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Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

POSTURILOR DE RADIO VEST-GERMANE W.D.R.
După cum <-a anunjaf, la 15 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a Drimit pe Cristian 
Schmidt-Hăuer, corespondent la Viena al Radiodifuziunii din R. F. 
Germania, câruia i-a acordat următorul interviu pentru posturile 
de radio W.D.R. :

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, Republica Socialistă 
România și Republica Federa
lă Germania au stabilit in 
1967 relații diplomatice, in 
ciuda sistemelor sociale dife
rite. Cum apreciati experien
țele acestor 6 ani ? Ce rezul
tate pozitive pot fi menționa
te ? Ce greutăți există ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, s-au 
împlinit șase ani de cînd România 
și Republica Federală Germania 
au stabilit relații diplomatice. Fap
tul că cele două state au sisteme 
sociale diferite nu a împiedicat nici 
atunci, și nu poate să împiedice 
nici acum, dezvoltarea relațiilor 
dintre ele, așa cum nu a împiedi
cat România să stabilească relații 
cu multe alte state cu orînduiri so
ciale diferite. Deci, am considerat 
un lucru normal să căutăm căile 
de dezvoltare a colaborării dintre 
statele noastre.

Desigur, după cum se știe, de la 
început am așezat aceste relații pe 
baza egalității, respectului inde
pendenței, neamestecului în tre
burile interne. Pot spune că, în a- 
ceastă perioadă, aceste principii 
între țările noastre s-au aplicat 
din ambele părți. Aș putea spune, 
bazîndu-mă pe extinderea colabo
rării economice, tehnico-științifice 
și culturale din acești ani. că sta
bilirea relațiilor diplomatice s-a 
dovedit deosebit de bună pentru 
dezvoltarea raporturilor bilaterale. 
Dar, privind retrospectiv la situa
ția politică din Europa de acum 
șase ani și la cea de astăzi, trebuie 
să spun că stabilirea relațiilor din
tre țările noastre a avut influențe 
pozitive și a adus o contribuție de 
mare însemnătate la evoluția spre 
destindere în Europa, spre colabo
rare între toate statele, fără deo
sebire de orînduire socială.

ÎNTREBARE : România și-a 
câștigat merite deosebite în 
întărirea Națiunilor Unite. Ce 
pași concreți pot contribui ca 
principiile de drept interna
țional înscrise în Carta O.N.U. 
să se transforme dintr-un ca
talog de dorințe verbale într-o 
piatră fundamentală reală a 
securității europene ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia acordă o atenție deosebită în
tăririi rolului Națiunilor Unite și 
alțor organisme internaționale în 
soluționarea diferitelor probleme 
din viața corttemporană. fn acest 
sens se înscriu și propunerile 
României din 1972 privind crește
rea rolului -și eficienței Organiza
ției Națiunilor Unite. Apreciem 

că este necesar să se creeze 
condiții pentru o mai largă 
participare a tuturor popoarelor, 
fie ele mari și mici, la acțiunile 
Organizației Națiunilor Unite și 
altor organisme internaționale și, 
desigur, ca să fiu și mai precis, 
este necesar mai ales să se țină 
mai mult seama de țările mici și 
mijlocii, care să-și poată aduce o 
contribuție mai activa, prin parti
ciparea mai largă în diferite orga
nisme ale Organizației Națiunilor 
Unite.

în același timp, este necesar ca 
Organizația Națiunilor Unite să 
dispună de mai multe posibilități 
pentru asigurarea înfăptuirii hotă^. 
ririlor și rezoluțiilor sale, sau ale 
Consiliului de Securitate. Numai 
așa se vor putea. într-adevăr, obți
ne succese în realizarea în practi
că a măsurilor îndreptate spre li
chidarea conflictelor și a zonelor 
de încordare, spre determinarea 
statelor să acorde mai multă aten
ție și să înfăptuiască rezoluțiile și 
recomandările Organizației Națiu
nilor Unite. în acest fel se vor pu
tea obține și în Europa rezultate 
bune în ce privește securitatea, cît 
și în întreaga lume.

