, dezvoltarea construcției de locuințe, o mai rațională gospodărire a fondului locativ și ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a relațiilor sociale din acest domeniu, în concordanță cu principiile societății noastre socialiste.An de an, statul portante mijloace nanciare pentru dezvoltarea fondului locativ de stat destinat închirierii și pentru sprijinirea cetățenilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală. Astfel, numai în perioada actualului cincinal se vor realiza peste 520 mii apartamente din fondurile statului, precum și din fondurile populației cu sprijinul statului, din care 50 la sută proprietate personală.Subliniind că asigurarea unei locuințe prin eforturi materiale proprii a fost întotdeauna o preocupare de prim-ordin a oamenilor muncii' din țara noastră, vorbitorul a spus : Con- tinuînd această tradiție și beneficiind de sprijinul statului. în ultimii ani 150 000 de cetățeni din orașe și-au construit locuințe proprietate personală cu credite din' partea statului, din care 90 la sută sînt salariați ai unităților socialiste, muncitorii reprezentând aproape 50 la sută.Deși prin aplicarea legislației în vigoare au fost atinse principalele obiective urmărite de partid și de stat, totuși s-au manifestat și unele neajunsuri, ceea ce a impus revederea legislației iu scopul pungrii. ei. de acord cu cerințele și exigențele etapei actuale.Menționind că proiectele 'acestor legi reprezintă de fapt îmbunătățiri pe care le aducem legilor nr. 9 și 10 din 1968, ca urmare a experienței do- bindite și a concluziilor despritrșe din aplicarea lor îri viață în cei1 a- proape cinci ani care au trecut de la adoptarea lor, vorbitorul a spus :Proiectele de legi supuse spre dezbatere Marii Adunări Naționale vor
RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

prezentat de deputatul DUMITRU BALALIA, 
președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare 

și administrația de statComisia pentru consiliile populare și administrația de stat și Comisia juridică ale Marii Adunări Naționale au analizat proiectul de lege privind dezvoltarea construcției de locuințe. vînzarea de locuințe .'din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, precum și proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și Reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, proiecte de legi care, potrivit practicii democratice consacrate la noi, au fost supuse unei, ample dezbateri publice. Comisiile au constatat că reglementările propuse în cele două proiecte, aflate într-o strînsă unitate, reflectă preocuparea permanentă a partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai al ponticului nostru. în primul rind al celor care lucrează direct în producție și al familiilor cu venituri mici, reprezentînd acte de o deosebită im

Din cuvîntul participanților 
la dezbateriSubliniind eforturile materiale susținute pe care statul nostru le face in domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit ale oamenilor muncii, deputatul Qheorghe Cioară 8 relevat că numai în perioada 1958— 1971 s-au construit in Capitală, prin unitățile din șubo-rdinea consiliului popular municipal, circa 195 000 de apartamente, dintre care aproape 45 000 -proprietate personală. Ih ac

Și înal28

constitui instrumente juridice eficiente in acțiunea complexă de perfecționare a relațiilor sociale, în spiritul principiilor de bază ale politicii partidului și statului, propunindu-și, totodată, să elimine neajunsurile impreciziunile existente în legile vigoare.Plenara Comitetului Central Partidului Comunist Român din februarie — 2 martie a.c., care a dezbătut și analizat aceste proiecte, a hotărît supunerea lor dezbaterii publice. în perioada care "a trecut de la publicarea lor in presă s-au primit peste 9 000 scrisori în care oamenii
Expunere prezentată de tovarășul

PETRE BLAJOVICI,

număr cât mai mare de oameni ai muncii de a beneficia de locuințe din fondul locativ de stat s-a prevăzut dreptul de a se închiria locuințe de stat celor care au un venit mediu lunar pe fiecare membru de familie mai mic de 1100 lei, în loc de 900 lei, cum era prevăzut in proiectul de lege publicat în presă. Totodată, s-a prevăzut că pot beneficia de locuințe din fondul locativ de stat și salariații sau pensionarii cu un venit mediu, pe fiecare membru de familie, mai mare de 1 100 Iei lunar, în limita fondului disponibil de locuințe de stat, ur- mind a plăti o chirie majorată. De asemenea, s-ă precizat mai clar că un te pefamilie, care dețin în prezent în calitate de chiriași o locuință proprietate de stat și care nu-și vor construi sau cumpăra locuință timp de 2 ani de la intrarea in vigoare a legii, vor putea deține in continuare locuința pe care o ocupă, cu plata unei chirii majorate, fără însă ca aceasta să depășească 20 la sută din salariu; respeotiv din pensie.De asemenea, se precizează că pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală. în condițiile prevăzute de lege pentru sala- riați și pensionari și membrii organizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești cu caracter economic și social,Iii,,’ șiățișt; de.‘ modificării^, pe'. C3.re. tiaie punncnapi. .................. le-am mșpțidnăt, proiectelor de legi'1' Din' proiectele de legi; " in i fobma P'd ]j s-au mâi adus și alte modificări, precum și unele îmbunătățiri de redactare, asigurindu-se totodată o mai bună corelare a textelor.Proiectele de legi supuse examinării dumneavoastră — a spus în încheiere vorbitorul vor crea condiții mai bune pentru traducerea în viață a politicii Partidului Comunist Român și a statului- nostru cu privire la dezvoltarea construcției -de locuințe, precum și la o mai bună administrare și gospodărire a fondului locativ, în spiritul Conferinței Naționale a ________ .__Comunist Român din 1972 și ale recentei plenare a Comitetului Central al partidului nostru.Față de cele arătate, vă propun spre adoptare proiectul de lege privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, precum și proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.

președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală

legi publicate în definitivarea proiec- v-au fost prezentate au fost avute în

muncii își exprimă acordul față de politica partidului și statului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale populației și prin care s-au " făcut propuneri și sugestii în vederea îmbunătățirii pro- ieotelor . de presă. La telor caic spre dezbatere vedere propunerile și sugestiile unui număr însemnat de cetățeni, instituții de stat, organizații obștești și co- iective de muncă, ceea ce a dus la îmbunătățirea proiectelor de - legi ' dăte .publicității. " "■■■

de 28 de ani, timp căsătorie, salariați- interes de serviciu, se prevede că pensionarii cu vc- care doresc să cuiti- case

supusă dezbaterii Marii Adunări Naționale, se desprinde faptul că statul sprijină pe toți cetățenii, indiferent de venituri, să-și realizeze o locuință proprietate personală și că va continua să construiască locuințe din fondurile statului destinate închirierii către populație și în primul rind celor cu venituri mici, tinerilor nou încadrați în producție, timp de 5 ani de la angajarea lor, tinerilor căsătoriți care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 5 ani de Ia lor transferați inDe asemenea, salariații și nituri mici care doresc să pere sau șă-și construiască proprietate personală vor beneficia de sprijinul statului în condiții vantajoase. In același .tim-p, vor beneficia de sprijinul statului și cei cu venituri mat mari pentru a-și cumpăra sau construi locuințe proprietate personală.Pentru a se da posibilitatea unui
a-

portanță în ceea ce privește respectarea principiilor de etică și echitate- socialistă.Subliniind că experiența de pină acum arată că ■ legile nr. 9 și 10, adoptate in anul 1968, nu răspund în întregime cerințelor, nu reglementează toate problemele pe care le ridică viața, iar unele prevederi nu mai sînt corespunzătoare, fiind necesare îmbunătățirea și completarea lor, raportorul a spus :Informăm Marea Adunare Națională că, din indicația Consiliului de Stat, Comisia pentru consiliile populare și administrația de stat a analizat, după o examinare pe teren a stărilor de fapt, modul cum au fost aplicate dispozițiile legale cu privire la dezvoltarea construcției de locuințe și administrarea fondului locativ. Cu acest prilej, s-a reținut că, pe lingă unele neajunsuri, care se datoresc incompletei reglementări a unor probleme sau unor reglementări necorespunzătoare, s-au mani- ; festat lipsuri și in activitatea orga

tualul cincinal, construcția de locuințe se dezvoltă în ritmuri și mai accelerate, în Capitală urmînd a se realiza peste .120 000 de apartamente.Exprimînd sentimentele tuturor cetățenilor Bucureștiului, reafirm, de la înalta tribună a Marii Adunări Naționale, profunda noastră recunoștință față de partid, față de conducătorul încercat al partidului și sta- ‘tului nostru, tovarășul Nicolae 

cetățenii cu venit de pes- 1100 lei lunar membru de

hotărîrilor Partidului

nelor și organizațiilor chemate să înfăptuiască prevederile legale. Mai persistă o serie de neajunsuri în modul de repartizare și administrară a fondului locativ, precum și în ce privește calitatea lucrărilor, durata de execuție, gospodărirea fondurilor materiale și bănești în sectorul construcției și reparațiilor de locuințe.. Raportorul a arătat că discuțiile ce au avut loc in plenul comisiilor permanente. s-au concretizat in numeroase propuneri, care au contribuit la îmbunătățirea proiectelor de legi. Fiind convinse că noile reglementări răspund scopului pentru care au fost elaborate și că prin aplicarea lor unitară și cu fermitate se asigură înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul construcției de locuințe și administrarea fondului locativ, comisiile avizează favorabil proiectele de legi și propun adoptarea lor în forma în care sînt prezentate. •>

Ceaușescu, pentru preocuparea permanentă pe care o manifestă față de dezvoltarea economico-socială și edi- litar-urbanistică a Capitalei, de ridicare necontenită a nivelului de viață și civilizație al locuitorilor ei.Cel.e două proiecte de legi — a spus în continuare vorbitorul — care, potrivit practicii încetățenite de conducerea partidului nostru, au fost supuse in prealabil unei largi dezbateri publice ți, în acest fel, țin sea

ma și de propunerile maselor de oameni ai muncii, răspund unor cerințe obiective ale etapei actuale de dezvoltare a țării noastre, precum și ' noilor condiții' create' ca urmare a creșterii nivelului de trai al oamenilor muncii. Nu este lipsit de interes să menționez în acest sens că din totalul cererilor din Capitală pentru construcția de locuințe proprietate i. personală, depuse in anul 1972, peste ”, 45 la sută aparțin muncitorilor, numărul acestora fiind în ultimii ani în rapidă creștere.Proiectele de legi au fost 'dezbătute pe larg în colective de 'muncă t din întreprinderi și instiitiutii, în a- . ' dunări cetățenești .din cartiere, asi- șț gurîndu-se și asistența de specialitate necesară înțelegerii corecte a ' prevederilor legale preconizate. Din acest punct de vedere . 'a fost pe deplin justificată propunerea de a i.nolude în ordinea de zi a acestei sesiuni bțde două proiecte de lege, care reprezintă, de altfel, o perfecționare a unor legi existente, pe baza experienței cîștigate pină in prezent.Noile reglementări vor stimula puternic dezvoltarea construcției de locuințe și. totodată, vor contribui la întărirea spiritului de răspundere al cetățenilor pentru o mai bună gospodărire și întreținere a fondului locativ ce le-a fost atribuit de către sooietate.De asemenea, era imperios nece- sar ca, și în acest domeniu, legis- ; lația noastră să asigure promovarea cu mai multă fermitate a . prlnci- i, piilor eticii și echității socialiste, a ’■ căror aplicare consecventă in prac- tica vieții constituie o preocupare £ fundamentală a partidului nostru co- . -m-unist. De aceea, consider că noile dispoziții, legale contribuie în mod, ’ eficient la așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza acestor principii. Prin noile reglementări se înlătură anumite fenomene de inechitate. generate de situații cind unii cetățeni ou venituri mari au primit locuințe din fondul de stat, ,, . în dauna celor cu venituri mici si mijlocii. Și din acest punct de vedere nu este lipsit de interes de menționat că numărul celor care au solicitat, în perioada 1971—1972, construirea de locuințe proprietate personală și au‘sa,larii de peste 2 000 lei reprezintă numai 16 la sută din totalul celor înscriși, deși ponderea, lor in economie. în Capitală este . mai mare. în același spirit au fost stabilite criterii judicioase și la a- cordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală. Au fost înlăturate șl alte surse de inechitate privitoare [la 7construirea unor spații exagerate! în -raport cu necesitățile reale ale familiilor respective. [ ;•Cu firească satisfacție au fost pri- mite măsurile preconizate pentru e- liminarea posibilităților de speculare a fondului locativ și folosirea mâi rațională a acestuia.O trăsătură esențială, care străbate noile reglementări, o constițuie grija societății noastre pentru continua ri- . .. r dîcare a bunăstării celor ce muncesc. ’ * în SeRst Mens;' voRbțitoruil a '‘alfn'intiț. atit' eforfal'pe' care îl face ."'stij'ful" pentru construcția de locuințe din fondurile sale, cit și faptul că ași- ' gurarea de condiții mai avantajoase pentru cei cu venituri mai mici, care doresc să-și construiască locuințe personale, va solicita în continuare î J eforturi sporite din partea statului. ' •La acestea se adaugă creșterea normei locative pe o persoană de' la 8 la 10 mp și celelalte. măsuri care privesc creșterea gradului de confort, , multe familii beneficiind astfel și ! de o reducere a chiriei. Nu este lipsit . de importanță nici faptul că, în ansamblu, și așa cuantumul chiriei, raportat la salariul mediu, se numără printre cele mai, miei din lume. . Aceeași grijă este evidențiată și de . ' modul in care este concepută apli- . carea prevederilor legale construirea sau cumpărarea cuințe de către populație, ' urmînd a se realiza treptat, prevederilor planului de sta,t, sura condițiilor, create. începînd cetățenii care au venituri mari.
privind ... de lo- .aceasta potrivit pe mă- ' l cu

E^primîndu-și aprobarea față de . proiectul de Lege privind dezvolta- • rea construcției de locuințe și proiectul de Lege privind administrarea . fondului locativ și reglementarea ra- . . porturilor dintre proprietari și chi- ■ riași, deputatul dumitru Afronie 
a spus : Ca deputat și maistru în cadrul Uzinei de sodă Govora — Rm. Vilcea, am avut prilejul să constat , că noile acte normative au avut ’ un ecou deosebit în rindul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor cu care lucrez, deoarece ele reflectă preocuparea partidului și statului pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale oamenilor muncii din țara noastră.De reținut că proiectul legii privind dezvoltarea construcției de locuințe pornește de la principiul că -• interesele cetățeanului trebuie împle-; tite in mod armonios cu cele ale co- . lectivității. Fondul de locuințe — indiferent că este de stat sau proprietate personală — reprezintă o avuție națională, a cărei creștere /- constituie o condiție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor.Dacă în mediul rural dorința fiecărui cetățean de a avea locuință proprie a devenit o veche tradiție, transformată cu timpul chiar in criteriul de apreciere a bunilor gospodari, la orașe s-a constatat o oarecare tendință de a pretinde ca a- ceastă problemă să fie lăsată exclu-, siv pe seama statului. Pentru multi, s-a încetățenit ideea că statul este obligat să le pună ia dispoziție locuințe confortabile — ei folosindu-și economiile în alte scopuri. O aseme- > nea concepție nu este cituși de puțin echitabilă și de aceea apreciez' în mod deosebit prevederea din'. proiectul de lege prin care cei care au venituri mai mari, care depășesc, plafonul stabilit în proiectul de lege, să fie obligați ca o parte din venituri să le folosească in mod gospodăresc pentru construirea sau cumpă-^ rarea de locuințe proprietate personală. In felul acesta, li se vor satisface nevoile de îmbunătățire a gradului de confort, iar în același ■ timp bugetul statului va fi degrevat de importantele cheltuieli ce sint o- . cazionate de . administrarea și întreținerea fondului locativ. Pe de altă ’ parte, statul va avea posibilitatea să satisfacă intr-o măsură tot mai mare nevoile de locuințe pentru familiile cu venituri mai mici, pentru cei care se transferă din alte localități, ale ti-' nerilor repartizați pentru prima dată 
(Continuare in pag. a V-a)
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SENȚIAL ÎN NOUA LEGISLAȚIE LOCATIVĂ

Articole modificate față de proiectele supuse dezbaterii publice
PUBLICATE ÎN PRESĂ LA 9 MARTIE 1973

TEXTELE ADOPTATE ALE LEGILOR CON
ȚIN NUMEROASE ÎMBUNĂTĂȚIRI DE 
FOND, PREVEDERI NOI Șl REGLEMENTĂRI 
MODIFICATE FAȚĂ DE PROIECTELE DE

LEGI SUPUSE ANTERIOR DEZBATERII PU
BLICE.

REPRODUCEM MAI JOS EXTRASE DIN 
PREVEDERILE NOILOR LEGI, OPRINDU-NE

ASUPRA TEXTELOR NOU INTRODUSE Șl 
A CELOR CARE AU SUFERIT ÎMBUNĂ
TĂȚIRI IMPORTANTE, SPECIFICIND IN PA
RANTEZĂ, ACOLO UNDE E CAZUL, NU

MĂRUL ARTICOLULUI MODIFICAT DIN 
PROIECT.

TEXTUL INTEGRAL AL LEGILOR VA FI PU
BLICAT ÎN BULETINUL OFICIAL.In legea privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași

--------------------------------------------------------------------------------------

El Prin spiritul în care sînf concepute, prin toate prevederile 

lor, legile asigură traducerea în viată a principiilor eticii 
si echității socialiste.9 9

O Manifestând grijă deosebită pentru oamenii muncii cu 

venituri mai mici, statul le asigură locuința necesară, 
dezvoltând în continuare construcția de apartamente în 

toate județele țării.

El Acordînd credite si alte avantaje, statul sprijină pe sâla- 

riații si pensionarii care doresc să-si cumpere ori să-si 

construiască locuință proprietate personală.

Se pune capăt speculei de locuințe care greva conside

rabil bugetul multor oameni ai muncii, în special tineri.