ÎNTREBARE : Comuniștii
români doresc, așa cum ați 
subliniat de curînd. domnule 
președinte, să dezvolte relații 
de prietenie și cu partidele 
social-democrate. Ce motive 
îi determină în această direc
ție ?

RĂSPUNS : România, sau mai 
bine zis Partidul Comunist Român, 
consecvent politicii sale de dezvol
tare largă a relațiilor internațio
nale, întreține relații cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
iar în ultimii șapte-opt ani am 
dezvoltat relații cu aproape totali
tatea partidelor socialiste și social- 
democrate — în ceea ce privește 
Europa, aș putea spune, cu toate. 
Așa cum dezvoltăm, de asemenea, 
relații cu mișcările de eliberare 
națională, cu alte organizații și 
partide revoluționare șl democra
tice. în acest context apreciem că 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu partidele socialiste și social-de
mocrate constituie o necesitate 
pentru o mai bună cunoaștere, 
pentru găsirea căilor de soluționa
re a multiplelor probleme din viața 
internațională. Ținînd seama că, 
pînă la urmă, în fiecare stat par
tidele sînt chemate, într-un mo
ment sau altul, să înfăptuiască in 
practică o anumită politică — și, 
după cite știți, partidele social- 
democrate au o orientare spre so

cialism, se înscriu în politica de 
securitate și de pace — și 'întrucit 
comuniștii români construiesc so
cialismul, este normal să caute 
colaborarea cu toate partidele care 
se pronunța pentru socialism, cit 
și cu cele care se pronunță pentru 
colaborare și pace între popoare.

ÎNTREBARE : Pacea și secu
ritatea in regiunea balcanică 
sînt un țel apropiat, dar, în 
același timp, și un țel de un 
înțeles mai larg al politicii 
externe românești. Pe ce cale 
și cu ce inițiative, concrete ur
mărește țara dumneavoastră 
acest țel ?

RĂSPUNS : România aprecia
ză că înfăptuirea securității 
europene trebuie să se bazeze 
și pe o colaborare strînsă în
tre popoarele din diferite zone 
ale Europei. De aceea, considerăm 
că este necesar ca popoarele din 
Balcani, de tinde, după cît se știe, 
din păcate, au pornit diferite con
flicte, să găsească căile pentru a 
elimina orice sursă de încordare 
dintre ele, pentru a dezvolta o lar
gă colaborare în toate domeniile 
de activitate — deci și în domeniul 
soluționării pașnice, pe cale politi
că, a oricăror probleme care ar pu
tea apare — pentru a ajunge la 
măsuri de dezangajare militară și, 
pînă la urmă, la excluderea arme
lor nucleare din Balcani.

Pe această cale acționează Româ
nia și dorește să facă și în viitor 
eforturi pentru a dezvolta relații 
bune cu toate statele din Balcani. 
De altfel, pot menționa că în mo
mentul de față sîntem mulțumiți 
de relațiile pe care le avem cu 
toate statele din Balcani, atît so
cialiste cît și nesocialiste. Conside
răm că, acționînd pe această cale, 
dezvoltînd relațiile bilaterale și 
inițiind o serie de acțiuni de con
lucrare multilaterală, inclusiv o șe
fie de reuniuni pentru găsirea căi
lor de soluționare a problemelor, 
vom putea realiza acest deziderat, 
ceea ce ar corespunde atît intere
selor popoarelor din Balcani, cît 
și tuturor popoarelor din Europa.

ÎNTREBARE : în încheiere, 
domnule președinte, v-am ruga 
să adresați cu prilejul primei 
dumneavoastră vizite în Re
publica Federală Germania 
cîteva cuvinte pentru ascultă
torii noștri.

RĂSPUNS : Aștept cu multă 
bucurie să vizitez Republica Fede
rală Germania, la invitația amabi
lă a președintelui Heinemann și ca 
răspuns la vizita pe care Dom- 
nia-sa a efectuat-o în România.

Aș dori sâ adresez ascultătorilor 
dumneavoastră, întregului popor 
al Republicii Federale Germania 
cele mai bune urări de prosperi
tate, de pace.

AU FOST DEZBĂTUTE Șl ADOPTATE LEGI PRIVIND: 
0 Protecția mediului înconjurător © Comitetul pentru Pro
blemele Consiliilor Populare • Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și conferințele președinților 
consiliilor populare comunale și orășenești © Tariful vamal 
de import al Republicii Socialiste România.
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DEZVOLTAREA EXPORTULUI -
în prezenta tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. a celorlalți conducători 
ai partidului și statului, miercuri di
mineața au fost reluate lucrările in 
plen ale Sesiunii a X-a a celei de-a 
Vl-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

In .<ilă. alături de deputați .se a- 
flau numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
ților obștești, activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii, persona
lități ale vieții științifice și cultu
rale. ziariști.

Erau prezenți. de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București.

La intrarea în sala de ședință, 
conducătorii partidului și statului au 
fost intimpinați cu vii și puternice 
aplauze.

In lojile oficiale au luat loctovară- 
$ i Nicolae Ceaușescu. Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manca 
Mănescu. Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu. Virgil Trofin. Ilie Verdeț. 
membri a: Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. precum și membri ai 
Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost deschise 
de tovarășul Ștefan Voiiec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in memoria eminen
tului om de știință. înflăcărat și ne
obosit militant pentru propășirea 
patriei si fericirea poporului, pentru 
triumful cauzei socialismului, aca
demicianul profesor Constantin Dai- 
coviciu. membru al Consiliului de 
Stat, care s-a stins din viață la 
27 mai.

Deputății au aprobat includerea 
pe ordinea de zi a sesiunii a urmă
toarelor proiecte de legi :

— Proiectul de lege prnind pro
iecția mediului înconjurător :

— Proiectul de lege privind < omi- 
fetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare :

— Proiectul de lege privind Con
gresul deputaților consiliilor popu
lare județene si conferințele pre
ședinților consiliilor populare co
munale și orășenești \ . -r...

— Proiectul de lege privind tarii ui 

vamal de import al Republicii So
cialiste România :

— Proiecte de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Intrindu-se in ordinea de zi. tova
rășul Dumitru Coliu. președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvi
cultură, a prezentat expunerea la 
proiectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător, iar tovarășul 
Traian Ionașcu. președintele Comi
siei juridice, a • prezentat raportul 
comisiilor permanente ale Marii A- 
dunâri Naționale.

Potrivit Hotărârii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., acest proiect 
de lege a fost supus in prealabil 
dezbaterii publice, numeroși oameni 
ai muncii, specialiști făcind intere
sante propuneri de care s-a ținut 
seama la definitivarea lui.

La discuția generală au luat cu- 
vintul deputății Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului jude- 
ț‘-an Maramureș al P.C.R.. Ștefan 
Milcu. vicepreședinte al Academici 
Republicii Socialiste România. Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice. r

După discutarea pe articole a pro
iectului de lege, cu unele amenda
mente propuse de deputați. Marea 
Adunare Națională a aprobat, prin 
vot secret. Legea privind protecția 
mediului înconjurător.

In continuarea lucrărilor, tovară
șul Virgil Trofin. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
expunerea la proiectul de lege pri
vind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare. Tovarășul Miron 
Constaniinescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat 
apoi expunerea la proiectul de 
lege privind Congresul deputați
lor consiliilor populare județe
ne și conferințele președinților con
siliilor populare comunale și orășe
nești.

Puiportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, care au 
examinat cele două proiecte de lege, 
a fost prezentat de tovarășul Dumitru 
Balalia. președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația de 
stat.

In cadrul discuției gfenerale au luat 
cuvintul deputății Iosif Uglar. prim- 
secretar al Comitetului județean Satu- 
Mare al P.C.R.. președintele Comite
tului executiv al consiliului popular 
județean. Nicolai Morariu. prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al județu
lui Suceava.