H Limita de venit mediu lunar pe membru de familie co
respunzătoare dreptului de a primi cu chirie obișnuită

In legea privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală
Art. 9. (text nou Introdus) — Toți cetățenii, indiferent de venitul lunar, au dreptul să-și construiască sau să-și cumpere o locuință proprietate personală.Art. 11. (art. 10 din proiect) — Cetățenii pot să-și construiască o lo- /cuință proprietate personală pentru ei și familiile lor, cu mijloace pro- •prii, sau cu mijloace proprii și credite de la stat, în localitățile în care /’domiciliază sau în care au dreptul să-și stabilească domiciliul, în condițiile legii.Art. 12. (art. 11 din proiect) — ■ Statul va continua să construiască anual locuințe destinate dezvoltării fondului locativ proprietate de stat, care vor fi închiriate potrivit legii, în primul rind, salariaților cu venituri mici, tinerilor nou încadrați în producție, tinerilor căsătoriți, precum și salariaților transferați in ‘ interes de serviciu.Art. 13. (art. 12 din proiect) — Salariații și pensionarii care au un venit mediu lunar, pe fiecare membru de familie, mai mic de 1 100 lei, ■și nu au locuință proprietate personală, vor beneficia de dreptul de a li se închiria locuințe din fondul de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege.De același drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii nou încadrați în producție, timp de 5 ani de la angajarea lor, tinerii .căsătoriți, care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, precum și salariații transferați în interes de serviciu, timp de 5 ani de la data transferului.De asemenea, beneficiază de dreptul de a li se închiria locuințe din fondul locativ de stat, cu plata chiriei prevăzute de lege, ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.Statul sprijină în mod deosebit pe salariații și pensionarii care au venituri medii mai mici de 1100 lei lunar pe fiecare membru de familie, care doresc să-și construiască sau să-și cumpere locuință proprietate personală, creîndu-le condiții avantajoase în ceea ce privește acordarea de credite, dobînda și durata de rambursare a creditelor, dindu-li-se prioritate la contractare, dacă au condiții grele de locuit.Art. 14. (text nou introdus) — Avind în vedere că fondul de stat de locuințe va fi destinat, în primul rind pentru salariații și pensionarii prevăzuți în art 13, salariații și pensionarii care au un venit mediu mai mare de 1100 lei pe membru de familie vor putea beneficia de locuință proprietate de stat numai în condițiile prezentei legi.Pentru a-și putea asigura locuința necesară pentru el și familia lor, salariații și pensionarii cu un venit 

mai mare de 1100 lei lunar pe membru de familie vor beneficia, potrivit prevederilor prezentei legi, de sprijinul statului pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe proprietate personală.Salariații și pensionarii care nu-și construiesc sau nu cumpără locuință proprietate personală pot beneficia, în limita fondului disponibil de locuințe de stat, de dreptul de a li se închiria o locuință, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea locuințelor. Ei vor plăti o chirie majorată, potrivit legii, fără a depăși 20% din salariu, respectiv din' pensie.Art. 15. (text nou introdus) — Toți cetățenii care dețin în prezent o locuință proprietate de stat își vor păstra în continuare dreptul de a deține această locuință, cu plata chiriei legale, neputînd fi evacuați decît în condițiile prevăzute de lege.Cetățenii cu un venit de peste 1100 lei lunar pe membru de familie, care dețin în prezent o locuință din fondul locativ de stat și care nu-și vor construi sau cumpăra locuință timp de doi anj de la intrarea în vigoare a prezentei legi-, voi- putea deține în continuare locuința proprietate de stat, pe care o locuiesc, cu plata chiriei majorate, conform prevederilor articolului 14, alineatul 3.De asemenea, după doi ani de la intrarea în vigoare a dispozițiilor prezentei legi, salariații și pensionarii cu un venit mediu de peste 1 100 lei lunar pe membru de familie, cărora statul le-a creat condiții pentru a-și cumpăra sau construi locuință, dar doresc să închirieze locuință din proprietate de stat, vor plăti chirie majorată, conform prevederilor art. 14, alin. 3.Art. 16. (art. 12 din proiect) — Construirea de locuințe proprietate personală și vînzarea de locuințe din fondul locativ de stat se vor realiza .în mod eșalonat potrivit prevederilor planului de stat.La eșalonarea construirii și vîn- zănii de locuințe vor fi avuti in vedere salariații care au veniturile cele mai mari și care nu beneficiază de dreptul de a închiria locuință din fondul de stat decît în condițiile art. 14.Art. 17. (art. 13 din proiect) — A- cordarea creditelor pentru construirea de locuințe proprietate personală se fkce in următoarea ordine de prioritate :— muncitorilor calificați in primul rind celor din marile unităti industriale ;— salariaților transferați in interesul serviciului din alte localități l— cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială. în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămint ;— absolvenților repartizați în producție, veniți din alte localități ;— tinerilor căsătoriți ;— salariaților încadrați pe bază de concurs, veniți din alte localități ;— celorlalți salariat! și pensionarilor.

In cadrul fiecărei categorii se a- cordă preferință : celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi familiilor cu mai mulți copii ; celor care avind un venit mediu lunar mai mare de 1100 lei pe fiecare membru de familie pot beneficia de locuință din fondul de stat numai în condițiile ari. 14 ; salariaților și pensionarilor care au depus un avans mai mare și au o vechime mai mare la Casa de Economii și Consemnațiuni.Art. 18. (art 14 din proiect). — Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi cu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor, pînă ce își construiesc sau își cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiesc sau o cumpără.Art. 28 (art. 24 din proiect). — Statul acordă credite în limitele prevăzute la art. 22 și 23 salariați- lor și pensionarilor oare au încheiat contracte pentru construirea de loouințe proprietate personală, pentru diferența dintre prețul de deviz prevăzut în contract și avansul depus de beneficiar.Pentru obținerea creditului, la Încheierea contractelor de construire de locuințe proprietate personală cu organizații de stat sau cu organizații cooperatiste, beneficiarul trebuie să aibă depusă la Casa de Economii și Consemnațiuni, în scopul construirii de locuințe, o sumă de bani re- prezentind cel puțin avansul din prețul prevăzut în contract... » - • • • • • • • •Art. 34. (art. 30 din proiect) — In cazul nerestituiria la termenele stabilite a ratelor. Casa de Economii și Consemnațiuni va percepe o dobindă de 12 la sută pe an asupra ratelor restante pentru creditele acordate.în caz de neplată la scadență a 6 rate sau a contravalorii a 6 rate, Casa de Economii și Consemnațiuni va putea cere executarea silită asupra locuinței și evacuarea deținătorului.’ Art. 63. (Text nou introdus) — Membrii organizațiilor cooperatiste și ai altor organizații obștești cu caracter economic și social pot beneficia de credite de la stat pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală în condițiile prevăzute prin prezenta lege pentru salariați și pensionari.Creditele vor fi acordate pe baza recomandării organizației cooperatiste sau obștești respective.Art. 64. (Art. 59 din proiect) — Legea nr. 9/1968 pentru dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case proprietate personală de odihnă, sau turism se abrogă.Contractele sau alte acte încheiate in baza Decretelor nr. 445/1966 și nr. 713/1967, precum și a Legii nr. 9/1968 rămîn valabile.

locuință din fondul de stat a fost urcată la 1100 lei, 
față de 900 lei cît fusese prevăzut în proiecte.

Ei în primii cinci ani de la angajare — respectiv căsătorie, 
tinerii beneficiază de dreptul de a li se închiria locuințe 
din fondul de stat, indiferent de mărimea venitului. De 
același drept beneficiază si cei transferați în interesul 
serviciului.

H Toți cetățenii care dețin în prezent o locuință proprie
tate de stat îsi pot păstra în continuare dreptul de a 
deține acea locuință, indiferent dacă ei se încadrează 
sau nu în categoria celor care, potrivit venitului, ar tre
bui să cumpere sau să-si construiască locuință proprie
tate personală.

El Evacuarea din locuință nu se poate face decît în limitele 
riguros definite de lege.

____________ )

Art. 8. — Salariații și pensionarii care au un venit mediu pe fiecare membru al familiei de pînă la 1100 lei lunar vor beneficia In continuare de locuințe din fondul de stat, în conformitate cu normele legale și cu plata chiriei corespunzătoare.De același drept beneficiază, indiferent de venitul mediu lunar, tinerii încadrați iri producție, timp de 5 ani de la încadrare, tinerii căsătoriți care la data căsătoriei nu au depășit vîrsta de 28 de ani, timp de 5 ani de la căsătorie, salariații transferați In interes de serviciu, timp de 5 ani' de la data transferului, precum și ofițerii, subofițerii și maiștrii militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și cei din cadrul Ministerului de Interne.închirierea suprafeței locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităților prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate :— muncitorilor calificați, în primul rind celor din marile unități industriale ;— salariaților transferați în interesul serviciului din alte localități ;— cadrelor de specialitate care lucrează în producția materială, în activitatea de proiectare, cercetare științifică și învățămint ;— absolvenților repartizați în producție veniți din alte localități ;— familiilor cu mai mulți copii:— celor încadrați pe bază de concurs. veniți dip alte localități ;— celorlalți salariați și pensionari, tn cadrul categoriilor de mai susse acordă preferință : celor care au condiții grele de locuit, îndeosebi celor ou mai multi copii.Cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări vor primi eu chirie o locuință din fondul locativ de stat, pentru ei și familiile lor. pînă ce își construiesc sau iși cumpără o locuință. Suma încasată pentru locuința demolată va constitui avansul pentru noua locuință pe care o construiește sau o cumpără.
Art. 10. — în conformitate cu legea nr................... din 1973. privinddezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de «tat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală. salariații și pensionarii ou un venit mediu mai mare de 1 100 lei tunar de fiecare memVru de familie pot beneficia. în limita fondului disponibil de locuințe de stat, de dreptul de a li se închiria o locuință, cu respectarea dispozițiilor legale privind normarea locuințelor. Ei vor plăti o chilie majorată, potrivit le

gii. fără a depăși 20 la sută 
din salariu, respectiv din pensie.

Art. 17. — Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafața locativă a locuinței, dacă aceasta nu constituie suprafață excedentară compusă din una sau mai multe camere separate.Subînchirierea se face astfel :a) persoanelor stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sînt îndreptățite, potrivit legii, să-și stabilească domiciliul sau reședința în acea localitate ;b) turiștilor, cetățeni români sau străini, stabiliți de oficiul de turism.Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, care se înregistrează la administrația sau circumscripția financiară respectivă.Contractele de subînchiriere seîncheie, în cazul persoanelor de lalit. a, între locatarul principal șisubehiriaș, iar în cazul turiștilor prevăzuți la lit. b, intre locatarul principal și oficiul de turism.Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele și termenele de subînchiriere. Tarifele pentru subînchirierea de la lit. a sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b vor fi stabilite prin ho- tărîre a Consiliului de Miniștri.Contractul de subînchiriere încheiat cu încălcarea prevederilor alineatelor precedente este nu) de drept, iar sumele încasate în temeiul Iul se fac venit la stat.încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 3000 lei. Sancțiunea se aplică de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, pe baza proce- selor-verbale de constatare încheiate de împuterniciții acestora.Contravențiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor.Subînchirierea fără contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispozițiilor prezentului articol, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.Ori de cite ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîr- șesc în astfel de condiții îneît potrivit legii penale constituie Infracțiuni, acestea vor fi urmărite, judecate și sancționate conform legii penale.
Art. 35. — Pentru salariații sau 

pensionarii, cu un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1 100 de lei lunar, care nu și-au construit sau cumpărat locuință proprietate personală in termenul prevăzut de lege, chiria calculată potrivit art. 28—33 se majorează după cum urmează :— cu 50 la sută pentru cazul în care salariul, respectiv pensia, care a constituit baza de calcul a chiriei este de pînă la 1 500 lei ;— ou 75 la sută pentru cazul în oare salariul, respectiv pensia, este de la 1 501 pînă la 2 000 lei ;— cu 100 la sută pentru cazul în care salariul, respectiv pensia, este mai mare de 2 000 lei.Chiria majorată nu poate depăși 20 la sută din salarlul/^respectiv pensia. care a constituit baza de calcul a acesteia.
Art. 60. — Apartamentul proprietate personală care este locuit de proprietar și familia sa va fi normat și folosit astfel :a) Proprietarul și familia sa au dreptul la o suprafață corespunzătoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor de locuit se are în vedere ca fiecărui membru al familiei să-i fie asigurată cite o cameră și. deosebit de aoestea, încă cel mult două camere.Proprietarul poate închiria o parte din această suprafață, inclusiv sub formă de cameră mobilată.b) Camerele separate ce depășesc nevoile de locuit ale proprietarului șl familiei sale — determinate potrivit celor arătate la lit a — vor fi închiriate de proprietar, inclusiv sub forma camerelor mobilate.în cazul în care proprietarul nu închiriază camerele prevăzute la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular le poate închiria persoanelor îndreptățiteînchirierea spațiilor prevăzute în prezentul articol se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, înregistrat la administrația sau circumscripția financiară, cu stipularea, în mod obligatoriu, a tarifelor și termenelor, conform dispozițiilor alineatelor 3, 5—8 și 10 din art. 17 și ale celor din art. 36 ; a- ceste dispoziții sînt aplicabile și în cazul spațiilor proprietate personală, subînchiriate.Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul în care proprietarul este transferat în interes de serviciu in altă localitate, iar o parte din familia sa cu care a locuit a rămas în apartament.
Art 74. — Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași (s abrogă.

DESCHIDEREA
SESIUNII M.A.N.
(Urmare din pag. I) nistrarea fondului locativ șl reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.7. Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Socialiste România.8. Proiectul de lege pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România.9. Proiectul de lege pentru modificarea legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor.10. Modificări in componența unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.Intrîndu-se în ordinea de zi, deputatul Tudor Drăganu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii. .Marea Adunare Națională a validat, in unanimitate, alegerea ca deputați a tovarășilor : Gheorghe Cioară — în circumscripția electorală nr. 22 Giulești, municipiul București, sectorul 7 ; Gheorghe Petrescu— în circumscripția electorală nr. 34 Ștefan cel Mare, municipiul București, sectorul 2 ; loan Ceterchi— în circumscripția electorală nr. 31 Ana Ipătescu, municipiul București, sectorul 1 ; Pavel Chiorean — în circumscripția electorală nr. 2 Tg. Mureș Nord, județul Mureș ; Trandafir Cocîrlă — in circumscripția electorală nr. 4 Caransebeș, județul Caraș-Severin ; Nicolae Bablci — în circumscripția electorală nr. 4 Cul- ciu, județul Satu-Mare ; Gheorghe Bobocea — în circumscripția electorală nr. 11 Nehoiu, județul Buzău, candidați propuși de Frontul Unității Socialiste.în continuarea lucrărilor, tovarășul Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a prezentat expunerea la proiectele de legi privind Consiliul Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale a României, Curtea Superioară de Control Financiar, Consiliul organizării economico- sociale.Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale a fost prezentat de deputatul Aurel VijolI, președintele Comisiei economico- financiare.A început, apoi, discuția generală asupra proiectului de lege privind Consiliul Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale a României.Au luat cuvintul deputății Ștefan Mocuța, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, ing. Vasile Cădar, directorul Uzinei „Unio“-Satu Mare, loan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Barbu Popescu, șeful Departamentului A- griculturii de Stat din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Aurel Lăpușcă, director general al Centralei minereurilor — Deva.După discutarea pe articole a proiectului de lege, Marea Adunare Națională a aprobat, prin vot secret, Legea privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României.Au avut loc, în continuare, dezbateri generale la proiectul de Lege privind, Curtea Superioară de Control Financiar, în cadrul cărora au luat cuvintul deputății Nicolae Tă- bîrcă, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., Gheorghe Bobocea, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular al județului Buzău, Szabo Emeric, directorul I.A.S. „Vălea lui Mihai“, județul Bihor, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Proiectul de lege a fost discutat pe articole și supus votului secret cu bile. Marea Adunare Națională a adoptat Legea privind Curtea Superioară de Control Financiar.Lucrările sesiunii au continuat Irt cursul după-amiezii. ’ 'Deputății au luat în dezbatere pr ■ iectul de lege privind Consiliul organizării economico-sociale.La acest punct al ordinii de zi au luat cuvintul .deputății Gheorghe Petrescu, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., Vaier Ga- brian, director al Combinatului minier Baia Mare, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, acad. Remus Răduleț. vicepreședinte al Academiei.Proiectul a fost discutat, apoi, pe articole și supus votului secret cu bile, Marea Adunare Națională adop- tînd Legea privind Consiliul organizării economico-sociale.în continuarea lucrărilor, tovarășul Petre Blajovici, președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, a prezentat expunerea la proiectul de lege privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală și la proiectul de lege privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.Raportul comisiilor permanente, care au examinat cele două proiecte de legi, a fost expus de tovarășul Dumitru Balalia, președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare și administrația de stat.La dezbaterea generală a celor două proiecte de legi au luat cuvintul deputății Gheorghe Cioară, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Dumitru Afronie, maistrți la Uzinele de produse sodice Govora, Eleonora Moșneagu, secretar al Consiliului sindical municipal Botoșani, Constantin Cirțînă, prim-secretar al Comitetului municipal Brașov ăl P.C.R., Gălpăl Susana, președinta Comitetului județean al femeilor Mureș, Dumitru Petrescu, prim-vice- președinte al Consiliului popular județean Argeș, și Ion Zăvăleanu, președintele Consiliului sindical județean Dolj.După discutarea pe articole a proiectului, Marea Adunare Națională a adoptat, prin vot secret ou bile. Legea privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală.în continuare a fost discutat pe articole următorul proiect de lege. Cu unele amendamente propuse, Marea Adunare Națională a adoptat, prin vot secret cu bile, Legea privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași.Textele celor cinci legi adoptate de Marea Adunare Națională, în ședința de miercuri, ale căror proiecte au fost publicate în presă și supuse dezbaterii publice, vor apărea în Buletinul oficial al Republicii Socialiste România.Sesiunea Marii Adunări. Naționale își continuă lucrările joi, 29 martie.(Agerpres)
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Bătălia cu apele continuă n
■FAPTUL

Din cuvîntul participanfilor
la dezbateri

(Urmare din pag. a III-a)în producție, salariaților din noile unități înființate.Aș dori să mai remarc faptul că în ambele proiecte de legi se reflectă în mod pregnant aprecierea de care se bucură muncitorii calificați, în primul rînd cei din marile unități industriale, și cadrele de specialitate care lucrează direct în producția materială, acești salariați avînd prioritate atît la repartizarea locuințelor din*fondul de stat, cit și la acorda- reă' creditelor pentru construirea sau cumpărarea de locuințe proprietate personală.

mai larg de măsuri și acțiuni inițiate de conducerea partidului și statului nostru, pe linia perfecționării continue a organizării, conducerii și desfășurării activității din societatea noastră socialistă, dezvoltării ei multilaterale, creșterii bunăstării celor ce muncesc — operă fundamentală a întregului popor.