Cele două proiecte de lege au fost 
apoj discutate pe articole și, cu u- 
nele amendamente propuse de depu
tați. au fost supuse separat votului 
secret cu bile.

Marea Adunare Națională a adop
tat Legea privind Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare și 
Legea privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și con
ferințele președinților consiliilor 
populare comunale și orășenești.

în ședința de după-amiază. In con
tinuarea lucrărilor, tovarășul Ion 
Pățan, vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, a prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind tariful vamal 
de import al Republicii Socialiste 
România. Tovarășul Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economico-fi- 
nanciare, a prezentat apoi raportul a- 

PREGĂTIRI INTENSE 
PENTRU SECERIȘ 

Citiți in pagina a IV-a o relatare despre măsurile de 
stimulare a celor 90 000 de mecanizatori aflați în 
întrecere pentru recoltarea la timp și fără pierderi 

a cerealelor de vară

ccstei comisii și al celei juridice, a- 
supra proiectului de lege supus dez
baterii.

După discuția pe articole, Marea 
Adunare Națională a votat, prin vot 
secret cu bile. Legea privind tariful 
vamal de import al Republicii So
cialiste România.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
tovarășul Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, a prezentat 
expunerea la proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat 
după închiderea celei dc-a IX-a se
siuni a M.A.N. Tovarășul Mihail 
Ghelmcgeanu, vicepreședinte al Co
misiei juridice, a prezentat, apoi, ra
portul comisiilor permanente ale 
M.A.N. care au examinat proiectele 
de legi.

Supuse votului secret cu buletine, 
decretele cu putere de lege emise de 
•Consiliul de Stat au fost aprobate de 
deputați.

Tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunărj Naționale, a de
clarat apoi închise lucrările celei de-a 
X-a sesiuni.

(Agerpres)

factor de prim ordin al 
economico-social al

Extinderea comerțului exterior, 
realizarea unui export tot mai larg 
constituie o latură esențială a acti
vității noastre economice, un factor 
de prim ordin al dezvoltării socia
liste a României, al ridicării bună
stării întregului 
popor. Referin- 
du-se din nou la 
această sarcină 
majoră. în cuvin- 
tarea rostită la 
adunarea popu
lară din Capitală 
cu prilejul îm
plinirii a 125 de 
ani de la revolu
ția din 1848 și a 
unui sfert de veac 
de Ia naționalizarea principalelor 
mijloace de producție. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Sinieni 
obligați, și trebuie să participăm ac
tiv, la diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul de valori mate

riale cu toate statele. Fără aceasta 
nu am putea asigura progresul ra
pid al patriei noastre socialiste. Iată 
de ce realizarea angajamentelor de 
export constituie o sarcină națională, 
o îndatorire primordială în făurirea

De la muncitor la ministru — maximă răspundere 
și exigență pentru realizarea integrală și in condiții 

calitative ireproșabile a planului de export

societății socialiste multilateral dez
voltate. Este necesar ca fiecare co
lectiv să înțeleagă aceasta si să se 
preocupe permanent de ceea ce pro
duce pentru export, de ce se intîmplă 
cu producția, de valorificarea co
respunzătoare a producției in străi
nătate. atît in țările socialiste, cît și 
in celelalte state".

Fără un export susținut, fără un 
larg schimb de produse materiale cu 
alte țari nu putem crea condiții pen
tru dezvoltarea continuă si accelerată 
a economici naționale — baza ridi
cării nivelului de trai al tuturor celor 
ce muncesc, factorul hotăritor al pro
gresului general al societății. Înțele
gi nd pe deplin, in profunzime, ca
racterul obiectiv necesar al îndepli
nirii exemplare a prevederilor pla
nului de export, rolul tot mai im
portant al exportului pentru trans
punerea în viață a programului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre. în cinci luni din acest 
an. de pildă, majoritatea colectivelor 
de întreprinderi au obținut bune re
zultate in acest domeniu. Compara
tiv cu perioada corespunzătoare din 
anul trecut, în acest răstimp volu
mul exportului a crescut pc total cu 

progresului 
țării!