Luind cuvîntul, deputata nora Moșneagu a spus ■ pe care le dezbatem au drept scop ridicarea neîncetată a condițiilor de viață ale poporului. Aplicarea consecventă a politicii partidului nostru de ridicare a bunăstării întregului popor este ilustrată în mod convingător și de îmbunătățirea sistemului de retribuire a muncii; creșterea salariului minim pe economie, îmbunătățirea sistemului de pensii, sporirea alocației de stat pentru copii și alte măsuri, care au condus la creșterea substanțială a veniturilor oamenilor muncii.Proiectul de -Lege privind dezvoltarea construcției de locuințe — pe care îl discutăm astăzi și care aduce îmbunătățiri substanțiale legislațiilor de pînă acum in acest domeniu — exprimă grija deosebită a partidului și guvernului de a pune la dispoziția celor ce muncesc mijloacele necesare realizării în condiții avantajoase a unor locuințe confortabile, corespunzătoare cerințelor civilizației contemporane. Sprijinul pe care statul îl acordă oamenilor muncii pentru construirea și cumpărarea de locuințe proprietate personală — prin acordarea de credite pe termen lung și alte înlesniri — vine în înitîmpi- narea cererii unei părți însemnate a populației, în realizarea acestui scop. In acest sens, vorbitoarea a relevat că în județul Botoșani numărul celor care își construiesc locuințe proprietate personală se află în continuă creștere. Ritmul de dezvoltare a industriei județului și ca urmare creșterea numărului de salariați, care la sfîrșitul cincinalului va spori cu 28,6 la sută față de anul 1970, impune o dezvoltare corespunzătoare și a construcției de locuințe. Iată de ce a- preciez și eu că prevederile proiectului de Lege privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de, case de odihnă proprietate ''personală '•'* făs’- punde acestui deziderat. , ' •'îmi exprim convirCgetea. că proiete ! tele legilor care vor fi adoptate cu' privire la dezvoltarea construcției de locuințe și cu privire la îmbunătățirea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași reprezintă un complex de măsuri a căror înfăptuire va asigura ridicarea pe o treaptă superioară a condițiilor de locuit și va contribui la creșterea nivelului de viață al populației, la afirmarea tot mai viguroasă a civilizației noastre socialiste. De aceea, îmi exprim ' adeziunea deplină față de prevederile acestor proiecte de legi, pentru care îmi voi da votul cu toată convin- țtyrea.in cuvîntul său, deputatul COS<" 
Stantin Cîrțînâ, referindu-se la proiectele de legi privind dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, precum și administrarea fondului locativ, a remarcat spiritul de echitate in care au fost concepute, în sensul că a- cestea vin să reglementeze unele neajunsuri existente în sistemul legislativ actual.Relevînd, în continuare, interesul manifestat în timpul dezbaterilor de cetățenii din municipiul Brașov față de proiectele legilor amintite, deputatul Constantin Cîrțînă a înfățișat pe larg realizările înregistrate în domeniul construcției de locuințe în acest important centru urban al țării. Ca urmare a politicii partidului și statului nostru de îmbunătățire permanentă a nivelului de viață al celor ce muncesc, a spus el, și în municipiul Brașov imobilele proprietate a statului au crescut an de _ an, suprafața locativă a acestora ajun- gind la aproape 1,4 milioane mp. Din fondurile statului au fost construite peste 20 000 apartamente, la care se adaugă cele 4 800 apartamente construite de cetățeni cu ajutorul creditelor de la stat. Peste un sfert din populația acestui important centru urban s-a mutat în locuințe noi.Un capitol de prevederi la care aș dori să mă refer este cadrul juridic creat de proiectul de lege privind construirea de locuințe proprietate personală. Aceasta înseamnă, la condițiile Brașovului, punerea în valoare a o serie de terenuri virane, oare vor fi ocupate cu clădiri cu mai multe niveluri, întregind astfel aspectul urbanistic-edilitar, preîntîm- pinind, în același timp, construirea de locuințe neautorizate și necorespunzătoare.In condițiile în care dorința cetățenilor pentru construirea de locuințe proprietate personală crește din ce în ce mai mult, consider că este necesar să luăm măsuri pentru dezvoltarea capacităților de producție ale întreprinderilor de construcții, astfel încit să putem răspunde cît mai bine cerințelor cetățenilor.în ce privește proiectul de Lege cu privire la administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, îmi exprim convingerea că are același suport de echitate în spiritul căreia au fost concepute și celelalte proiecte de legi. Noul proiect de lege vine să reglementeze cu mai multă claritate, mai realist, raporturile dintre proprietari și chiriași, să pună capăt unor practici speculative în domeniul închirierilor și subinchi- rierilor de spații locative.îmi exprim încă o dată convingerea, a spus vorbitorul în încheiere, că cele două proiecte de legi — supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale — vin să contribuie efectiv la stabilirea unor raporturi echitabile într-un important sector al vieții noastre sociale. Ele se înscriu în contextul

In cuvîntul său, deputata Gâlpâl 
SUSODO referindu-se la succesele obținute de țara noastră în construcția socialistă, la adincile transformări intervenite în nivelul de trai al populației, a spus : Consider că de aici trebuie să pornim cînd vrem să dezbatem, să a- doptăm vire la locuințe locativ. proiectele de legi cu pri- dezvoltarea construcției de și administrarea fondului Trebuie să privim prevederile legii în. conexiune cu situația social-economică pe care se bazează, prin prisma eficienței ei în viitor, în perspectiva rezolvării mai rapide a condițiilor de locuit.De asemenea, luind în oonsiderare că salariul real a crescut de 3 ori față de cel de acum 25 de ani. înțelegem mai bine spiritul legii care prevede dezvoltarea construcțiilor de locuințe în viitor cu o contribuție mai însemnată a populației, faptul că ea determină un mod de viață mai economicos, mai rațional, dezvoltă simțul menilor muncii pietății.Aș dori să prevederilor cu . în mod deosebit a celor cu venituri mai mici și a familiilor cu multi copii, prin crearea de condiții mai avantajoase decit oelor cu venituri mari. De asemenea, consider foarte just ca cetățenii care au yenituri de peste 1100 lei pentru fiecare membru de familie să poată beneficia de sprijinul statului pentru a-și construi sau a-și cumpăra locuință proprietate personală.De asemenea, consider foarte important faptul că se pune capăt, prin prevederile severe ale legii, speculei cu spațiul locativ, cîstiguriilor realizate fără muncă, prin perceperea unor chirii exagerat de mari de către unii proprietari de locuințe de la subehiriași, speculă care lovește mai ales pe tinerii muncitori și pe tinerii căsătoriți. îmi permit să critic cu această ocazie faptul că nu s-a aplicat pînă în prezent hotă- rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 1967, care a prevăzut măsuri în a- ceastă direcție.Apreciez că prin aplicarea legii pe ■care o dezbațfim azi se, va crea posibilitatea ca statulisă ^investească sutei? și mâi importânte "in conrirâc- ții productive, sociale. în special pentru creșe. cămine, internate, a- sigurînd astfel condiții și mai bune pentru creșterea și educarea copiilor. pentru ușurarea muncii și vieții femeilor.

de răspundere al oa- fată de bunurile so-suMlniez importanța privire la sprijinirea

deține în mod legal decit în cazurile și condițiile limitativ prevăzute de lege este una dintre cele mai importante trăsături umaniste ale reglementărilor prevăzute.Spiritul de echitate care domină prevederile legii va înlătura practicile greșite în aprobarea creditelor și în repartizarea spațiului locativ de stat, în lege pnevăzindu-se că acordarea acestora se va face la propunerea colectivelor de muncă și cu aprobarea comitetelor sau consiliilor oamenilor muncii, condiționat de aportul solicitanților in producție, de necesitatea asigurării stabilității cadrelor, de condițiile de locuit ale fiecăruia.Prevederile din lege referitoare la închirierea obligatorie a locuinței proprietate personală nefolosită sau a camerelor de locuit care depășesc nevoile proprietarului și familiei sale simt noi măsuri care vor răspunde cerințelor echității socialiste. Aceste prevederi vin să reglementeze necesitatea de a se menține dreptul de proprietate personală în limitele funcției sale sociale, adică aceea de a servi nevoile. legitime ale proprietarului și familiei sale, și în general de a da satisfacție prinoipiiului îmbinării interesului personal cu interesele societății.Am subliniat — a spus în încheiere vorbitorul — numai citeva dintre considerentele care mă determină să votez cele două proiecte de lege cu încrederea că. odată aprobate, ele vor deveni factori e- ficienți de satisfacere a unei cerințe majore a bunăstării cetățenilor, corespunzător ritmurilor actuale de dezvoltare a eoonomiei naționale, ale modernizării tării. tuturor localităților

...

îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit ale cetățenilor, inițiată, organizată și dirijată planificat de partidul șî statul nostru, a spus în cu- vintul său deputatul [JuîWÎi'U PstTSSCU *-re^ule să se desfășoare astfel încit întregul nostru popor să participe atît la elaborarea planului de construire de no; locuințe, cît și la stabilirea beneficiarilor a- cestora, după criterii care să satisfacă dreptatea socială. în acest context, ambele proiecte de legi reglementează sub raport juridic unul din aspectele fundamentale ale politicii partidului și statului nostru consacrate ridicării bunăstării materiale a populației : îmbunătățirea condițiilor de locuit. Grija față de om, față de nevoile sale străbate de la un cap la altul prevederile ambelor proiecte aflate în discuție.Umanismul reglementărilor preconizate nu se rezumă numai la efortul material pe care îl face statul pentru a asigura fiecărui om al muncii și familiei sale o locuință cît mai corespunzătoare, fie din fondul locativ de stat, fie prin acordarea de credite. El se remarcă peste tot în multiplele măsuri prevăzute, referitoare la majorarea normei locative de la 8 mp la 10 mp, la sprijinul acordat familiilor cu venituri mai mioi, precum și oelor cu greutăți materiale — atît prin atribuirea cu prioritate de locuințe din fondul statului, cît și prin înlesnirile acordate în cazul în care doresc să-și construiască locuință proprietate personală. Același spirit de înalt umanism domină măsurile preconizate pentru asigurarea spațiului locativ tinerilor aflați la început de drum, precum și salariaților transferați în interesul serviciului în altă localitate.Faptul că nici o persoană nu poate fi evacuată din locuința pe care o
r

(Urmare din pag. I)aspect : cu prilejul unor a- nalize făcute în uzină de către, organele de control financiar s-au descoperit 218 comenzi neterminate în valoare de peste 35 milioane Iei, dintre care unele comenzi cu termen contractual de livrare din... 1968 și 1969 (!?!) și la care, în chip firesc, deși utilajele sau piesele respective sînt turnate, beneficiarii au renunțat, găsindu-și între timp rezolvarea în alte părți. Numai anul trecut s-au plătit 16 milioane lei penalizări !Dacă zgîrii puțin pojghița de justificări cu care cei ce au răspuns înainte de bunul mers al uzinei caută să învăluie cauzele reale ale acestei situații, vei descoperi, sub felurite înfățișări, același spectru al incompetenței, din tehnic, organizatoric sau financiar. Am stat de vorbă cu Ion " _ .tul șef al serviciului plan, unul dintre cei ce au contribuit la starea de dezordine ce domnea pînă nu de mult în domeniul planificării producției în uzi

fie de or-Lungu, fos-

în cuvîntul său, deputatul |ojț| a spus : dezbaterii ProiecteleZăvăleanude legi supuse dunări Naționale exprimă prin conținutul lor viu, democratic, partidului, al partidului, tovarășul Ceaușescu, pentru continua tare economico-socială a țării dicarea bunăstării materiale tregului popor.Prin măsurile preconizate spus vorbitorul — partidul a în întîmpinarea unor năzuințe dreptățite ale poporului. Sînt în tradiția, în firea românului, spiritul hărniciei și al grijii gospodărești, vrerea lui de a-și statornici un cămin cu care să se poată mîndri, semn al aspirației firești spre o viață tot teși fericită,, a! dorinței sale' de "â fi exemplu de chibzuință, cumpătare și hărnicie pentru generațiile viitoare.Elocventă în acest sens este și situația oferită de municipiul Craiova, unde, în perioada anilor 1967— 1972, s-au construit 4 366 apartamente, urmînd ca, pînă la finele cincinalului, să se mai construiască încă 4 730 apartamente.Interesul manifestat de oamenii muncii față de prevederile din proiect a determinat, în ultima vreme, o accelerare a ritmului de depunere a cererilor pentru construirea locuințelor proprietate personală, în momentul de față aflindu-se în evidență, pentru rezolvare, peste2 000 asemenea cereri. Totodată, la agențiile C.E.C. din cuprinsul municipiului au fost înregistrate aproape3 700 de cereri de credite în vederea constituirii avansului. Este deosebit de semnificativ faptul că, din cei care și-au construit pînă în prezent locuințe proprietate personală, circa 50 la sută o reprezintă cei cu venituri pînă la 1 500 lei, 45 la sută cei cu venituri între 1 500— 3 000 lei Și numai 5 la sută cei cu venit de peste 3 000 lei.In lumina acestor realități, consider pe deplin întemeiate prevederile cuprinse în articolele 11, 12 și 38 din proiectul de Lege privind dezvoltarea construcției de locuințe și art. 10 din proiectul referitor la administrarea fondului locativ, care stipulează obligația din partea celor cu venituri mai mari de a-și construi sau de a cumpăra locuințele pe care le folosesc și sînt scoase în vînzare, în caz contrar urmînd să plătească chirii majorate.Exprimirid deplina adeziune față de proiectele supuse dezbaterii, mă fac, de fapt, purtătorul sentimentelor de satisfacție, încredere nemărginită și vie recunoștință oamenii muncii din județul alegătorii din circumscripția rală pe care o reprezint au primit acest important document, program care chezășuiește sporirea zestrei de hărnicie și bunuri materiale a țării și a fiecărui om al muncii în parte.

Marii A- magistral. eficient și grija nemărginită a a secretarului general Nicolae dezvol- și ri- a în-— a venit > în-

cu care nostru, electo-acest

nă. „Explicațiile" sale mi-au apărut ca Un lanț de contradicții ; ba afirma că „uzina mai are capacități de producție neutilizate", ba că „a fost supraîncărcată de către forurile superioare cu comenzi peste puterile ei". Unde e a- devărul ? Și ce oare pot dovedi aceste contradicții decît o necunoaștere a realității sau o cunoaștere aproximativă, „ochiome- trică", diletantă ?In noțiunea de „competență" sînt cuprinse azi o multitudine de aspecte cărora altădată nu li se acorda o prea mare însemnătate. Nu mai e suficient nici măcar să cunoști bine tehnica uzuală a profesiei tale; cerințele societății moderne, ale progresului nostru accelerat impun fiecăruia să cunoască și implicațiile de ordin economic și social ale activității pe care o desfășoară. în orice domeniu ai lucra, nu mai poți ignora, bunăoară, o asemenea exigență fundamentală cum e eficiența, rentabilitatea. Cum poate fi considerată altfel decit o probă de cunoaștere superficială, sau chiar necu-

zi ^i noapte la datorie

Așa cum am anunțat în ziarul nostru de ieri, în județul Iași, ca urmare a topirii rapide a zăpezilor, apele au inundat suprafețe întinse și s-au produs, totodată, alunecări de teren. In cursul zilei de ieri, 28 martie, nivelul rîurilor a continuat să crească : pe Prut, Șiret, Jijia, Bahlui, apele au depășit, în unele puncte, cota de atenție, iar în altele — și pe cea de inundație. In urma gituirii Prutului, apele care au inundat zona satului Sălăgeni au crescut, întor- cîndu-se, în noaptea trecută, către satul Măcărești. Importante forțe materiale și umane, pe primul loc situîndu-se ostașii armatei noastre, participă la săparea unui canal care să permită apelor să se scurgă în Jijia și de aci înapoi în albia Prutului. Pentru a se preveni noi inundații, la Măcărești se întărește digul cu fascine și saci cu pămînt. în zona Grozești au sosit un mare număr de utilaje terasiere și agregate de pompare, camioane etc. Cu toate măsurile luate, au fost inundate circa 18 000 ha, situate îndeosebi în zona comunelor Grozești, Prisăcani, Tuțora de pe Prut, Mogoșești, pe Șiret, Vlădeni, Tigănași și Victoria pe Jijia.în cartierele Țicău, Brîndușa, Al- bineș și Bucium, din municipiul Iași, au continuat alunecările de teren. Sînt afectate case și rețele de alimentare cu apă și energie electrică. In cartierul Bucium, pe dealul Repedea, șoseaua care duce către Vaslui a alunecat pe circa 300 m. în municipiul Iași sînt luate in continuare măsuri de evacuare și adăpostire a sinistraților. Echipe de specialiști refac rețelele de apă și electricitate. Alunecări și distrugeri de case au mai fost și într-o serie de comune. Pînă acum, în județul Iași, din cauza alunecărilor de teren, au fost distruse 259 oase șl avariate alte 301 case.
Oasi®și în județul Vaslui continuă să fie inundate, așa cum s-a anunțat, peste 25 000 hectare, iar excesul de umiditate afectează alte mii de hectare. Ultimele date consemnează că alunecările de teren au distrus 1 932 de case și peste 3 000 anexe gospodărești. Apele Bîrladului, Prutului și Vasluiețului au trecut peste cotele . de atenție, în multe puncte apropiin- du-se de cota de inundație. De-a lungul Prutului, pentru apărarea a 20 000 ha teren arabil, cele 5 stații de pompare de la Sărata, Pogănești, Berezeni, Doniceasa și pompează continuu apa de nurile băltite. La Găgești, și Cîrja, apele sînt dirijate nale și șanțuri spre Valea La Codăești, peste 700 de au ridicat un dig pe o lungime de 500 metri, eliminînd apa de pe circa 150 ha. Asemenea acțiuni se întreprind și în alte localități ale județului.

GALAȚI

/ww și brațe ostășești I DIVERS!
I liberă“v era... 
ocupată!Primind „cale liberă", trenul de marfă 39 620 urma să treacă prin stația Gîrbău spre Cluj. Deodată însă, mecanicul de locomotivă Gheorghe Mureșan și ajutorul său Mihai Crișan au observat că linia pe care fusese îndrumat trenul era... ocupată ! Citeva manevre energice și rapide, și locomotiva lor s-a oprit în fața unei alte locomotive aflate pe aceeași linie, dar neluată în seamă de impiegatul de mișcare Gheorghe Sîmplean și acarii Aurel Pașcalău și Ștefan Ambruș. O neglijență gravă care, fără prezența de spirit a celor doi ceferiști, putea să aibă consecințe ireparabile. De aceea, nu ne îndoim, ea va fi analizată și tratată ca atare.

Bumbăta pe tere- Murgeni prin ca- Elanului. cetățeni

în județul Galați continuă intens acțiunile de combatere a excesului de umiditate, a băltirilor și consolidarea digurilor locale de apărare. Pînă in prezent au fost evacuate a- pele de pe 1 400 ha. La Nămoloasa, Măstăcani, Foltești și' în alte comune lucrează zilnic 400 de cetățeni la desfundarea canalelor de desecare din incintele îndiguite, pentru ca apa să se poată scurge spre stațiile de pompare,. De asemenea, pe terenurile temporar băltite, în perimetrele cooperativelor agricole Tudor Vladimi- rescu, Fundeni, Gohor, 1300 de oameni amenajează sisteme simple evacuare a apelor.
teleorman

de
Lucrările de evacuare a apelor pe terenurile afectate de exces umiditate — circa 20 000 hectare sînt pe terminate. La chemarea organelor și organizațiilor de partid au răspuns zeci de mii de țărani cooperatori. Eforturi deosebite au făcut locuitorii comunelor Purani, Drăgă- nești-Vlașca, Orbească, Botoroaga, Frăsinet, Furculești etc. Acum, atenția cooperatorilor și a specialiștilor este îndreptată spre executarea arăturilor și pregătirea terenului în vederea însămînțării celor peste 290 000 hectare cu diferite culturi. De altfel, în zonele cu soluri mai ușoare aceste lucrări au și început.

de de

mentul comandat de locotenentul major Constantin Morariu. Au evacuat bunuri materiale și îndeosebi au săpat șanțuri. Pentru scurgerea apei care afectase locuințe, construcții gospodărești, suprafețe de teren în- șămînțate.La Fundulea, inima Bărăganului, s-a ivit necesitatea unei intervenții dirze și neîntrerupte. Ca urmare a revărsării lacurilor vecine și a distrugerii unei porțiuni de șosea, localitatea tată pante țiunii zarea toanele de oamenii și locuințele1 lor. Viața economică a comunei era perturbată. Au venit însă ostașii. Unii au început refacerea lucrărilor de protejare a localității. Alții, folosind mașini amfibii și bărci autopropulsate, asi-

„Campania albă". Așa au numit oamenii acțiunea îndîrjită pe care cetățenii civili și militarii armatei noastre au desfășurat-o de curînd, timp de mai multe zile, împotriva troienelor de zăpadă. Și se părea că, odată cu încheierea ei. totul a reintrat definitiv în normal. Dar, din diferite colțuri de țară, au început să sosească vești neliniștitoare : apele unui riu au crescut lîeste cota de siguranță ; sub presiunea talazurilor, un dig a cedat ; într-o anumită localitate s-au produs alunecări de teren. Campania albă se terminase. Dar o alta, poate și mai în- dirjită, începuse „din mers".împreună cu populația, armata a rămas,, în continuare, la posturi. înaltele calități morale și ostășești ale militarilor erau — și sînt — solicitate din nou la cea mai înaltă cotă a dăruirii. ___ ...______,____ . .....,într-o comună din gură; zii 'și noapte, ! • județul ,, Dolj a fost ■ transportul • . oamenilor ■^■hSvote Me promptrtu- ■ spM locurile ,de'mum- că.între Rîșnov și Bran s-a impus o acțiune rapidă pentru redarea în circulație a șoselei năpădite de ape. Militarii au intervenit operativ, găsind resursele necesare pentru îndeplinirea misiunii „întocmai și la timp", așa cum se spune în limbajul lor rezumat și precis.Și în încercata comună Grozești, din județul Iași, ostașii și-au afirmat plenar omenia. Două fetițe, în vîrstă de cîte un an și jumătate, pe nume Cristina Popa și Pe- tronela Dănilă, au fost smulse din îmbrățișarea de gheață a apelor de către sojdatul Alfred Braier. Același militar l-a salvat

dinea cea mai desă- vîrșită în intervenție, deoarece apele creșteau văzînd cu ochii, amenințînd locuințele oamenilor și un important sector zootehnic. Au dovedit-o, din plin, ostașii din detașamentul comandat de locotenent-colo- nelul Vasile Răduță. Sosiți imediat la fața locului, muncind încordat împreună cu locuitorii, ei au reușit ca, in mai puțin de ș.ase ore, să consolideze cu saci de pămînt un dig protector și să înlăture inundării.în zona bazinul rîului cerut eforturi, militarii
pericolulAlexeni, din inferior al Ialomița, s-au neprecupețite Le-au făcut din detașa-

in

a fost segmen- in două : de o — atelierele sta- penitru mecaini- agrioulturii, sec- zooitehnice.; cealaltă parte —

bătrînul Alexandru Cruceanu, de 76 de ani, operat de curînd, care nu-și putuse părăsi locuința. La rîn- dul său, soldatul Mihai Bejan, suspendat de scara de frînghie a unui elicopter, a reușit s-o scoată din casa înconjurată de ape pe bătrîna Cristina Telei și s-o ducă la adăpost.Nu rareori, ostașilor li s-a cerut curaj, îndrăzneală. Le-au dovedit, printre alții, sol- dații Ștefan Coștache, Voicu Florea, Aurel Tecuț și Petru Mun- teanu. Pe o ridicătură de pămînt rămăseseră izolați mai mulți cetățeni. Cei patru militari au luat pieptiș valurile reci, a-u înotat pînă la moviliță și i-au a- jutat pe toți să se evacueze. Ar putea fi amintiți, de asemenea, piloții de elicoptere locot. colonel Mihai Fitca, maior Savu Tu- rea și alții, care au renunțat, în unele momente, și la masă, și la odihnă pentru a a- sigura evacuarea ne- ' .întreruptă a' unor logți- itori și aprovizionarea cu medicamente.La această oră, acțiunea hotărîtă a unităților militare, angajate alături de populație pentru înlăturarea urmărilor provocate de apele crescute și revărsate, continuă.Armata noastră, purtătoare și făuritoare a acelorași înalte virtuți pe care poporul român le are în tradiții și în ființă, este permanent alături de popor, în slujba intereselor sale. Prezența ei promptă la ‘ 'de această stituie încă veritabil.