25.9 la sută, iar pe devize libere — 
cu 34,2 la sută.

Succese certe, demne de remarcat 
în îndeplinirea planului de export 
s-au înregistrat pe ansamblul unui 
șir de ministere. Potrivit datelor de 

care dispunem, 
pe total export, 
ministerele in
dustriei construc
țiilor de mașini- 
unelte si electro
tehnicii. indus
triei metalurgice, 
energiei electrice, 
economiei fores
tiere si materia
lelor de construc
ții. agriculturii, 

industriei alimentare și apelor $.a. 
și-au depășit cu anumite procente 
sarcinile planificate. In profil terito
rial se evidențiază, prin rezultatele 
obținute in .realizarea planului de 
exoorl. județele Alba, Bihor, Bis- 
trița-Năsăud. Caraș-Severin, Cluj, 
Constanta, Gorj. Hunedoara, Ialo
mița, Iași, Maramureș, Neamț, Pra
hova. Salu-Mare, Sălaj, Suceava, 
Tulcea. Vaslui. Vrancea, muni
cipiul București. Cu mult față de 
nivelurile stabilite in plan au fost de
pășite prevederile de export la ma
șini agricole, locomotive Diesel hi
draulice de 1 250 CP. rulmenți, mo
toare electrice, diferite produse si
derurgice. sodă calcinată, fibre și 
fire chimice, lacuri și vopsele, anve
lope. cauciuc sintetic, mobilă ș.a. 
In aceste realizări. care fac cinste 
colectivelor întreprinderilor respec
tive, oglindind răspunderea $i matu
ritatea lor politică, se regăsesc roa
dele aplicării măsurilor stabilite de 
conducerea partidului și statului nos
tru, a legii cu privire la activitatea 
de comerț exterior.

(Continuare in pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI

Din Împuternicirea Comisiei pentru 
agricultură și silvicultură a Marii A- 
dunări Naționale, supun spre dezba
tere și aprobare proiectul de lege pri
cind protecția mediului înconjurător.

Proiectul de lege reprezintă o nouă 
dovadă a consecvenței cu care part - 
dul și statul nostru urmăresc per
fecționarea întregii activități econo
mice și sociale.

Dezvoltarea in ritmuri susținute a 
industriei, intensificarea și moderni
zarea agriculturii, realizările remat- 
vabile obținute in celelalte ramuri ale 
■ ‘conomiei naționale, îndeosebi dv.oă 
Congresul al lX-lea al Partidului Co
munist Român, au asigurat o conti
nuă ridicare a bunăstării și a gradu
lui de civilizație a poporului nostru.

înfăptuirea programului de con
struire a societății socialiste multila- 
t’ral_dezvoltate, stabilit de Congresul 
al N-lca. și îndeplinirea holăririlor 
Conferinței Naționale din iulie 1972 
impun continuarea eforturilor, in pri
mul rind. pentru dezvoltarea forțelor 
de producție — factor esențial al pro
gresului — prin valorificarea su
perioară a resurselor materiale și 
umane ale țării si folosirea din plin 
a cuceririlor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane.

în aceste condiții, ; ’ 
tirli naturii, a ca
drului favorabil 
pentru desfășu
rarea armonioasă 
a vieții, pentru 
împlinirea perso
nalității umane in 
sensul cel mai 
deplin al cuvîn- 
tului au devenit 
laturi insepara
bile ale activității economico-so
ciale, desfășurată de întregul po
por pentru satisfacerea cit mai de
plină a necesităților sale materiale 
și spirituale.