Din lac 
în puț J

Ion Dragii din Bacău venise 
în fața comisiei de judecată a 
consiliului municipal să-și apere 1 o cauză. înainte de aceasta insă l 
se abătuse pe la restaurant pen
tru a-și face mai mult „curaj". I 
Așa se face că, in momentul in , care președintele comisiei de 
judecată i-a adus la cunoștință 
că nu are dreptate, I. D. a re
curs la „argumente" din afara | 
legii : insulte și durități. A lo
vit pe toți membrii comisiei de 
judecată și pe președintele a- 
cesteia. Consecințele nu sînt 
greu de presupus. In curind, do
sarul va fi soluționat de către 
instanța de judecată.

S-au făcut 
cărțile»

In absența părinților, Marian 
Tănase din București (Bd. Con
structorilor nr. 2) și-a invitat a- 
casă cițiva prieteni. Aici, - Titu 
Croitoru (str. M. Palade 1), Gh. 
Roncea (Calea Griviței 52), A- 
lex. George Dimitriade (str. N. 
Rerban 9) și Const. Căpriță (str. 
Bistra 1), împreună cu gazda, au 
scos „biblioteca de buzunar" și 
au început o partidă de pocher. 
Cind jocul era în toi, au apă-

datorie, și dată, con- un atestat
Locot,
Nicolae
ȚARCOMNICU

col

Cind jocul era în toi, 
rut organele de miliție, 
s-a’ consumat recent in ■Stanței! de judecată.

Dincolo 
de poarta 
garajuluiMihai Pavel, șofer la prinderea de electrificare lor ferate București, șantierul Comânești, s-a urcat la volanul unui autocamion și a pornit in cursă. Dar, abia ieșit pe poarta garajului, s-a oprit intr-uri gard de beton de pe marginea șoselei Chimeș-Comănești. M.P. a fost grav rănit, iar mașina a- variată. Cauza accidentului ? O defecțiune tehnică : se rupsese cuplul electric de la axul volanului. Ce părere au despre o a- semenea „surpriză" cei ce .au verificat starea tehnică a autocamionului înainte de a-i da drumul în cursă ?

Intre- a căi-

In sud-estul județului Vrancea, peste 20 000 de cooperatori continuă acțiunea de evacuare a apelor care băltesc pe mai bine de 7 500 hectare. In ultimele două zile, pe teritoriul comunei Măicănești, 600 de cooperatori au săpat un canal de 3 km, asi- gurînd evacuarea apei de pe aproape 1 000 hectare. Cooperatorii din Malu și Hîngulești au reușit să evacueze apa de pe aproape întreg teritoriul dintre cele două localități. Intens se lucrează și la cooperativele agricole Ciorăști, Gologanu, Suraia.
noaștere, a acestui imperativ faptul că — așa cum ni s-a relatat la Direcția teritorială de control și revizie a municipiului București — o întreprindere imr portantă, cum e fabrica de încălțăminte „Dîmbovița", achiziționează un strung de copiat cala

larg și cu exemple edificatoare tehnicianul Teodor Turțui, secretarul organizației de bază din secția curenți purtători a uzinei „Electromagnetica" :— Preocuparea noastră permanentă este de a-i modela mai ales pe tineri în spiritul acestei continue
AUTORECLAMA

poade de mare productivitate, circa nual, 3 la ta tea ducție,1 023 calapoade Intr-un an ?Nu numai competența se dobîndește prin cunoaștere, prin instruire, dar și pasiunea pentru competență se educă, se formează. Despre acest adevăr al activității cotidiene ne-a vorbit pe

capabil să realizeze 36 000 calapoade a- pentru a-1 folosi cu sută (?!?)< din capaci- sa reală, cu o pro- adică, de numai
aspirații spre cunoaștere, spre o tot mai înaltă calificare, spre îndeplinirea îndatoririlor de serviciu cu un înalt grad de pricepere a meseriei. La noi în organizație s-au luat măsuri concrete în această privință. Fiecare comunist și-a asumat sarcina de a se îngriji ridicarea uteciști. nu e de duim să

permanent de calificării a doi Dar nici aceasta ajuns. Ne stră- creăm un . climat

în care lucrul de mîntuia- lă, izvorît din terea meseriei, mească replica promptă și usturătoare a opiniei colectivului, în așa fel îneît omul să simtă că nu poate supraviețui tr-o uzină cialitate ca mai cu un noștințe...Aceste preocupări le-am găsit reflectate, bunăoară, într-o izbutită caricatură de la gazeta de perete a secției, în care era criticată atitudinea de superficialitate in pregătirea profesională a'unui tînăr, care, din această pricină, stricase un șir de transformatori. Dar nu e vorba numai de manifestări spectaculoase, cu caracter public, ci și de o grijă continuă, fără pauze. Grijă pe care am descifrat-o, de pildă, în modul calm, echilibrat, răbdător, dar totodată de o principială fermitate, cu care controlorul de calitate comunist Nicolae Ionescu Ie explică tinerilor cauzele celor mai aparent neînsemnate lipsuri din munca lor. De altminteri, acest om de înaltă calificare profesio-

necunoaș- să pri-
profesional înde înaltă spe- a noastră nu- pospai de cu-

nală și care, în pofida unei sănătăți nu tocmai înfloritoare, refuză să se despartă măcar o clipă de uzina căreia i-a consacrat decenii de muncă, este supranumit de tinerii din atelier „nea Nae Dibaciu". Și asta nu\cu referire exclusivă la dibăcia lui, de mult recunoscută, ci și la faptul că el obișnuiește să se a- dreseze tinerilor pe care îi „dădăcește" cu o dragoste aproape paternă, cam în felul acesta : „Uite, di- baciule, treaba asta n-ai făcut-o' cum se cuvine, aici trebuie să procedezi așa...“. Și, deși e controlor de calitate și nu-i incumbă obligații nemijlocite în producție, își suflecă mînecile și-i arată tinărului, concret, cum să lucreze...Căci, într-adevăr, . preocuparea pentru sporirea bagajului de cunoștințe — temelia autenticei competențe profesionale — nu e. un dat imuabil al firii o- menești, ci o trăsătură morală care se plămădește și se consolidează prin e- fortul continuu al comuniștilor și, mai ales, prin exemplul lor cotidian.

Pescuiți-vă... 
uneltele!O bared în care se aflau doi 
oameni înainta pe Dunăre spre 
comuna Topalu (Constanța). 
Deodată, in plină cursă, i-au a- 
părut în față organele de con
trol. Toma Averian și Astafie 
Lazăr din satul Ghindărești, 
pregătiți cu tot ceea ce le tre
buia, porniseră spre cooperativa 
agricolă de producție Topalu, 
unde voiau să se angajeze ca 
pescari.- Întrebați însă de unde 
au sculele de pescuit existente 
in barcă, unul a răspuns că de 
la Întreprinderea piscicolă Hir- 
șova, iar celălalt — de la Între
prinderea piscicolă Călărași. 
Cică nu le fuseseră ridicate la 
desfacerea contractelor de mun
că. Cu prilejul unui alt control 
similar, s-a stabilit că și Chiru 
Pimon din aceeași localitate de
ținea unelte de pescuit, in va
loare de zeci de mii de lei, care 
aparțin, de asemenea, întreprin
derii piscicole Călărași, ferma 
nr. 4 Fetești. De ce or fi renun
țat la ele proprietarii lor ?

Nababul si...
9

decontulValentin Georgescu, tehnician proiectant la I.G.O. Pucioasa (Dîmbovița), împrăștia bani în dreapta și în stingă întocmai ca un nabab. Ori de cîte ori intra într-un restaurant (și asta nu se întîmpla deloc rar), ținea cu tot dinadinsul să-și scuture cît mai vîrtos punga. De unde a- tîta dărnicie ? — se întrebau cu mirare cei ce-1 priveau cu cită larghețe pune dumnealui sutele la bătaie. Un control efectuat nu demult de către organele de miliție a adus, în sfîrșit, răspunsul. De-a lungul a 8 luni de zile, V. G. și-a însușit 64 000 lei pe care i-a încasat de la diferiți cetățeni, dar „a uitat" să-i depună la casierie. Acum nababul face într-una socoteli. Urmează... decontul 1Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Sanleii"

/
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PRIND VIATA NOILE STRUCTURI STABILITE PRIN DECRET PENTRU ÎNTREPRINDERI SI CENTRALE
’ I

Mecanism de conducere suplu și eficient, 
avantaje certe, pe multiple planuri 

pentru activitatea productivă
ANCH ETA-SONDAJ A „SCÎNTEI | “ întrebările noastre:

1. Ce verigi intermediare se elimină între factorul de decizie și de execuție ? Ce activități paralele se înlătură 
prin noile structuri organizatorice ?

2. Prin noile structuri de organizare, ce cîștig de cadre se obține pentru producție, pentru cercetare și pro
iectare ?

3. Spre ce compartimente sînt îndrumate cadrele — cu sau fără pregătire de specialitate — eliberate din 
munca administrativ-funcționărească ?

4. Ce probleme majore ale producției vor fi mai bine soluționate prin întărirea cu specialiști a sectoarelor 
productive și de concepție ?

5. Ce sprijin considerați a fi necesar — din partea ministerului de resort sau a altor organe centrale — pentru 
înfăptuirea cit mai operativă și în bune condiții a prevederilor decretului ?

IUSTIN ROGOZ,
director general al Centralei de îngrășăminte 

chimice Craiova

PROGRAMUL I

In-

Prezintă asist. 
Dignoire.
Așchiuță.

0 viață dăruită scenei

„ înființată în urmaI aplicării Decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice, Centrala de îngrășăminte chimice din Craiova — constituită prin gruparea a două centrale de îngrășăminte chimice cu 10 întreprinderi producătoare, a unei întreprinderi de comerț exterior și a u- nui centru de cercetări — a creat premisa integrării efective a activității productive și de cercetare, înlăturării paralelismelor și, deci, folosirii cit mai raționale a cadrelor tehnice și inginerești.Un singur exemplu, desprins dintr-o mulțime de altele asemănătoare este, după părerea mea, suficient de convingător. Referitor la activitatea de comerț exterior trebuie să arăt că, de multe ori, cereri și oferte favorabile, făcute de noi Si du’;partenerii străiniyînu •» $e puteau încheța->îp. timp • util din cauza unui sistem greoi existent în relațiile dintre întreprinderea de comerț exterior și conducerile unităților economice interesate. Dacă înainte, bunăoară, filiera parcursă de o comandă trecea prin 5—6 . verigi intermediare — minister, centrală industrială, conducerea combinatului, director de producție, inginer-șef și șef de secție — în prezent, prin integrarea întreprinderii de comerț exterior în cadrul centralei, numărul verigilor intermediare s-a redus Ia două, mărindu-se astfel gradul luarea

tate, după absolvirea unor cursuri de calificare de scurtă durată, vor completa necesarul de cadre al noilor capacități de producție aflate în construcție. Numai in acest an. de pildă, in cadrul noastre vor fi funcțiune peste și instalații noi. centralei puse in10 secții

de operativitate în unor decizii.—, Personalul tehnic, g economic, de altă specialitate și administrativ (TESA) se reduce cu 42 la sută. Producția cîștigă astfel peste 500 cadre de specialiști cu studii medii și superioare. Mulți dintre aceștia vor completa laboratoarele de cercetare uzinale și ale centralei, precum și atelierul de proiectare.— In afara cadrelor3 cu o pregătire medie sau superioară, care au fost deja repartizate în sectoarele direct productive sau de concepție si proiectare, trebuie spus că peste 1 000 de salariați, fără pregătire de speciali-

- Pe lingă realizarea &£ unei conduceri unitare a întreprinderilor producătoare de îngrășăminte chimice, noua structură organizatorică o- feră unui mare număr de specialiști, ocupați pină nu de mult în activități funcționărești, largi posibilități de a-și valorifica cit mai bine capacitatea creatoare și calificarea tehnico-știin- țifică pentru care s-au pregătit. In felul acesta, prin legarea directă a tuturor factorilor responsabili de sfera producției materiale; h; se organizează i . .corespunzător sectoarele de producție, se creează condiții pentru soluționarea cit mai operativă a problemelor complexe pe care le ridică producția. Aplicarea prevederilor decretului ne va ajuta totodată să generalizăm operativ experiența acumulată în întreprinderile componente, ale centralei. în domeniul modernizării tehnologiilor, al diversificării producției — acțiuni cu un accentuat rol pozitiv în direcția promovării tehnicii noi, a creșterii eficienței e- conomice. Cercetarea va aborda cu mai multă insistență problemele legate direct de activitatea de producție, pe lingă fiecare u- nitate productivă desfășu- rîndu-și activitatea un centru de cercetare care va studia, în funcție de condițiile și posibilitățile existente, căile de materializare operativă a rezultatelor cercetării.Deoarece normati- "J vele existente în construcția de mașini activitățile de întreține- și reparații nu-și găsesc cțjimie, com-lare , . .aplicabilitate, în datorită specificului plet diferit, este necesar ca Ministerul Industriei Chimice să urgenteze elaborarea normativelor atît pentru această activitate, cît și pentru alte activități în industria chimică.
IOAN BLAGAILA,

directorul Uzinei de strunguri din Arad

_ Prin aplicarea noi- lor structuri organi- . zatorice s-au eliminat o serie de verigi intermediare între conducerea uzinei Și secțiile de producție. Astfel, prin co-
masarea serviciului me- canico-energetic cu secția de întreținere se eliberează cadre cu experiență care au aparținut serviciului mecanic-șef. Fostul șef al serviciului mecanic-șef,

IA FABRICA „ARTA” 
DIN ORADEA

NOI MODELE 
DE ÎNCĂLȚĂMINTEORADEA (corespondentul „Scinteii" D. Gâță). Cunoscuta fabrică de încălțăminte „Arta" din Oradea, care produce pantofii tip „Romarta" pentru bărbați, a livrat pieței noi modele pentru apropiatul sezon estival. Este vorba, între altele, de pantofi cu fețe împletite și cu ba- rete, caracterizați printr-o linie elegantă, comoditate, durabilitate. ' Pentru semestrul al doilea din acest an. 85 de noi modele au fost omologate, ur- mind să intre în fabricația de serie. In prezent, se lucrează la organizarea și pregătirea liniilor de fabricație a noilor modele de încălțăminte.

gii de generație, sau 
pentru aceia pe care 
în calitate de profe- 
spr i-a inițiat în pro
fesiunea de actor, un 
exemplu viu de con
știință 'profesională.

Parcurgea cu pași 
fermi itinerarul pe 
care-l avea de străbă
tut personajul, evi
tând gesturile și ati
tudinile de prisos. Ca
racteristica sa domi
nantă era sobrieta
tea, care, grevată pe 
sinceritate reală, pe 
o mare forță emoțio-

privire .ori să ros
tească un cuvint pen
tru ca să. înțelegi tot : 
personajul, universul 
lui de preocupări, ra
porturile lui cu cei
lalți eroi. Mi-l amin
tesc, de pildă, cu ■ 
mulți aâi în urmă, in Gîndul lui Leonid An
dreev. Imobil, cu fața 
la public, el fixa in 
întunericul sălii un 
punct și, fără să-i tre
sară măcar un singur 
mușchi pe obraz, in
dica cu o putere și o 
precizie uimitoare sen
timentul care-l fră- 
minta, tulburarea de 
care era stăpînit, ho- 
tărirea pe care urma 
s-o ia.

par care din rolu
rile interpretate de 
Storin nu a rămas de ■ 
neuitat pentru cei care
I- au văzut ? Și la care 
din cele peste trei 
sute de roluri ar fL^. 
nimerit să ne oprim 
mai int.îi ? La Vulpa- 
șin din DomnișoaraN a s t a s i a de G. M. 
Zamfirescu,’ la Mac
beth, la Lear ori la 
Horățiu din I-Iamlet 
de Shakespeare, la 
Vasca Pepel, la Satin, 
ori la Actorul din A- zilul de noapte de 
Gorki, la Don Salust din Ruy Blas de Vic
tor Hugo, la Filip al
II- lea ori la Ducele 
de Alba din Don Carlos de Schiller, la Co
lonelul din Magda de 
1-1. Sudermann, la Mi
chel Angelo din pie
sa lui Al. Kirițescu, 
la Primarul din Fîn- tina turmelor de Lope 
de Vega, la Tănase 
ori la Hatmanul din Răzvan și Vidra de 
Hasdeu, la Cleante din Avarul de Moliere ?... 
Indiferent cărui per
sonaj i-a conferit Sto
rin mai multă viață, 
mai mult adevăr, un 
lucru este sigur : el 
a impresionat prin 
simplitate și prin con
cizia mijloacelor de 
expresie, impunîn- 
du-se timp de peste 
șase decenii ca unul 
dintre acei puțini a- 
leși să lase succeso
rilor o moștenire pre
țioasă : modernitatea.