Experiența multor țări industria
lizate, ca si propria noastră dezvol
tare economico-socială. arată că 
lărgirea producției materiale, diver
sificarea acesteia, potrivit nevoilor 
multiple ale societății, este însoțită 
în multe cazuri de fenomene ce in
fluențează negativ starea calitativă 
a factorilor de mediu. Totodată, s-a 
dovedit că natura r.u dispune de o 
capacitate nelimitată pentru primi
rea si neutralizarea fizică, chimică 
ori biologică a reziduurilor indus
triale. agricole și menajere. De a- 
ceea se impune, in mod obiectiv, ca 
înșiși oamenii, instituțiile sociale 
sâ intervină la timp și cu toată ener
gia pentru preîntîmpinarea și com
baterea efectelor dăunătoare ce în
soțesc activitățile economico-sociale.

Considerind protejarea mediului 
înconjurător ca o problemă de im
portanță vitală pentru națiunea noas- 
t’ă, in raportul prezentat la Confe
rința Națională a partidului din iu
lie 1972, tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Este 
necesar să luăm măsuri riguroase 
pentru combaterea noxelor indus
triale, preintimpinarea poluării apei 
și aerului, protecția pădurilor, lacu
rilor, rîurilor, munților, a locurilor 
considerate monumente ale naturii. 
Este o datorie de onoare a partidu- 
lu . a întregului popor sâ facă to
tul pentru asigurarea cadrului am
biant propice ocrotirii sănătății oa
menilor, pentru păstrarea nealterată 
a frumuseților patriei, pentru a trans
mite generațiilor viitoare darurile 
cu care natura a hărăzit România".

Cuvintele secretarului general al 
partidului nostru exprimă cu toată 
claritatea atit necesitatea proiectu
lui de lege supus examinării și adop
tării de către Marea Adunare Na
țională. olt și orientarea generală a- 
supra conținutului acestuia.

asigurarea ocro-

T.a fundamentarea politicii de re
partizare teritorială a forțelor de 
producție, la elaborarea planurilor de 
dezvoltare a economiei naționale și 
in cursul Înfăptuirii practice a aces
tora. conducerea partidului si statu
lui nostru s-n preocupat de adop
tarea măsurilor necesare pentru pro
tecția mediului înconjurător.

în unele zone ale țării se pot. insă, 
constata și fenomene de înrăutățire 
a calității factorilor de mediu. Stu
diul întocmit de Comisia pentru agri
cultură și silvicultură a Marii Adu
nări Naționale, in vederea elaborării 
proiectului de lege, a evidențiat, 
printre alte cauze ale extinderii po
luării. si o insuficientă preocupare 
din partea conducerilor unor organe 
d • stat și organizații economice pen
tru folosirea judicioasă a mijloacelor 
materiale și financiare puse la dis
poziție in scopul protejării mediului 
înconjurător, pentru controlul res
pectării dispozițiilor legale in acest 
domeniu. Toate aceste stări de lu
cruri au făcut in mod obiectiv nece
sară elaborarea proiectului de lege 
supus dezbaterii Marii Adunări Na
ționale.

Proiectul de lege a fost elaborat 
sub îndrumarea tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, secretarul general al

Expunere prezentată de tovarășul 
DUMITRU COLIU

partidului, 
de Stat ; „ ... .
și-au adus aportul numeroși specia
liști. iar in timpul dezbaterii publice 
a acestuia și-au spus părerea mun
citori. țărani, specialiști din produc
ție. proiectare și cercetare, cadre de 
conducere din economie, din învăță- 
mint, oameni de știință.

Prevederile primelor articole ale 
proiectului de lege statuează faptul 
că in Republica Socialistă România 
protecția mediului înconjurător con
stituie o problemă de interes națio
nal. este parte integrantă a activită
ții generale de dezvoltare economico- 
socială planificată : înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, in acest 
domeniu, este o îndatorire de bază, 
permanentă, a organelor do stat, a 
organizațiilor socialiste, a tuturor ce
tățenilor.

în continuare, dispozițiile generale 
din proiect aduc precizările necesare 
sferei obiectului reglementării, defi- 
nindu-sc mediul înconjurător, scopul 
protecției acestuia, căile de realizare, 
factorii de mediu supuși protecției 
in condițiile legii ce urmează a se 
adopta și stabilesc principalele obli
gații in activitatea de protecție a 
mediului înconjurător.

Principalele măsuri de protecție a 
mc-diului înconjurător cuprinse in 
proiect arată, fără îndoială, că. in 
gospodărirea resurselor, a mijloace
lor de care dispune țara, trebuie să 
se țină seamă de cerința îmbinării 
armonioase, pe baze științifice, a in
tereselor generațiilor de țizi și de 
miine. de prezentul, dar și de viito
rul poporului nostru.

Astfel, proiectul de lege, obligînd 
la valorificarea superioară, cu înaltă 
eficiență, a resurselor naturale, la 
adoptarea unor tehnologii ce nu duc 
la poluare sau luarea altor măsuri 
de protecție a mediului, stabilește, 
totodată, și sarcina îmbinării organi
ce a criteriilor de eficiență econo
mică cu cele sociale și sanitare in ca
drul activității de sistematizare a te
ritoriului și a localităților.

președintele Consiliului 
la pregătirea proiectului

Este do subliniat prevederea potri
vit căreia sini necesare măsuri co
respunzătoare pentru ridicarea nive
lului de Instruire și educare a tutu
ror cetățenilor țării in vederea parti
cipării lor active, de pe pozițiile 
omului cu cunoștințe ecologice îna
intate, la realizarea politicii de pro
tecție a mediului înconjurător.

Colaborarea internațională consti
tuie o cerință obiectivă, are o mare 
însemnătate pentru încununarea cu 
succes a luptei împotriva poluării. 
De aceea, proiectul de lege încheie 
dispozițiile generale cu obllgatlvila- 
tea promovării largi a acțiunilor 
de cooperare Internațională, tehnică, 
economică, științifică in domeniul 
protecției mediului înconjurător.

Prevederile cuprinse in capitolul II 
al proiectului de lege iși propun să 
concretizeze, adaptat la specificul 
fiecărui factor de mediu, căile de 
protecție a calității acestora, obliga
țiile ce revin organelor și organiza
țiilor de stat, cooperatiste și celor
lalte organizații obștești, precum și 
persoanelor fizice și precizează re
stricțiile ce s? impun în desfășurarea 
unor activități economico-sociale 
care pot constitui surse de poluare 
a mediului înconjurător.

In aplicarea măsurilor de preve
nire și combatere 
a poluării mediu
lui se remarcă 
rezolvarea dată 
de prevederile 
cuprinse in capi
tolul III al 
iectului de 
prin care se sta
bilește cu clari
tate că politica 

partidului și statului de protecție a 
mediului înconjurător se realizează 
de organele și organizațiile de stat, 
cooperatiste și celelalte organizații 
obștești, fiecare in domeniul său de 
activitate. Acest mod de rezolvare 
decurge din complexitatea sarcinilor 
de protecție a mediului înconjurător.

In vederea coordonării și îndrumă
rii unitare a eforturilor conjugate ce 
trebuie depuse de toate organele si 
organizațiile socialiste pentru desfă
șurarea activităților de protecție a 
mediului, in capitolul IV al proiec
tului sint reglementate principalele 
probleme privind înființarea Consiliu
lui Național pentru Protecția Mediu
lui înconjurător, ca organ central de 
specialitate, subordonat Consiliului 
de Miniștri, și a comisiilor pentru 
protecția mediului înconjurător la 
nivelul județelor și al municipiului 
București ca organe cu dublă subor
donare.

Ținind seama de consecințele eco
nomico-sociale dăunătoare pe care le 
pot avea încălcările dispozițiilor le
gale cu privire la protecția mediului 
înconjurător, în capitolul V al pro
iectului de lege sint stabilite răspun
derile corespunzătoare.