Radu BELIGAN

Cind, in 1901, G. Sto- 
rin a fost admis la 
Conservatorul de ar
tă dramatică de-a 
dreptul in anul al doi
lea, nu numai C. I. 
Ndttara, maestrul care 
i-a descifrat primele 
litere din complicatul 
alfabet actoricesc, dar 
și alte nume din car
tea de aur a teatrului 
românesc recunoșteau 
in adolescentul înalt 
și zvelt, cu ochi ex
presivi și voce pă
trunzătoare, un viitor 
talent de primă mă
rime al artei noastre 
interpretative. I. L. 
Caragiale, iubind ca 
nimeni altul „adevă
rul" in artă, vedea în 

■ tînărul actor pe viito
rul mare artist rea
list și, atunci cind il 
urmărea, iși exprima 
admirația simplu, la
conic, familiar : „Bra
vo, mă lungule !...“ ; 
A. Davila, alcătuin- 
du-și in 1909 vestita 
companie care a mar
cat un moment de co
titură in evoluția me
todelor de lucru cu 
actorul, l-a inclus fă
ră ezitare pe Storin 
în trup.ă, alături de 
Tony și Lucia Sturdza 
Bulandra, de Romald- 
Bulfinski și Ion Ma
nolescu, de Ion Mor- 
țun și Niculescu-Bu- 
zău, de Marioara Voi- 
culescu și Maria Giur- 
gea... pentru ca mai 
tirziu. in 1913, cind a 
fost numit la condu
cerea Teatrului Na
țional, una. din pri- 

' mele sale acțiuni să 
fie aceea de a-l rea
duce pe Storin in rin- 
durile actorilor pri
mei noastre scene.

Fie că a făcut par
te din diverse com
panii teatrale (A. Da
vila — 1909-1912 —, 
Marioara Voiculescu 
— 1912-1913), fie că a 
înființat și condus el 
însuși' două compa
nii (în 1919, împreună 
cu Ion Manolescu, 
Aura Buzescu, Ion 
Iahcovescu și Elvira 
Popescu, iar în 1924, 
împreună cu soții Bu
landra., Ion Manolescu 
și V. Maximilian) ori 
că s-a distins pe sce
na Teatrului Națio
nal, G. Storin a în
semnat pentru cole

Curs de limba franceză. Lec
ția a 48-a.
iiniv. Claude
Prietenii lui
Telex.
Publicitate.
Tehnic-Club.
Bucureștiul necunoscut. Vechi 
așezăminte spitalicești.
Telecinemateca. Ciclul 
grid Bergman : „Vizita". 
Teleobiectiv.
Telejurnal.

1G,OO—17,00 Teleșcoală. a Biologie 
(anul IIT liceu) : Fiziologia 
respirației. © Matematică 
(clasa a VIH-a) : Probleme, 
o Economie politică : Prin
cipii și metode de conduce
re a activității economice.
Emisiune în limba maghiară. 
Telex.
Publicitate.
Omul și muzica lui : Felix 
Mendelsohn Bartholdy.
1001 de seri.
Telejurnal. a Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor. .
Cîntecul săptămînii : „în
România" de George Grigo- 
riu. pe versuri de Angel 
Grigoriu și Romeo Iorgules- 
cu. Interpretează : Eva Kiss. 
Reportaj TV. Manifest al ce
lui de-al 8-!ea deceniu. Emi
siune consacrată 
a 80 de ani 
P.S.D.M.R.
Retrospectivă 
Tinerii despre
Steaua fără nume. „Floarea 
din grădină" — emisiune- 
concurs pentru tinerii inter
pret.! de muzică populară. 
Concurenți : Sava Negrean
— Buciumi, jud. Sălaj ; Lu- 
creți-a Horț .— Tg. Lăpuș — 
Maramureș.
24 de ore. © Din țările so
cialiste.

22,45 Aplauze pentru

PROGRAMUL II

mare

toți. Geor-

de 
opere.

gram.de balet pe 
terpretată la nai 
ghe Zamfir.

22,25 Biblioteca pentru 
ge Bacovia (I)

Walt Disney, 
ei înșiși, 

nume.

aniversării 
de la crearea

români.

90 DE ANI 
DE LA NAȘTEREA 
LUI G. STORIN

nală, pe o simplitate 
și pe o alegere fără 
greș a mijloacelor de 
expresie, însemna 
pentru teatrul nostru 
ruptura. cu „veris- 
mul" cultivat în epo
că de teatrul italian, 
ori față de clișeele 
teatrului romantic. 
Storin a fost prin ex
celență un actor rea
list. Fiecare gest al 
său sugera, privirile 
vorbeau, iar cuvinte
le semnificau. Știa ca 
nimeni altul să dea 
viață acelor amănun
te particulare, , unice, 
din care se constituie 
oricare biografie in
terioară. Iar cele mai 
reușite creații ale sale 
au fost, tocmai ace
lea in care persona
jul se dezvăluia cu 
discreție, cu o lentă 
și tulburător de mi
nuțioasă pregătire a 
momentelor culmi
nante. Storin nu avea 
nevoie de joc exte
rior. Mimica, gestica, 
inflexiunile vocii ve
neau din adincul fiin
ței sale, toate izvo- 
rînd din acele zone 
subterane pe care le 
explorează doar marii 
actori. Era suficient 
să stea nemișcat pe 
scenă și să arunce o

Dorim ca la nivelul ministerelor și centralelor industriale verifice dacă, in de complexitatea
care conducea acestui sector îndrumare, azi șef la secția întreținere, poate să-și valorifice în mod nemijlocit experiența de peste 15 ani dobîndită în uzină. Aceeași situație s-a întîmplat cu serviciul sculer-șef, comasat cu secția sculărie. care constituie acum o singură unitate productivă. Centralizarea problemelor de natură eco- nomico-financioră ale secțiilor de producție în compartimentul contabil-șef asigură o muncă de calitate superioară în acest domeniu, cu un număr de personal redus. Au dispărut contabilii șefi din secții, ca verigi intermediare între secții și contabilitatea centrală. Pînă la aplicarea decretului, în uzina noastră își desfășurau activitatea 3 ingineri șefi (2 de producție, unul de concepție). în prezent aceste verigi au fost eliminate, cadre competente trecind din noua Centrală industrială pentru metalurgia metalelor neferoase și rare (C.I.M.M.N.R.), cu sediul la Slatina, Practic, pe baza decretului Consiliului de Stat, se unește într-o centrală de ramură potențialul tehnic și uman al celor trei

activitatea doar prin fiind numit

la conducerea directă a procesului de proiectare și de producție.
.IF.

5să se funcție producției industriale, normele unitare de structură au lost sau nu aplicate in mod echitabil, deoarece dintr-o succintă informare rezultă că între ramura producătoare. de mașini- unelte cu complexitate deosebită și ramura producătoare de vagoane există o diferență infimă în ce privește ponderea personalului TESA. Totodată, în

cazul atelierelor iectare — pentru rea celor mai eu pregătire există pericolul de a atinge proporții necorespunzătoare între' ingineri, tehnicieni și desenatori, ceea ce duce la utilizarea neeconomicoasă a unor cadre cu pregătire superioară. Acțiunea de aplicare a Decretului privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile economice a fost încheiată în uzina noastră la' data de 26 martie a.c.

de pro- menține- bune cadre superioară —

Ing. IOAN BUDA,
director general al Centralei industriale pentru 
metalurgia metalelor neferoase și rare — Slatina

113 întreprinderi și un institut de cercetare fac parte
2 înainte, ponderea personalului TESA în numărul total salariaților era de 15,75 sută. El a fost rțdtis' cu-î ............ ..................

Ia șută1,“fiind «îștigațe 'centrali ală"inetăielor': ne- .. i'bxisteiJte ’ piljăacum la Slatina. Baia Mare și București. Intre avantajele pe care le prezintă înființarea noii centrale, consemnăm unificarea activității din ramura metalurgiei neferoase și, deci, posibilitatea rezolvării o- perative, unitare și competente a tuturor problemelor • actuale și de perspectivă. Prin aplicarea decretului se înlătură tendințele arbitrare existente Pe alocuri în crearea de posturi „după necesitate", deoarece se stabilesc criterii care stau la baza zării serviciilor și lor funcționale, astfel, serviciile existente în trei și în unele întreprinderi, care îngreunau rezolvarea operativă a problemelor de producție, întrucît inginerul șef, șeful de serviciu și alți specialiști erau îndepărtați de producție, nu conduceau nemijlocit fluxul productiv, se informau din hîrtii, fără a cunoaște ce se întîmplă în mod real în secții și ateliere. Se ajunsese chiar la un fenomen paradoxal. In timp ce serviciile erau „împănate" cu cadre de înaltă calificare folosite incomplet, în sectoarele de concepție, proiectare, cercetare se simțea o lipsă acută de specialiști.

alla30pentru producție, cercetare.. feroase' și proiectare un număr de 175 cadre. cele 175 cu, și fără pregătire de specialitate, au. fost redistribuite in cadrul uzinei pe următoarele sectoare : completarea personalului direct productiv ; conducerea nemijlocită a procesului de producție ; încadrarea în cursurile de calificare existente și care se vor organiza în perioada următoare pe cursuri fiind deja programate și aprobate ca plan de învățămînt pentru 1973. Serviciile de concepție pe activitățile : proiectare produse noi, tehnologie de prelucrare la cald, la rece și normare, cît și activitățile de autoutilare, pregătirea fabricației, consumuri specifice. cooperare internațională în asimilare și cercetare au fost concentrate în i ateliere de proiectare, inițial răspindite în peste 7 .........."

~ Toate cadre,

meserii, aceste

activități.- întărind sectoarele £|. direct productive, atît prin repartiz.a- cadre bine pregătite, prin completarearea de cit și efectivelor de lucru, se vor obține următoarele rezultate : elaborarea, programarea și respectarea riguroasă a procesului de fabricație în scopul creșterii decalajului între secțiile de prelucrare și cele de fi- nalizare-montaj ; îmbunătățirea indicelui de utilizare a parcului de mașini- unelte ; ridicarea calității produselor și diminuarea rebuturilor prin acordarea unei asistențe tehnice sporite. Toate acestea constituie premisele realizării u- nui volum sporit de producție industrială față de sarcinile maximale de plan.

(Urmare din pag. I)săpatul gropilor, la sădit. De astăzi, cel tirziu de mîine. Orice sătean, orice bun gospodar știe că acum o oră pierdută înseamnă un pom mai puțin în livada cooperativei sau în propria grădină. Timp de făcut planuri nu mai avem ; trebuie trecut efectiv Ia lucru pentru a se realiza, in fiecare întreprindere agricolă de stat sau cooperativă agricolă, programul de dezvoltare a pomiculturii. Este de datoria organizațiilor de partid să acționeze imediat, să explice, să convingă și să mobilizeze la lucru cooperatorii și lucrătorii din I.A.S. la executarea lucrărilor de plantat, să urmărească realizarea întocmai a programului respectiv și aceasta cu atît mai mult cu cît realizarea plantațiilor este parte integrantă a planului de producție, iar de la realizarea planului de producție n-are nimeni dreptul să se abată.
Conducători de anStăfi 

agricole, specialiști, lu
crători din agricultură! 
Treceți cu toate forțele la 
acțiunea de plantări, exe
cutați lucrări de cea mai

—, Cadrele de specia- Q liști vor fi îndreptate, fără îndoială, cu prioritate spre producție, cercetare și proiectare. Pentru personalul fără pregătire de specialitate am organizat cursuri de recalificare. Avem nevoie de numeroase cadre pentru noile hale de electroliză din cadrul uzi-., nei de aluminiu, pentru ' J extinderea uzinei de prelucrare a aluminiului etc. Un număr însemnat de cadre, atît de specialiști, cît și personal tehnico-administrativ, vor fi îndrumate către o nouă uzină, din cadrul centralei, care va intra în funcțiune în acest an. Este vorba de fabrica de cabluri electrice de forță din aluminiu. O altă parte din personalul TESA va fi îndrumat spre alte unități din cadrul centralei sau din afara ei.precise organi- birouri-Dispar, paralele, centrale

2 Numai pentru întreprinderile industriale din județul Olt, din cadrul centralei, s-a obținut pentru producție, cercetare și proiectare un cîștig de 26 maiștri, 23 tehnicieni și 19 ingineri. Pentru celelalte întreprinderi ale centralei numărul inginerilor și tehnicienilor care vor lucra in producție, cercetare și proiectare este cuprins între 30—80.

4 In ceea ce privește reorganizarea, țin să arăt că aceasta nu a afectat nicidecum procesul de producție. Totul s-a făcut, ca să spun așa, „din mers“. Un lucru este cert : s-a întărit mult asistența tehnică și de aici nu putem avea decît efecte pozitive : toate instalațiile și utilajele funcționează și avem siguranța că vor funcționa la capacitatea maximă. Se vor soluționa în primul rind problemele de proiectare, cate pînă acum ne-au dat multă bătaie de cap. Apoi, să nu uităm că în acest fel crește foarte mult răspunderea fiecărui specialist, a fiecărui inginer sau tehnician față de cantitatea și calitatea producției realizate.
5 Pînă Ia sfîrșitul a-cestei șăptămîni se va încheia în cadrul centralei noastre reorganizarea fiecărei întreprinderi în parte. Avînd în vedere faptul că noua centrală are un profil mult mai larg decît înainte, aici fiind inclusă metalurgia tuturor metalelor neferoase și rare, solicităm sprijinul ministerului pentru asigurarea cu cadre de înaltă calificare pentru metalurgia cuprului, a zincului, a metalelor rare etc.Anchetâ-sondaj realizata de

Nistor ȚUICU, Constantin S1M1ON, Emilia» ROUĂ
J

bună calitate pentru a se 
asigura o bună prindere a 
pomilor IO rezervă importantă pentru dezvoltarea pomiculturii o constituie grădinile de pe lingă oasele locui-

țiile dintre blocuri pomi, cit mai mulți pomi fructiferi și ornamentali, care să împodobească peisajul și să purifice aerul. în unele locuri foarte viciat ? Este datoria organelor de specialitate ale consiliilor populare să asigure materialul săditor si să-i

17,30. Agenda.
17,40 Pagini muzicale 

popularitate din
Film serial pentru tineret :
„Pierduți în spațiu" — epi
sodul XXII „Planeta fan
tomă".
Publicitate.

Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.
1001 de seri.
Telejurnal, a Cincinalul îna-. 
inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Concertul orchestrei de ca
meră și al soliștilor orches
trei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii. Dirijor : Petre Boco- 
tan. în program : George 
Draga — Preludiu ; Mozart 
— Cvintet pentru clarinet și 
coarde în La major KV 
501 (versiune orchestrală) ; 
Haydn — Concert pentru 
trompetă și orchestră, solist 
Ionel Văduva ; A. Vivaldi — 
Concert pentru contrabas și 
orchestră de coarde, solist 
Wolfgang Guttler ; Michael 
Haydn —- Divertisment pen
tru orchestră de coarde. In 

"Ipâuzâr’f'““fiî rtitil docum eh tar
„Sculpturi în lemn" din ci
clul Brâncuși, producție a 
studioului cinematografic 
„Alexandru Sahia".

22,10 Intermezzo coregrafic. Pro- 
muzică in- 
de Gheor-

*

*

I 
I

.............. ..................... . .......................... ... .... .... . ...........

CU PRILEJUL CENTENARULUI
î ■ LU I
j -•WV youivm-MIERCUREA CIUC (corespondentul „Scîn- teii“, G. T3mori). — In cadrul manifestărilor culturale recomandate de UNESCO, dedicate împlinirii a 100 de ani de la naș

NAGY ISTVÂNterea pictorului Nagy Istvăn, miercuri a avut loc dezvelirea plăcii comemorative a pictorului în satul său natal Misentea, din județul Harghita. Participant — artiști
plastici. oameni de cultură, numeroși țărani secui — au adus, prin prezența lor, un omagiu artistului, o- mului Nagy Istvăn, fiului de țăran din Misentea.

Preocupările cotidiene în agricultura județului Argeș sint dintre cele mai diverse. Am poposit o zi cu aparatul fotografic în ferma pomicolă Suseni. Livada acesteia măsoară cîteva sute de hectare cu cireși, meri, peri, caiși din soiurile cele mai alese. In ima
gine — unii din pricepufii pomicultori, care efectuează lucrări de îngrijire a pomilor. In mijlocul lor, prezentă în toate fazele de lucru, inimoasa șefă de fermă, ing. Adelina Oprea Foto : M. Cioc

După cum bine știm, actualele plantații au fost făcute în mare parte prin participarea efectivă a tineretului. . Nimic nu este mai frumos, mai înălțător decît să știi și să vezi cum un pom plantat de tine crește, din an în an, tot mai viguros, cum

torilor. de la sate. In județul OLT, de exemplu, se desfășoară, in acest 'sens, o amplă acțiune la care au răspuns favorabil mii de locuitori ai satelor. Organele agricole județene au asigurat materialul săditor. iar specialiștii acordă asistenta tehnică necesară. Este o experiență care merită să fie îmbrățișată și de alte județe.Care orășean nu dorește să aibă 
pe strada lui, lingă casa lui, în spa-

ajute cu îndrumări tehnice pe cetățenii de Ia orașe care, fără îndoială, vor participa in număr mare la această acțiune.
Locuitori de la sate și 

orașe, este în interesul 
fiecăruia și al tuturor să 
sădiți și să îngrijiți un 
nurrțăr cît mai mare de 
pomi l

oamenii se bucură de frumusețea și de roadele lui. Iată de ce, in marea acțiune de plantare a pomilor, tineretul țării, toți copiii patriei noastre, organizațiile U.T.C., asociațiile. studențești, organizațiile de pionieri sînt. chemate să-și dea din plin contribuția. Este firesc și șintem convinși că așa se va întîmplă, că ei vor fi în primele rînduri. Cu prilejul unei manifestații de 1 Mai in Capitală, pe o pancartă se putea citi : „Fiecare pio

nier să planteze și să îngrijească un pom !“ Să completăm această lozincă și să spunem : „Fiecare pionier, fiecare utecist să planteze și să îngrijească un pom !“ și ceea ce este mai important, organizațiile' de pionieri și U.T.C., tinerii să treacă la traducerea ei în viață. De asemenea, studenții din institutele de învățămînt superior agricol și silvic, elevii școlilor și liceelor cu profil agricol și silvic, cadrele didactice pot și trebuie ;să participe la lucrările de pichetare a terenului pentru viitoarele plantații, la sortarea și fasonarea materialului săditor, la acordarea asistentei tehnice. Dezvoitînd tradiția poporului nostru, în această primăvară, în fiecare localitate se' va organiza „Săptămina sădirii și îngrijirii pomilor". Perioada desfășurării acestor acțiuni se va stabili diferențiat,' în raport cu condițiile din zona respectivă.
Tineri și tinere! Plan

tați și îngrijiți fiecare cel 
puțin un pom ! Vor creș
te odată cu voi spre 
bucuria voastră, spre fo
losul întregii țări.Facem plantații noi, am putea face mai multe, mai bine organizate în-

cît să avem certitudinea că ceea ce sădim azi peste cițiva ani va produce roade din belșug. însă deopotrivă trebuie să îngrijim și pomii mai bătrîni, cei care dau fructele de azi. Or, în această privință se constată multe neajunsuri. Pomilor nu li se fac tăieri și stropiri și de aceea producția medie de fructe este foarte mică, iar calitatea lor — necorespunzătoare. Acum, în primăvară, trebuie să se execute atît la pomii din livezile în masiv, cît și Ia cei răzleți, lucrările de care depinde sporirea producției de fructe : tăieri, aplicarea tratamentelor pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, fertilizarea etc. în cooperativele agricole, generalizarea acordului global ca lormă de retribuire cointeresează pe cooperatori să îngrijească mai bine pomii, să obțină producții mari și de cea mai bună calitate. Se cere însă ca, peste tot, pomii să fie dați în grija formațiilor de lucru, a familiilor de cooperatori, să se știe cine răspunde de îngrijirea fiecărui pom.Plantarea pomilor și îngrijirea plantațiilor sînt acțiuni de mare însemnătate la care trebuie atrași toți locuitorii țării. Să creștem inai mulți pomi, să-i îngrijim cit mai bine, să facem din țara noastră o adevărată grădină I

gram.de
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Cronica zileiTovarășului DOMINIQUE URBANY]
Președintele Partidului Comunist din LuxemburgDragă tovarășe Urbany,La cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, mă alătur cu plăcere celor ce vă adresează dv., vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești luxemburgheze, sincere felicitări și un salut călduros.în numei^ Partidului Comunist Român și al meu personal vă urez multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea ce o des- fășurați pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres și muncitoare și ale poporului luxemburghez, pentru păcii, democrației și socialismului. bunăstare ale clasei triumful idealurilor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, tovarășul Gustav Husak, a adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care exprimă sincere mulțumiri, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și a sa personal, pentru profundele condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a lui Radko Kaska, ministru al afacerilor interne al R.S. Cehoslovace, și Michal Kudzej, șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, membri ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, deputați în Adunarea Federală a R.S. Cehoslovace.- -------------------------------------------------
Plecarea delegației Asociației
de prietenie mongolo-românedeie- mon-Bat- mon-

Miercuri a părăsit Capitala gația Asociației de prietenie golo-române, condusă de J. monh, rectorul Universitățiigole de stat, președintele asociației, care, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinăta-
tea, a făcut o vizită de prietenie în România.în cursul vizitei, oaspeții au avut întrevederi la I.R.R.C.S., Universitatea București și au vizitat obiective economice și soclal-culturalo din București și din alte orașe.(Agerpres)

Sosirea în Capitala a delegației guvernamentale
I»

a R. D. Germane, condusă de dr. Kurt FichtnerMiercuri seara a sosit in Capitală delegația guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D. Germane în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică intre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, care va participa la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a comisiei.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Mihai

Marinescu, prim-vicepreședinte al Consiliului central de control muncitoresc al activității economice și sociale, președintele părții române in comisie, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gri- gore Bărgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, de membri ai părții române in comisie.Au fost prezenți dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
întoarcerea din Belgia a delegației

de activiști ai P.C.R.Miercuri seara, s-aCapitală delegația de _____Partidului Comunist Român, să de tovarășul Constantin lescu. membru al C.C. al prim-secretar al Comitetului țean Galati al P.C.R., care, la invitația Partidului Socialist Belgian, a făcut o vizită în Belgia.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost intim piua tă de tovarășii Simion Bughici și Ion Savu, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★în timpul călătoriei în Belgia, delegația a vizitat obiective industriale, agricole, sociale, de cercetare științifică, culturale și turistice

i

înapoiat in activiști ai condu- Dăscă- P.C.R.. jude-
din orașele Bruxelles. Liege. Anvers, Mons, Charleroi, Namur. Ostende, Bruges.Delegația a avut intilniri cu cortr ducerea națională a Partidului Socialist Belgian și cu secretari ai Federațiilor socialiste din localitățile vizitate.

■*în timpul șederii în Belgia, legația de activiști ai Partidului munist Român s-a întîlnit cu varășii Albert De Coninck și Debrouwere, membri ai Birouluilltic al C.C. al Partidului Comunist din Belgia. întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

de- Co- to- Jan Po-
(Agerpres)

<r;SPOR^< SPOkT < SPORT » SPORT • SPORT ^ SPORT r SPORT <

HOCHEI: CAMPIONATELE MONDIALE

© Ieri, România — Elveția 5—4 (de la 0—3)ai campionatului pe gheață (gru- partida Iugosla- normal, victoria
egaleze prin golu- Tureanu (min. 23) 26). în minutul 32 din nou conduce-

Duminică, inaugurarea sezonului automobilistic

VITEZA PE CIRCUIT
DEBUTUL SPORTIV OFICIAL AL AUTOMOBILELOR 

„DACIA'-1300

un fiecare finală clasa- cu in- micul

noastre. încheie- de cîte- Bandas)

Programul de ieri mondial de hochei pa B) a început cu via—Italia. Absolut a revenit iugoslavilor. Scor : 8—4.După ce cu o seară înainte produseseră o bună impresie în partidele din etapa a IV-a, reprezentativele României (2—4 cu R.D.G. ; pină în min. 53 însă era 2—2 !) și Elveției (5—4 cu Japonia) au susținut meci direct, decisiv pentru în ceea ce privește poziția (mai bună sau mai slabă)'în mentul întrecerii. Am urmărit teres firesc acest joc, peecran, și ne-am putut da seama de ardoarea, de dirzenia cu care ambele tabere și-au susținut șansa. Cu toate că începuse bine, echipa noastră nu a reușit, din păcate, să reziste prea mult atacurilor tot mai dezlănțuite ale sportivilor elvețieni. Ei au deschis scorul (golul fusese, însă, marcat în mod neregulamentar, cu patina !) și, foarte repede, au ajuns să conducă cu 3—0. Un șut puternic, de la distanță, al lui Ioniță, chiar în ultimele secunde ale primei re- pri.. nu poate fi apărat de portarul clv\v an, la pauză elvețienii avind doar un avans de două goluri.Hocheiștii noștri încep în forță cea de-a doua repriză și, ca urmare a unor frumoase acțiuni de

atac, reușesc să rile realizate de și Huțaiiu (min. elvețienii preiau rea. în ultima repriză jucătorii români atacă dezlănțuit. Elvețienii se apără cu disperare. Timpul trece, firesc, în defavoarea echipei Cu două minute înainte de rea partidei — la interval va secunde — egalăm (prinși înscriem golul victoriei (prin Ioniță). Scor 5—4 pentru România : a patra victorie, din cinci posibile !în clasament, conduce R.D. Germană, cu 10 puncte (aseară : 5—3cu Japonia), urmată de România (8 puncte).Astăzb este zi de odihnă pentru toate echipele. Miine selecționata României va întîlni formația S.U.A.
★în localitățile olandeze Groningen și Hcerenveen s-au disputat meciurile zilei a doua a ropean de hochei pe gheață pentru juniori (grupa B). Rezultate tehnice : Norvegia—Austria2- 3) ; Olanda—Italia 3—1 (2—0, 0—1, 1—0) ; Polonia—Franța 10—2 (1—0,3— 2, 6—0) ; Bulgaria—Danemarca3—] (2—0, 0—1, 1—0). Echipa României a avut zi liberă.

campionatului eu-
5-5 (2—0, 1—2,

A început „Cupa Prietenia"

la patinaj artistic
La Patinoarul „23 August" din Capitală a început ieri competiția internațională de patinaj artistic „Cupa Prietenia", concurs la care participă cei mai buni patinatori juniori din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.Proba de. figuri obligatorii din, cadrul concursului individual masculin a fost ciștigată de cehoslovacul Mi-

În cîteva

noutur- bas- stu-

o NATAȚIE. — La Riga continuă concursul internațional feminin de natație (bazin de 25 m) dotat cu trofeul „Komsomolskaia Pravda". Lu- înd startul în finala probei de 100 m fluture, înotătoarea româncă Anca Groza a ocupat locul 3 cu timpul de 1'07”20/100, performanță ce reprezintă un nou record al României. Pe primul loc s-a clasat Vera Faitlova (Cehoslovacia) — 1’06”51/100 — record al Cehoslovaciei,» BASCHET. — A început neul internațional masculin de chet de la Kosice. Selecționatadențească a Cehoslovaciei a obținut o surprinzătoare victorie cu 81—67 (42—30) în fața echipei României. Alte rezultate : Cehoslovacia—Ungaria 79—69, Bulgaria—reprezentativa orașului Viena 76—61.0 FOTBAL. — La Plovdiv s-a desfășurat intîlnirea amicală de fotbal dintre selecționatele Bulgariei și U.R.S.S. Gazdele au obținut victoria cu 1—0, prin golul marcat in minutul 66 de Dermendjiev.0 La Viena, în meci amica! : Austria—Olanda 1—0 (1—0).0 La Meppen, într-un meci contînd pentru grupa a 6-a a preliminariilor turneului U.E.F.A.. echipele de juniori ale R. F. Germania și Olandei au terminat la egalitate (1—1).0 ȘAH. — Turneul internațional feminin de șah pe echipe de la Vrnjacka Banja a continuat cu în- tilnirile din runda a doua Echipa României conduce cu 1.5—0.5 puncte (o partidă întreruptă) în meciul cu selecționata Iugoslaviei. Maria Po- gorevici a cîștigat la Milivojevici, Alexandra Nicolau a remizat cu Tereza Stadler, iar Baumstark a întrerupt partida cu Kalhbrener.

Duminică dimineață, așa cum am mai anunțat, va avea Ioc în Capitală inaugurarea anului automobilistic : un mare concurs de viteză pe circuit. Competiția de debut a sezonului — organizată de filiala A.C.R. și clubul „Dacia-Service" — se bucură de prezența celor mai buni auto- mobiliști din București și din țară. Ineditul întrecerii îl constituie faptul că automobilele „Dacia 1300“, recent omologate de Federația internațională a automobilului, iau startul pentru prima dată în mod oficial. De altfel, trofeul concursului — „Cupa Jean Calcianu" — este rezer- i / i « W
i î :,a

t,

IERI, LA

vat numai automobilelor românești, urmînd a fi atribuit acelui pilot care, pe o mașină „Dacia", va înregistra cel mai bun timp pe un tur de pistă, Probele se dispută separat, pe clase și cilindree. Traseul (în lungime de 2 200 m) fi parcurs de 6—10 ori, manșe.Ieri, la secretariatul se primiseră înscrierea de principiu a peste 60 de alergători. între aceștia se află campionii balcanici Eugen Ionescu-Cris'tea și Petre Ve- zeanu, frații (și tatăl) Motoc, Aurel, Gref Horst etc.
FOTBAL

Traseul urmează a in douăconcursului
Puiu

jJ»

Prof. Ioan Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, a avut miercuri o întrevedere cu atomistul britanic prof. Eric Burhop, președintele Federației mondiale a oamenilor de știință.Cu ac-est prilej, au fost discutate unele probleme legate de participarea oamenilor de știință români la activitatea de cooperare internațională in domeniul cercetării științifice și tehnologiei.
★Ansamblul artistic al pionierilor din Baku, ce întreprinde, în prezent, un turneu în țara noastră, a susținut, miercuri dimineața, primul spectacol în Capitală, pe scena Palatului Pionierilor.în interpretarea micilor artiști, spectacolul alcătuit din cîntece și dansuri sovietice și românești s-a bucurat de un frumos succes.în continuarea turneului, pionierii sovietici vor mai susține spectacole la Casa prieteniei româno-sovietice din București și la casele pionierilor din Ploiești și Cîmpina. (Agerpres)

Timpul probabil pentru 30, 31 
martie și 1 aprilie. în țarii : Ce
rul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în sud-vestul țării, 
unde vor cădea ploi temporare, 
în rest, ploi slabe izolate. Vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 3 și plus 7 grade, iar 
maximele între 6 și 16 grade. în 
București : Cerul va fi temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. 
Vîntul va prezenta unele intensi
ficări. Temperatura în scădere 
ușoară.

Monumentele modernemoderne

A Uzbekistanului
înainte de a pleca în Uzbekistan am răsfoit o carte de istorie cumpărată într-o librărie din Moscova. în slovele cărții l-am urmărit pe Alexandru Macedon trecind prin foc și sabie fosta cetate a Marakandei — astăzi Samarkand —, l-am admirat pe Abu Aii Ibn-Sina (Avicenna) și am gustat din stihurile cu aromă de piersică și migdală ale lui Alișer Navoi. Și am mai văzut, cu ochii minții, pe țăranul uzbek de pe vremuri, împovărat de sărăcie, împilat de bei și emiri, lucrind din greu pe un pămînt sărac, drămu- ind apa strop cu strop...Călătorul proaspăt descins la Samarkand privește îndelung vechile monumente — cum ar fi, de pildă, piața Rogistan sau renumitul mausoleu Șah i Zinda. Dar în apropiere de aceste somptuoase vestigii ale trecutului se deschid în evantai noile bulevarde ale orașului, iar in cartierele industriale zeci de mii de muncitori înalță monumente ale vieții moderne.Tocmai aici, în aceste cartiere, poți măsura mai bine contrastul dintre trecutul și prezentul Uzbekistanului.De la cîteva mici întreprinderi și ateliere meșteșugărești, cite număra înainte de Revoluția Socialistă din Octombrie, Uzbekista- nul a ajuns să dispună în prezent de 1 200 de mari nate și uzine, zentînd o sută muri ale printre care construcțiile de mașini, energetica, electrotehnica, chimia și petrochimia, extracția petrolului, cărbunelui și aurului etc. Uzbekisțanul este cunoscut prin producția sa de semănători și mașini speciale pentru culesul bumbacului. Totodată, aici se fa- ., brică fiecare a cincea . mașipă'fle țesut și fie- _ ■«cure al zecelea tractor'-* cultivator' din U.R.S.S.Pentru ilustrarea a- , cestui progres industrial, pot fi alese numeroase trasee.O rută foarte interesantă este cea -----permite cunoașterea o- rașplor noi. Iată, de pildă, localitatea Al- malik, supranumită și

,,citadela metalelor**. In această zonă, bogată în cupru, molibden, zinc etc. întreprinderile miniere se înșiru- ie, ca o salbă de-a lungul munților Kurama. Nu de mult, orașul a sărbătorit un eveniment semnificativ — nașterea celui de-al 100 000-lea locuitor. Semnificativ, pentru că arată expansiunea demografică a unei localități apărute pe stin- cile munților sau, cum se exprima cindva un publicist uzbek, , „pe
însemnări

de călătorie 
din U.R.S.S.

toc fără speranțe, calea viaturilor'*, departe de Alma-

aducă, deopotrivă, lumină și fertilitate.Ceea ce caracterizează industria republicană este tendința ei spre continuă înnoire și modernizare. Am a- v.ut o ilustrare vie a acestei realități vizitând Combinatul textil din Tășkent. Este o întreprindere în care lucrează peste 14 000 de muncitori, in mare majoritate femei. Baloturile de pinzeturl pfodiise la Tașkent călătoresc spre republicile învecinate și trec granițele Uniunii Sovietice, îndreptindu-se spre multe alte țări ale lumii.Tabloul dezvoltării Uzbekistanului contemporan nu ar fi complet fără a aminti, fie și sumar, ceea ce s-a înfăptuit în. anii’ puterii sovietice în domeniul agriculturii. Lupta pentru cucerirea puștiurilor a început încă di.n primii ani de după revoluție. Umăr la umăr, uzbecii, rușii, ucrainenii, kazahii și tadjicii au săpat un canal lung de 180 km care a unit apele A- mu-Dariei și cele ale riului Zeravșan, ferti- lizînd zeci de mii de hectare. în valea Fergana s-a creat un lac imens ce irigă peste 700 000 de hectare. Localnicii îl numesc „Marea Fergana". Pornind din malurile celuilalt fluviu, Sîr-Da- ria, o mulțime de canale și-au făcut loc spre Stepa Flămîndă. Si aici au fost irigate 200 000 de hectare de pămînt și s-au creat colhozuri și sovhozuri. Cindva, în Stepa Flămîndă ciulinul era singura plantă ce înfrunta cerbicia naturii. Astăzi locul ciulinilor l-au luat bumbacul și orezul, iar în grădinile colhozurilor au apărut rodii piersici....Și astfel, se noiește continuu ța orașelor și satelor, ca și. viața locuitorilor de;,pe aceste meleaguri

un în Nu . . __________lik, în jurul unor combinate de ciment și materiale de construe- i ții, a luat ființă o altă localitate — Ahanga- ran....Iată și alte orașe — fiecare cu specificul I său. Multe s-ar putea scrie despre Bekabad — un oraș cu 16 întreprinderi, între care o deosebită importanță are combinatul metalurgic, un oraș în care se formează generații de oțelari. în apropiere s-a ridicat Gazai- kent — „orașul dulciurilor" — ale cărui con- I serve preparate din fructe de pădure sint apreciate pretutindeni în Uniunea Sovietică. Pskent e orașul unde se creează excavatoarele și buldozerele care scurmă nisipurile în valea Ferganei și in i Stepa Flămîndă, Far- | had și Șirin își au și : ele semnificația lor. Au i fost construite chiar pe locurile unde, potrivit , unei vechi legende, , Farhad a vrut. să stră- , pungă stîncai pentru a A. ____ .da drumul șuvoaielor mărturie vie"~a°fâ'-
ZX V*, ri z-7 î ’ C? î IX rx —« rw _ *1'1- ,lentului creator al oa- menilor sovietici, care, pe Întreg cuprinsul patriei, sub conducerea P.C.U.S., își consacră cu abnegație eforturile țelului nobil al construcției comunismului.

Reparații de autocamioane și motoare în timp cit mai scurtCLUJ (Corespondentul „Scîn- teii“, AI. Mureșan). — Zilele acestea, la Uzina de reparații auto Cluj a fost .realizat cel de-al 100-lea transpalet hidraulic pentru containeriza- rea și paletizarea transporturilor. Conceput și proiectat de specialiștii uzinei, clujene anul trecut, transpaletul s-a bucurat de succes la diferite expoziții Interne și internaționale. Au fost- fabricate anul trecut: 500..„ bupâti-,-iar ppntru acest an^feâjțțțg" prevăzute ■•1-000. Dar trans^ăfe®»'-' ,tele constituie pentru U.R.A.— ” Cluj numai o parte din activitatea sa, care constă, în principal, în repararea de autocamioane și motoare-agregat- Un succes al colectivului de muncă de aici : timpul de imobilizare pentru reparații a scăzut de la circa 15 zile la mai puțin de 12 zile. în acest an, se preconizează ca acest timp să fie redus la numai 10 zile, ca urmare a organizării reparațiilor pe linii tehnologice de prelucrare și montaj, a mecanizării transporturilor pieselor ps fluxul tehnologic, organizării cu mijloace interne a unui sector de tratamente termice și a unei sculării. De asemenea, s-a trecut la organizarea demontării autocamioanelor în flux, ceea ce va mări și mai mult productivitatea. Concomitent, U.R.A.—Cluj fabrică circa 300 de piese de schimb necesare reparațiilor de autocamioane și motoare.

peste combi- repre- de ra- industriei,

5iîn- fa-
t'-c de ' apă din 'Sir-Dâria spre pustiurile nisipoase ; dar el n-a izbutit să-și înfăptuiască visul. în anii socialismului și comunismului, urmașii lui Farhad au. ridicat pe aceleași locuri o hidrocentrală care face ca apele Sir-Dariei' să

îor-Hajnal — Dumitru, Beldeanu, dănescu — Troi, Dumitrache, Marcu. în urma unor accidentări din repriza secundă, Dumitrache și Iordă- nescu au fost înlocuiți cu Aelenei și Dumitriu IV.
Ieri, la Pitești, in prezența a peste 10 000 de spectatori, o selecționată divizionară română a întilnit reprezentativa cluburilor din Israel. După un joc plăcut ca spectacol, cu multe faze la poartă, partida s-a încheiat cu scorul de 3—1 (2—0) in favoarea fotbaliștilor noștri. Aceștia au minat relativ autoritar meciul, ere* îndu-și numeroase ocazii de a scrie, dar nereușind să fructifice de- cit trei. Au fost goluri frumoase și aplaudate de public, marcate la capătul unor, reușite combinații, întii a marcat Iordănescu. de ori : primul dintr-o centrare a Marcu, al doilea după o deschidere pe partea dreaptă a lui Beldeanu reluată direct spre centrul careului de Troi. Cel de al treilea punct l-a înscris Beldeanu, după ce mingea, trimisă de Dumitru, pe aripa stingă, fusese șutată puternic în bară, de Marcu.Trebuie spus însă că din momentul în care scorul ajunsese la 3—0, fotbaliștii noștri âu slăbit presiunea la poarta adversă, nu s-au mai concentrat în joc, ba, in ultimul sfert de oră, chiar ne-au părut obosiți. în această' perioadă de timp a crescut numărul greșelilor individuale și colective,. greșeli pe care, de altfel, fotbaliștii noștri le comiseseră ne- permis de mult și pină atunci.Slaba calitate a jocului fotbaliștilor noștri din ultimul sfert de oră a daț voie echipei oaspete — o echipă ambițioasă și foarte robustă — să marcheze un gol și să creeze și alte acțiuni periculoase la poarta lui Răducanu.Iată formația aliniată de selecționata noastră divizionară : Răducanu — Sătmăreanu, Dinu, Sameș,

do-în-
Mai două lui

care
Valeriu MIRONESCU A. MUNTEANUTÎRGOVIȘTE — (corespondentul „Scînteii", C. Soci). — Ieri, pe stadionul „Metalul", s-a desfășurat partida de fotbal dintre selecționatele de tineret ale României și Israelului. După o repriză „albă", fără goluri, tinerii noștri fotbaliști se impun și înscriu două goluri (prin Mureșan și Mulțescu). Oaspeții reduc din handicap spre sfirșitul întîlnirii (prin Marmal). Scor 2—1 pentru tinerii noștri fotbaliști.În deschidere, C. S. Tîrgovi.ște (divizia B) — F. C. Petrolul (divizia A) 1—0.

LOTOcîștigurile tragerii din 23 martie 1973EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 1 variantă (25 la sută) a 100 000 lei și 2 variante (10 la sută) a 40 000 lei ; cat. 2 : 4 a 17 888 lei ; cat. 3 : 10 a 7 155 lei ; cat. 4 : 29,10 a 2 459 lei ; cat. 5 : 106,70 a 671 lei ; cat. 6 : 239,20 a 299 lei.REPORT CATEGORIA 1 : 211222 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Cat. A : 2,55 variante a 38 589 lei ; cat. B : 7 variante (25 la sută) a 4 839 lei și 13 ' variante (10 la sută) a 1 936 lei ; cat.C : 15,45 a 3 821 lei ; cat. D : 18,15 a 3 253 lei ; cat. E ; 36,35 a 1 624 lei ; cat. F : 73,80 a 800 lei ; cat. Z : 1687,20 a 100 lei.
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EXTRAGEREA I : 45 34 25 37 38 14.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă „SAL V A R E A

i

Rustam : MUNCA

cinema

cristalului i COTRO-20,13.

19.

Interesul

8,30;
20.

L. Cara- 
Un flu-

EXTRAGEREA A II-A : 7 40 3019 35.
Brabant s MUN-

violenței î fNFRAȚI-
POPOARE — 15,30 î

• Atentatul : LUCEAFĂRUL
8,30; lt; 13,30; 16; 18,30; 21, FES? 
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

sălbatică : BUCUREȘTI 
10,30; 12,30; 14,45; 16,45;

story : CENTRAL

Vest > DACIA
17,45; 20,30.

Vinde flori s DRU-
- 10; 15; 17,45; 20,30,
- 10; 15,30: 18; 20,30.

Răzbunarea >
15,30; 19,

COTROCENI

roslav Soska (82,40 puncte). Pe locurile următoare : B. Wunderlich (R.D. Germană) — 80,10 puncte și K. Ko- kora (U.R.S.S.) — 77,70 puncte. în proba de dansuri, după două exerciții, conduce perechea sovietică Ga- ronțna-Zavozin cu 46,10 puncte.Concursul continuă astăzi ; dimineață de la ora 8, iar după-amiază de la ora 16.

• HOCHEI. — Pe patinoarul central din Leningrad a luat sfîrșit cea de-a 6-a ediție a campionatelor europene C- zervate pa A), peana U.R.S.S. întrecut reprezentativa Suediei. Iată mentul final : 1. U.R.S.S.puncte ; 2. Suedia 7 puncte raj 45—16) ; 3. Cehoslovacia te (27—19) ; 4. Finlanda 4 5. Elveția 2 puncte; 6. R. mania 0 puncte.

de hochei pe gheață re- echipelor de juniori (gru- Titlul de campioană euro- a fost cucerit de echipa care, în meciul decisiv, a cu 6—2 (1—2, 3—0, 2—0) clasa- — 10 (golave- 7 punc- puncte ; F. Ger-

PRONOEXPRtSNumerele extrase la concursul nr. 13 din 28 martie 1973FOND GENERAL DE PREMII : 1705 717 lei din care 693 763 lei report la categ. 1.

Producție a studiourilor polonezeCu : Zbigniew Zapasiewicz, Maja Komorowska. Scenariul și regia 
Edward Zebrowski.

21.
• Țara
— 8,30;
19; 21
O Lovo
11,15: 13,45; 16.
e Iakov Bogomolov : CENTRAL
— 18,15; 20,30.
a Program de desene animale 
pentru copil : DOINA — 9,30.
a Salvarea : DOINA — 11,30;
13,45; 16; 18; 20,15.
O Pe aripile vintulul : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
a Cowboy : SCALA — 8,30; 11;
13,30: 16; 18,30: 21, FAVORIT — 
io; 12,30; 15.30; 18; 20,30, CAPITOL

18.30;
0 Zestrea : FLOREASCA — 16,30; 
18; 20,30.
• Alfred cel Mare : FEROVIAR
— 8,30; 10,45) 13,15; 15,45; 18,15;
20,45, EXCELSIOR — 8,43: 11;
13,30; 16; 18,30: 21, MELODIA - 
8.30; 11; 13,30; 16; ; 21, MO
DERN — 8,30; 11; 16; 18,30;
21.
• Marile vacanțe l VIITORUL — 
15,30; 18.
• Tinerii : VIITORUL
0 in arșița nopții : LUMINA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45.
0 Angelica șl sultanul t BUCEGI
— 10,30; 15,45; 18.
0 O anchetă dificilă : BUCEGI — 
20,15.
a Adio, »rme ! : 3R1VITA - S; 
12,30; 16: 19.30, GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA - 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cu nlinile curate : MOȘILOR
— 15.30; 18; 20,15, VITAN — 15,30: 
18; 20,15.
0 Organizația s GLORIA — 8,45;

11; 13,30; 18; 13,30; 20,45, AURORA 
~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
TOMIS - 0; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
a Eu, eu și ceilalți — 18; 12; 14, 
Ploua peste dragostea noastră — 
10,30: CINEMATECA (sala Union), 
a Jandarmul se Însoară : RAHO
VA — 10.30; 15,30; 18,
a Egor Bullclov și alții I RAHO
VA — 20,15.
a In umbra
REA INTRE
18; 20,15.
a Fata care
MUL SĂRII
POPULAR - ... ____  _______
a Sunetul muzicii : BUZEȘTI — 
14; 17,30.
a Clovnii t BUZEȘTI — 20,30.
n Explozia : UNIREA — 15,30; 18; 
!0,15.
A Maria Stuart : LIRA — 15,30; 
is; 20,30.
a Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : FLAMURA — 8; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Legenda tul
— 14; 16.
• Genoveva de
CA — 18; 20.
o Drumul spre
9,30; 12,15; 15; ____  ____
0 Marry Poppins : TIMPURI NOI
— 8,45—20.30 tn continuare.
• Lupul mărilor ‘
cosmos .
0 Micul om mare
— 15,15; 18.
A Structura
CENI — 20,30.
o Vacanță la Roma : PROGRE
SUL - 15,30; 18.
0 Moartea Regeiul Negru i PRO- 
3RESUL — 20.15.
o O floare și doi grădinari : 
VOLGA - 0; 12,30; 16; 19,30.
A Un glonte pentru general i 
ARTA - 15,30: 18; 20,15.
o Domnului profesor, cu dragos
te : PACEA — 15,45; 18; 20,15.
A Los Tarantos : FERENTARI — 
10; 12.15; 15,30; 18.
0 Grăsuna : FERENTARI

a Radlotelevizlunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert susținut de orchestra de ca
meră a Orchestrei simfonice a 
Radiotelcviziunii Române. Di
rijor : Petre Bocotan. Soliști : 
ștefan Korodi, Iancu Văduva, 
Wolfgang Giltler — 20.
■ Opera Română : Liliacul
■ Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor t 19.30.
• Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
ture pe lampă — 20.
• Teatrul de comedie : 
general — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra*1 (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) ; O scrisoare pierdută 
— 20, (sala din str. Alex. Sahia) :

Valentin șl Valentina
o Teatrul Mic : După cădere 
10.30.
n Teatru! „C. I. Nottara" (s 
din bd. Magheru) : Bună seara, 
domnule Wildc — 10.30.
o Teatrul Gluleștl : Geamandu
ra — 19,30.
a Teatrul ..Ion Creangă" : Cele 
13 luni ale anului — 16.

Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 15.
e Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 19.30.
n Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara* 
gtale“ : Vinătoarea de vrăjitoare
- 20.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria t
— 19,30.
c Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu": Doctor fără voie
— 19,30.



viața internațională
ÎN BAZA ACORDULUI PRIVIND ÎNCETAREA LA HELSINKI

RĂZBOIULUI ȘI RESTABILIREA PĂCII ÎN VIETNAM
SARCINILE NOULUI SESIUNEA C.E.P. L

Pod aerian pentru mnm ultimilor 
■autori americani din fcM de SudSAIGON 28 (Agerpres). — Un pod aerian alcătuit din avioane de transport militare și civile a început să funcționeze, miercuri, pe diferite aeroporturi sud-vietnameze, pentru a transporta pe militarii americani care părăsesc teritoriul Vietnamului de Sud.După cum a arătat un purtător de cuvînt al Comandamentului american din Saigon, penttu ziua de miercuri a fost prevăzută transportarea, din Vietnamul de Sud spre Statele Unite sau diferite baze americane din Extremul Orient, a unui număr de aproximativ 1 800 soldați și ofițeri, alți 2 500 militari americani urmînd să plece în cursul zilei de joi.

Se prevede, de asemenea, ca ultimul grup de militari americani,. cu- prinzind 825 de persoane afectate Comisiei militare mixte cvadripar- tite, să fie retras sîmbătă — relatează agenția U.P.I.Pe de altă parte, agenția de presă Eliberarea informează că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a predat Administrației de la Saigon în provincia Quang Tri, în intervalul 21— 25 martie, 1 451 de militari saigo- nezi capturați. Agenția menționează că anterior, în perioada 16—19 martie, au fost predați reprezentanților saigonezi 1221 de militari.
Eliberarea unor

de prizonieri din R. 0. Vietnam și Laos
noi grupuri

O nouă ședință plenară
a reuniunii multilaterale

Intervenția reprezentantului român

CABINET CHILIAN

SAIGON 28 (Agerpres). — Reprezentanți ai R. D. Vietnam au procedat, miercuri, la 'Hanoi, la eliberarea a 40 de prizonieri de război americani, anunță agenția France Presse, citind o declarație a purtătorului de cuvînt al .ComandamentuluiDin american din Saigon.Hanoi, agenția V.N.A. r.ela-
tează că miercuri, pe aeroportul Gia Lam, din capitala R. D. Vietnam, reprezentanți ai forțelor patriotice laoțiene au remis reprezentanților guvernului Statelor Unite șapte militari și doi civili americani capturați în Laos în timpul războiului.

HELSINKI 28. — Trimisul nostru special, D. Ținu, transmite: Miercuri, consultările multilaterale de la Helsinki consacrate pregătirii conferinței pentru securitate și cooperare în Europa 1 s-au desfășurat în ședință plenară. Participantii au făcut un schimb de opinii asupra stadiului în care au ajuns negocierile cu privire la ordinea de zi a viitoarei conferințe și au’examinat modalitățile de organizare a lucrărilor în zilele care au mai rămas, pînă la încheierea acestei etape.Luînd cuvîntul, șeful delegației române, ambasadorul Mircea Bălă- nescu, a apreciat că, prin efortul susținut al tuturor delegațiilor, în cea de-a treia etapă s-au Înregistrat o serie de progrese notabile, atît în ce privește evantaiul problemelor circumscrise agendei conferinței, cît și în efortul depus pentru a se a- junge la formularea unor texte întrunind acordul general. Aspectele e- sontiale ale securității și cooperării economice au făcut obiectul unei a- nalize concrete și aprofundate, ceea ce a permis să se treacă la redactarea instrucțiunilor pentru organismele conferinței europene ce se vor ocupa, la timpul respectiv, de aceste probleme.După părerea delegației române, în perioada care a rămas va trebui menținut un ritm înalt de activita-

și-a r •

VIETNAMUL DE SUD. 28 (Agerpres). — Comisia militară mixtă cvadripartită, însărcinată cu aplicarea încetării focului în Vietnamul de Sud, și-a încheiat astăzi activitatea.Formată din reprezentanții R.D. Vietnam, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Statelor Unite și Administrației de la Saigon, comisia dispunea, în virtutea Acordului de la Paris, de un mandat de 60 de zile.Comisia cvadripartită va fi înlocuită de o comisie formată din reprezentanții G.R.P. și Administrației de la Saigon, care își va ține mîine prima întrunire oficială.
BOMBARDAMENTE ASUPRA 

TERITORIULUI 
CAMBODGIANWASHINGTON 28 (Agerpres). -— Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat că Statele Unite vor continua operațiunile de bombardament în Cambodgia atît timp cît regimul de la Pnom Penh va cere acest lucru.La Honolulu, Comandamentul forțelor americane din Pacific a anunțat că marți au avut loc noi bombardamente asupra teritoriului Cambod- giei, inclusiv cu participarea aparatelor strategice „B-52“. Agenția Associated Press menționează că au fost efectuate raiduri în imediata vecinătate a orașului Pnom Penh.

Cancelarul W. Brandt despre relațiile 
R. F. Germania cu țările socialisteBONN 28 (Agerpres). — în alocuțiunea rostită in fața șefilor misiunilor diplomatice recent acreditate la Bonn, cancelarul R.F. Germania, Willy Brandt, s-a referit, printre altele, la politica guvernului său față de țările socialiste europene, afir- mînd că aceasta este marcată de tratatele de la Moscova și Varșovia, precum și de tratatul privind bazele relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G., in curs de ratificare în parlament.

Willy Brandt și-a exprimat speranța că „tratatul privind bazele relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G. va conduce la o cooperare generală și la o normalizare binefăcătoare pentru ansamblul Europei și, in special, pentru cele două state germane, chiar dacă acestea au sisteme politice diferite".în context, Willy Brandt a adăugat că țara sa va continua dialogul cu vecinii săi din Estul Europei.

te, astfel îneît, în continuare, grupul de lucru să poată examina în profunzime problematica punctului al treilea al ordinii de zi privind cooperarea culturală, și punctul al patrulea. referitor la urmările instituționale ale conferinței. La rîndul lor, grupele de experți, care își vor desfășura activitatea de redactare în paralel; ar trebui să pregătească, pînă la încheierea acestei etape, proiectele de texte pentru problemele generale ale securității și cooperării economice. Aceasta va oferi partici- panților o imagine mai clară asupra sarcinilor ce le vor sta în față la reluarea consultărilor.Apreoiind complexitatea activității ce va trebui depusă în continuare, șeful delegației române a subliniat, totodată, că prin intensificarea eforturilor conjugate ale tuturor parti- cipanților, misiunea încredințată reuniunii multilaterale de la Helsinki va putea fi cu bine îndeplinită, asi- gurîndu-se convocarea cit mai ourînd posibil a conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în scopul accelerării lucrărilor reuniunii. ședința plenară a hotărît ca grupul de lucru să treacă la redactarea proiectului de directive pentru organismele conferinței care se vor ocupa de problemele capitolului al doilea al ordinii de zi — cooperarea economică, tehnico-știintifică și în domeniul protejării și ameliorării mediului înconjurător. Paralel, grupul de lucru va trece. începînd de joi, la dezbaterea aprofundată — în vederea armonizării pozițiilor — Si a problemelor capitolelor al treilea și al patrulea ale ordinii de zi.în aceeași ședință, pârtiei,pantii au aprobat textul propunerii Poloneze, în vederea creării unui grup de lucru însărcinat cu examinarea chestiunilor financiare și tehnice legate de organizarea conferinței. Grupul de experți ce va fi creat va proceda la o examinare preliminară a principiilor repartiției între statele participante a cheltuielilor legate de tinerea conferinței, cit și a modalităților de finanțare a acestor cheltuieli.Următoarea ședință plenară va a- vea loc marți. 3 aprilie.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Agerpres). — în cadrul ceremoniei depunerii jurămîntului de către noii miniștri numiți în guvern, președintele Salvador Allende a pronunțat, la Palatul Moneda din Santiago de Chile, un discurs radiodifuzat, în care a relevat că obiectivul imediat al cabinetului este depășirea actualelor dificultăți economice, printr-o politică fermă și clară, îndreptată împotriva inflației — relevă Prensa Latina. Șeful statului chilian și-a manifestat încrederea în sprijinul pe care îl acordă, în acest sens, coaliția guvernamentală, chemînd, totodată, partidele Unității Populare la o mai accentuată întărire a coeziunii lor. în cursul cuvîntării sale, președintele Allende a solicitat, pe de altă parte, partidelor din opoziție adoptarea unor poziții mai flexibile în vederea concretizării transformărilor sociale pe care le necesită Chile.

Un obiectiv major - înlăturarea factorilor care 
împiedică dezvoltarea statelor latino-americane

Salutul reprezentantului țârii noastreParticipanții la lucrările celei de-a 15-a sesiuni au fost salutați din partea țării noastre de Octavian Bărbulescu, ambasadorul României în Ecuador. Vorbitorul a relevat interesul și simpatia cu care România urmărește eforturile țărilor latino- americane pentru dezvoltarea lor economică și socială, activitatea desfășurată de acestea pe arena internațională.Referindu-se la colaborarea ----țională dintre România și "■‘sj’rjle latino-americane în cadrul organismelor internaționale, ambasadorul român a subliniat atenția pe _ care țara noastră o manifestă față de promovarea relațiilor cu aceste state și- dorința de a intensifica cu ele colaborarea bi și multilaterală, reciproc avantajoasă.

QUITO 28 (Agerpres). — Reprezentantul Republicii Chile, Gonzalo Martner, a declarat în fața partici- panților la reuniunea Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.), găzduită de capitala Ecuadorului, că în America Latină continuă să subziste factori care împiedică dezvoltarea statelor din regiune. în context, el a vorbit despre acțiunile unor întreprinderi și grupuri oligarhice care subminează dezvoltarea economiilor naționale ale țărilor din America Latină, împotriva unei asemenea stări de lucruri, reprezentantul chilian a propus crearea unui front comun latino-american, care să aibă drept obiectiv principal apărarea intereselor naționale ale statelor de la sud de Rio Grande.

.di-

A început procedura formării noului guvernPARIS 28 (Corespondență de la P. Diaconescu). — Primul ministru al Franței, Pierre Messmer, a prezentat președintelui republicii, Georges Pompidou, demisia guvernului.în ce privește formarea noului guvern, purtătorul de cuvînt al Președinției Republicii a declarat că a- ceasța va interveni la o dată ce va fi fixată în funcție de lucrările Adunării Naționale. Președintele Franței și-a exprimat intenția de a menține în funcția de prim-ministru pe Pierre Messmer.Observatorii politici din capitala Franței consideră că viitorul guvern

va suferi însă o serie__ _____________față de cel vechi, în funcție de noua configurație a Adunării Naționale.Adunarea Națională aleasă recent se va întruni în prima sa ședință la 2 aprilie. Toate, formațiile politice din Franța se pregătesc intens pentru prima sesiune parlamentară, în cadrul căreia urmează să fie ales noul președinte al Adunării Naționale. Forțele stîngii, reprezentate de Partidul Comunist, Partidul Socialist și Mișcarea Radicalilor de Stingă, au propus un candidat unic pentru postul de președinte al parlamentului, în persoana deputatului Pierre Mau- roy, secretar al Partidului Socialist.

de modificări

DUPĂ REUNIUNEA DE LA WASHINGTONPersistă incertitudinea asupra relațiilor monetare interoccidentaleCriza care zguduie de ani de zile sistemul monetar international, departe de a se atenua prin recentele măsuri de devalorizare și revalorizare luate de diferite țări, continuă să se adincească. în aceste condiții, devine mereu mai largă opinia că o ieșire trebuie căutată nu în măsuri izolate, ci în schimbări radicale o- perate pe întregul ansamblu al sistemului monetar occidental. Din a- ceastă convingere s-a născut ideea creării. în cadrul Fondului Monetar International, a așa-numi.tului „Comitet al celor 20“ — din care fac parte țări industriale, cit și state in curs de dezvoltare — a cărui misiune constă în pregătirea reformei vechiului sistem. Comitetul si-a ținut luni și marți o nouă rundă de negocieri — pentru prima oară la nivel ministerial.S-au realizat progrese in, ce privește îndeplinirea sarcinii ce îi revine ? Desfășurarea lucrărilor a evidențiat că pozițiile de pornire ale partenerilor de negocieri au fost și au rămas foarte depărtate intre ele. In fapt, este vorba de contradicțiile de interese dintre Statele Unite — beneficiarele sistemului monetar care a funcționat timp de trei decenii — pe de o parte, și țările vest-eu.ro- pene membre ale Pieței comune, precum și Japonia, pe de altă parte. Confruntarea care se manifestă decurge din tendința S.U.A. de a-și conserva pozițiile privilegiate in domeniul financiar internațional și, mai ales, în cel comercial — și tendința celorlalți de a-și promova propriile interese, in concordantă cu schimbările intervenite în favoarea lor în raportul de forte in economia capitalistă.Cum s-a manifestat această confruntare în cadrul negocierilor de la Washington ? Reprezentanții Statelor Unite au susținut teza potrivit căreia viitorul sistem monetar international ar trebui să se bazeze pe existenta unor norme care să permită o mai mare flexibilitate a cursurilor de schimb și flotarea monedelor pe perioade îndelungate. Aceasta ar permite, în opinia autorităților financiare americane, facilitarea corectării dezechilibrului balanțelor de

plăți, a deficitelor sau surplusurilor care au contribuit la declanșarea frecventelor crize monetare occidentale din ultimii ani. Expertii vest- europeni consideră însă că sensul real al acestei propuneri ar fi acela de a determina pe membrii Pieței comune și Japonia să suporte o bună parte din cheltuielile legate de echilibrarea balanței de plăti americane. Căci. în condițiile în care S.U.A. ar proceda la o nouă devalorizare a dolarului. R. F. Germania, sau altă țară cu monedă forte, ar fi constrînsă să procedeze la revalorizare. deci la scumpirea exporturilor, ceea ce ar duce la slăbirea competitivității produselor vest-germane, cu toate prejudiciile de ordin economic și social ce decurg de aici. Experiența a arătat, de altfel, că de pe urma devalorizării, în două rin- duri, a dolarului. Statele Unite nu au pierdut, ci au obținut avantaje pe plan comercial. Cu toate acestea, ele mențin intacte cererile privind noi concesii comerciale din partea principalilor lor parteneri — așa cum a arătat raportul asupra situației economice internaționale pe care președintele S.U.A. l-a înaintat săptămîna trecută Congresului american. Formularea unor asemenea cereri anunță că a- propiatele negocieri comerciale dintre S.U.A.--și partenerii lor vest-eu- ropeni și japonezi vor fi acerbe. „Statele Unite au trecut pe picior de război" — consideră ziarul francez „COMBAT". La rîndul său, ziarul britanic „DAILY TELEGRAPH", comentând raportul, apreciază că el lasă să se întrevadă „noi încercări de forță între S.U.A., pe de o parte, și Comunitatea economică europeană și Japonia, pe de altă parte".Refuzînd să suporte „nota de plată" legată de echilibrarea balanței de plăți americane, partenerii S.U.A. au propus acestora, la Washington, să ia măsuri menite să pună ordine în propriile afaceri și, in primul rind, să restabilească convertibilitatea in aur a dolarului. Aceasta ar permite absorbirea uriașei cantități de dolari acumulați în străinătate, care alimentează valurile speculative împotriva monedelor vest-europene și a

celei japoneze. Totodată, partenerii S.U.A., și îndeosebi reprezentantul Franței, au arătat că acțiunile întreprinse in ultima vreme pentru a se ieși din repetatele impasuri monetare nu constituie decît „măsuri de urgență", cu caracter temporar, care nu se pot substitui necesității de a se întreprinde o reformă completă a sistemului valutar internațional. în acest sens, interlocutorii S.U.A. au, cerut să fie elaborate cu claritate principiile viitoarei „ordini" monetare, care să se bazeze pe o largă cooperare între’ state egale in drepturi.Numai pe o asemenea bază — au arătat în cursul reuniunii reprezentanții unor state, îndeosebi din rîndul celof în curs de dezvoltare — șe poate aștepta ca un viitor sistem monetar să favorizeze creșterea comerțului mondial și să stimuleze lichidarea decalajelor economice.Desfășurată pe fundalul unor poziții atît de contradictorii, reuniunea de la Washington nu a marcat progrese substanțiale în definirea bazelor viitorului sistem monetar internațional. Potrivit comunicatului dat publicității, principalul rezultat a fost realizarea unui acord cu privire la necesitatea elaborării unui nou sistem monetar in cadrul F.M.I. Cele spuse în comunicat cu privire la principiile pe care ar urma să fie construit noul edificiu monetar rămin afirmații vagi, nebuloase. Or, „atît timp cit unii nu vizează decît să-și conserve hegemonia — scrie „LA NATION" — în loc să discute cu ceilalți pentru recunoașterea egalității, atît timp cît nu va fi pusă problema de a negocia serios asupra unui nou instrument monetar acceptabil și utilizabil de către toți, se va merge, în cazul cel mai rău, dintr-o dispută într-alta, iar în cazul cel mai bun, dintr-o reuniune sterilă într-o altă reuniune sterilă".în acest timp, la bursele de valori continuă jocul speculativ, simptomul cel mai evident că maladia este și rămîne cronică, neacționîn- du-se efectiv asupra cauzelor profunde care au provocat-o.
Gh. CERCE1ESC5J

Întrunirea guvernului egipteanCAIRO 28 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat,, a promulgat decretul privind formarea noului guvern al țării, în care el însuși deține funcția de prim-ministru — anunță agenția M.E.N.în îndeplinirea atribuțiilor guvernamentale, președintele va fi secondat de patru vicepremieri și 32 de miniștri. Dintre aceștia, 17 iși păstrează funcțiile deținute în fostul cabinet. Decretul menționează că
PLENARA G C

AL P. C. FRANCEZPARIS 28 (Agerpres). — La Paris s-au deschis miercuri lucrările de două zile ale Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. Georges Marchais, secretar general al partidului, a prezentat un raport cu privire la situația politică după recentele alegeri parlamentare.

Mohamed Abdel Kader Katem, vi- eepremier pentru problemele culturii și informațiilor, va prezida reuniunile guvernului pe timpul absenței președintelui Sadat și va prezenta Adunării Poporului (parlamentul) politica echipei ministeriale, lalți vicepremieri sînt Mamduh lem, care deține și funcția de nistru de interne, Abdel Aziz gazy, în același timp ministru finanțelor, economiei și comerțului exterior, și Abdel Aziz este și ministru pentru ligioase.Printre miniștrii careză funcțiile din fostul guvern se numără Mohamed Hassan El Zayyat, aflat la conducerea Ministerului de Externe, și generalul Ahmed Ismail, ministru al apărării.După cum relevă agenția M.E.N., numărul mare prin decretul rează formării separării unor

Cei- Sa- mi- He- ajKamel; care bunurile re-își păstrea-
de portofolii fixate prezidențial se dato- unor noi ministere și departamente.
★R.A. Egipt, AnwarPreședintele „ . , . . ..Sadat, a prezidat, miercuri, la palatul „Abdin", prima reuniune a noului guvern al țării, pe care îl conduce — relatează agenția M.E.N.

agențiile de presă transmits
S3?

Convorbiri româno-nipo- 
jjq. Adjunctul ministrului comerțului exterior, al României, Constantin Stanciu, însoțit de ambasadorul român. la Tokio, Nicolae Finanțu, a avut miercuri convorbiri cu Masayoshi Ohira, ministrul de externe al Japoniei, și cu Yasuhiro Nakasone, ministrul comerțului internațional și industriei. Au fost discutate aspecte ale dezvoltării în continuare a schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnice dintre cele două țări.

Vizita cancelarului Aus
triei îa Budapesta. Miercuri, la Budapesta, au început convorbiri oficiale între o delegație a R.P. Ungare, condusă de Jeno Fojk, președintele Consiliului de Miniștri, și o delegație din Austria, condusă de cancelarul Bruno Kreisky, sosit în cursul aceleiași zile într-o vizită oficială în Ungaria — relatează agenția M.T.I. .

Comunicatul comun dat publicității la Dacca după încheierea convorbirilor dintre Mujibur Rahman, primul ministru al Republicii Populare Bangladesh, și Gemal Bie- dici. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care a făcut o vizită oficială în Bangladesh, relevă că cele două părți au examinat probleme ale relațiilor reciproce, precum și o serie de probleme internaționale de importanță majoră.
Ministrul britanic al apă

rării, 'ordu^ Carrington, aflat in vizită oficială la Helsinki, a conferit cu primul ministru al Finlandei, Ka- levi Sorsa, și cu ministrul finlandez al apărării, Kristian Gestrin. Convor- ’ birile s-au referit la unele aspecte ale relațiilor bilaterale, precum și la probleme internaționale actuale. în- . tre care perspectivele conferinței pentru securitate și cooperare europeană. ale cărei lucrări pregătitoare se desfășoară în prezent în capitala Finlandei.
Guvernul S.U.H. a inter

zis survolarea teritoriului 
american cu viteze super
sonice tuturor avioanelor aparți-

nînd aviației civile. Un comunicat al Administrației.. federale pentru blemele aviației sura — care va la 27 aprilie — a limitării poluării
Semnarea Convenției de 

cooperare 'ntre oficiul de stat pentru invenții și mărci (O.S.T.M.) din Republica Socialistă România și Agenția națională do valorificare a cercetării (A.N.V.A.R.) din Franța a avut loc la 27 martie la Paris. Conform convenției, șe va face un schimb de informații asupra invențiilor ce pot fi aplicate în industrie și comerț.

pro- informează că mă- intra în vigoare de fost luată în scopul fonice.

S-a hotărît crearea Co
misiei mixte sovieto-elve- 
țiene de c°lab°rare tehnico-știin- țifică și industrial-economică — informează agenția T.A.S.S.

La Sofia au luat sfirșit lucrările celei- de-a șasea sesiuni a Adunării Populare a R.P. Bulgaria. în cadrul ședinței de miercuri, deputății în A.dunarea Populară au dezbătut și a- probat patru proiecte de legi.
Premierul Belgiei, Edmond Leburton, l-a primit pe Rato Dugo- nici. vicepreședinte a.l Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, aflat în vizită la Bruxelles. Rato Dugonici a avut, de asemenea, convorbiri cu Jos van Eynde și Andre Cools, președinți ai Partidului Socialist Belgian, cu care a discutat aspecte ale colaborării dintre acest partid șzi Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia — relatează agenția Taniug.
Comisia pentru cerceta

rea catastrofei avionului 
„fîn-24", în urma căreia și-au pierdut viața miniștrii de interne ai Poloniei și Cehoslovaciei, precum și alte persoane, a constatat că avionul era în bună stare tehnică și că echipajul și personalul de la sol au acționat corect. Catastrofa s-a datorat pierderii bruște a înălțimii în ultima parte a aterizării, provocată de puternice rafale de vînt.

Premiile „Oscar“ pe anul 1972
decernare a 
pentru anul 
„Music Cen-

Ceremonia de 
premiilor „Oscar" 
1972 a avut loc la .. 
ter" din Los Angeles. Premiul 
pentru cea mai bună producție 
americană a anului 1972 a fost 
atribuit filmului „The Godfa
ther" („Nașul"), in regia lui 
Francis Ford Coppola, iar fil
mul „Farmecul discret al bur
gheziei" — realizat, de spaniolul 
Luis Bunuel — a primit premiul 
pentru „cel mai bun film străin 
al anului".

Premiile de interpretare au 
fost atribuite actorilor Marlon 
Brando — pentru rolul titular 
din „Nașul" — și, respectiv, Liza 
Minelli pentru interpretarea 
din „Cabaret", film distins in 
total cu 9 „Oscaruri".

anunțat însă 
acordată, in

Marlon Brando a 
că refuză distincția 
semn de protest față de trata
mentul aplicat indienilor in 
societatea americană.

Marele actor american de o- 
rigine română Edward G. Ro
binson a fost distins post-mor
tem cu un „Oscar" „pentru 
strălucita și îndelungata sa 
contribuție la dezvoltarea celei 
de-a șaptea arte". A fost de a- 
semenea distinsă pelicula lui 
Charlie Chaplin „Luminile ram
pei", realizată cu peste 20 de 
ani in urmă, dar proiectată pe 
ecranele din S.V.A. abia anul 
trecut.

C. A1EXANDROAIEWashington

Cunoscutul regizor de 
film sovietic Mihail Kala
tozov — au*®rul, printre altele, al celebrului film „Zboară cocorii" — a încetat din viață, în vîrstă de 69 de ani — anunță agenția T.A.S.S. In necrologul semnat de Leonid Brejnev, de alți conducători sovietici, de regizori, scriitori, actori și alți reprezentanți de seamă ai vieții artistice din Uniunea Sovietică se relevă că, prin moartea lui Kalatozov, cultura sovietică a suferit o grea pierdere.

Prezențe 
românești 

peste hotare 
Festivalul dramaturgiei 

românești
MOSCOVA. — Ieri', la Teatrul 

mic de stat „Vahtangov" 
Moscova a avut loc un 
tacol cu piesa „Jocul de-a 
canța", de Mihail Sebastian, cu 
care a fost inaugurată etapa 
finală a Festivalului dramatur
giei românești în Uniunea So
vietică. La spectacol au asistat Z. Tumanova, adjunct al șefu
lui secției de cultură a C.C. al 
P.C.U.S., V. Popov și K. Vo
ronkov, adjuncți ai ministrului 
culturii al U.R.S.S., delegația 
Consiliului Culturii și Educației 
socialiste din România, con
dusă de Ion Brad, vicepreșe
dinte al consiliului, numeroși 
oameni de artă și cultură din 
capitala sovietică. Au fost pre- 
zenți Gheorghe Badrus, amba
sadorul României la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

M. Țariov, artist al poporului 
din U.R.S.S., directorul teatru
lui, și dramaturgul Aurel Bâ- 
ranga au rostit, cu acdst pri
lej, alocuțiuni. Spectacolul s-a 
bucurat de un frumos succes.

LIMA. In sala Casei de cul
tură a districtului Lince din ca
pitala Perului, Lima, a avut loc 
vernisajul expoziției de fotogra
fii „Realizări ale poporului ro
mân în 25 de ani de republică". 
Cu acest prilej a fost prezentat 
un program de muzică populară 
românească și peruană. Au fost 
vizionate filme documentare 
despre arta românească.

•k
MADRID. în prestigioasa e- 

ditură spaniolă „Seta Barral" 
din Barcelona a. apărut volumul 
bilingv „Poezii" dei Mihai Emj-. 
nescu. Versiunea spaniolă apar
ține poeților Maria Teresa 
Leon și Rafael Alberti.

dtn 
spec- 

va-

l -r

Evolufii in problema
alegerii noului

președinte alPrelungite cu mult peste toato previziunile, actualele alegeri prezidențiale din Turcia rețin atenția observatorilor nu numai prin durată, dar șiprintr-o evoluție specifică profund influențată de contextul politic complex existent în țară. După un debut care ignora tradiția candidaturii unice la funcția supremă a statului turc, s-a îmbrățișat ideea opusă, a amînării desemnării unui nou titular „pînă cind compoziția parlamentului și atmosfera politică vor deveni mai propice". Actualul președinte, Cevdet Sunay. ar fi urmat, în acest din urmă caz, să rămină in post pentru încă doi ani. ceeași verse riante se.A urmat un colocviu larg al liderilor politici, care în după-a- miaza zilei de 26 martie - inspira speranțe într-o soluție de comun acord. Totul era pregătit : o înțelegere de principiu intervenise pentru desemnarea unui nou candidat extraparlamentar. Dar rezultatul obținut, în mod laborios, de De- mirel, Ecevit și Feyzioglu, liderii primelor trej partide turcești, s-a lovit în ultimul moment de un refuz al președintelui Sunay.între timp s-au' desfășurat zece tururi de scrutin, ultimele șase intr-o atmosferă de dezinteres cvasigene- ral, la vot participînd

Suscitind în a- măsură contro- vii, ambele va- au fost respin-

Turciei
rcam a cincea parte din totalul membrilor parlamentului. în prezent, nici o grupare din Turcia nu dispune de voturile necesare pentru a-și impune propriul candidat.La această situație s-a ajuns nu numai datorită raportului de forțe dintre partide, ci și prin evoluțiile interne survenite în interiorul partidelor, generate de optici diferite în problemele e- conomico-sociale. Tur-'

CORESPONDENȚĂ 
DIN ANKARA

cia este o țară în curs de dezvoltare, care face eforturi considerabile și evidente pentru construirea unei economii moderne pe baza industrializării, pentru modernizarea structurilor sale sociale. Planurile de perspectivă iși propun ca, pînă în 1995, venitul național pe locuitor să crească de patru ori față de nivelul actual, ponderea industriei în economie să ajungă pînă la 40 la sută, producția de oțel — la 20 milioane tone, cea de ciment la 40 milioane tone, iar cea de energie electrică la 127 miliarde kWh. Or, dacă în ceea ce privește necesitatea realizării unor asemenea obiective opiniile partidelor aproape se suprapun, deosebiri puternice apar foarte adesea chiar în interiorul lor. atunci cind se pune problema căilor de urmat pentru
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înfăptuirea acestor o- biective.Dar dificultatea desemnării unui noupreședinte nu ținenumai parlamentului, cit desemnarea ședintelui se facă, arătate, citeva alegerilor generale, ea suferă puternic de pe urma preocupărilor concrete pentru viitoarea campanie electorală.Ce se va întîmpla intr-un viitor previzibil ? Mandatul președintelui Sunay a expirat la 28 martie. Din ^această zi membru de Senatului. Constituției, alegerea .noului șef al statului, președintele Senatului, Tekin Ariburun, asigură interimatul la Qan-kaya Koșkii (pre-.ședinția republicii).Liderii Partiduluidreptății și Partidului republican al încrederii au declarat că vor continua consultările pentru găsirea unui nou candidat. „Nu există un nume, dar există un acord asupra principiilor" — a spus ziariștilor Tur- han Feyzioglu, lider a-1 acestui din urmă partid. Un lucru este însă unanim acceptat în aceste zile la Ankara : calea spre desemnarea oricărui buie să punctele urmează între tori vieții

unui nu de compoziția întru- pre- trebuie să în condițiile cu numai luni înaintea

el- este drept al Conform pînă la

candidat tre- treacă prin de acord ce a se realiza principalii fac- componenți ai politice actuale.
Ion BADEA
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