înainte de a încheia succinta pre
zentare a proiectului de lege, este 
necesar să arătăm că un însemnat 
număr de propuneri făcute in pe
rioada dezbaterii publice iși găsesc 
reflectare in îmbunătățirile aduse 
prevederilor acestuia, iar altele, fiind 
de natură a se rezolva prin normele 
tehnice de protecție a mediului în
conjurător, urmează a fi transmise 
organului de specialitate ce se în
ființează.

Comisia permanentă pentru agri
cultură și silvicultură iși exprimă 
convingerea că adoptarea reglemen
tării, pe care o propune în calitate 
de inițiator, va aduce o contribuție 
substanțială la îmbunătățirea activi
tății de protecție a mediului încon
jurător și vă roagă să conferiți pu
tere de lege proiectului supus spre 
dezbatere.

în cuvîntul său. deputatul QJțgQi'- 
CjllG Blaj a spus : Datorftm 
data aceasta tovarășului Nicolae 
Ceadșescu nu numai un concept clar 
și precis despre necesitatea apărării 
mediului înconjurător, a vieții înseși, 
ci și îndemnul izvorî! dlntr-o înaltă 
conștiință comunistă de a găsi cela 
mai potrivite căi in vederea protejă
rii patrimoniului național de acțiu
nea poluării. Legea constituie un in
strument eficace, care, folosit In mod 
corespunzător, ne va asigura nouă, 
precum si urmașilor noștri, un mediu 
înconjurător curat, sănătos. crein- 
du-se astfel posibilitatea să benefi
ciem din plin de bogățiile solului și 
subsolului țării noastre.

Avind in vedere aceste deziderate, 
voi voia pentru aprobarea legii, care 
situează România prim re acele țări 
din lume unde proiecția mediului 
înconjurător este ridicată la rangul 
de problemă de interes național, 
parte integrantă din activitatea ge
nerală de dezvoltare armonioasă a 
vieții economico-sociale.

Deputatul s-a referit in continuare 
la unele acțiuni întreprinse in ju
dețul Maramureș, unde multe din 
întreprinderi și instituții și-au în
tocmit cu sprijinul organelor cen
trale de partid și de stat programe 
de măsuri cu caracter lehnico-orga- 
nizatoric pentru 
înconjurător încă din 
a legii. Astfel, in 
niera a județului, 
surilor luate de-a 
s-a rezolvat în mare _ ___
epurării apelor reziduale ; in scopul 
prevenirii antrenării in atmosferă a 
prafului din depozitele de steril s-a 
trecut, începînd cu anul 1972. la o 
amplă acțiune de cercetare indus
trială a posibilităților de acoperire 
a acestora, cu diferite specii vege
tale ; s-au întreprins unele acțiuni 
importante pentru conservarea flo
rei și faunei.

Vorbitorul a prezentat, de aseme
nea. preocupările organelor locale 
pentru stabilirea unor măsuri me
nite să protejeze și mai riguros me
diul înconjurător. Combinatul 
nler Baia Mare, bunăoară, a 
deputatul, s-a orientat spre ampla
sarea in viitor a iazurilor de decan
tare in afara zonelor locuite, și spre 
generalizarea acoperirii acestora cu 
vegetație, s-au stabilit măsuri pen
tru reducerea consumului și chiar 
înlocuirea unor reactivi toxici cu 
substanțe nepoluante. In contextul 
prevederilor articolelor 7, 9 șl 12 din 
proiectul de lege, întreprinderea me
talurgică pentru metale neferoase a 
organizat o susținută activitate de 
cercetare in vederea captării sub
stanțelor poluante din apă și valo
rificarea ulterioară a acestora.

Vom acționa cu hotărire, a
în încheiere deputatul, pentru a 
face ca sarcinile ce revin organelor 
locale ale administrației de stat, 
organizațiilor obștești, întreprinderi
lor și instituțiilor să fie temeinic 
cunoscute și însușite, totodată vom 
îndruma și ajuta unitățile pentru 
organizarea și desfășurarea activită
ții de protejare a mediului in cele 
mai bune condiții. De altfel, pen
tru județul nostru mai rămin 
de rezolvat, in spiritul legii ce se 
supune acum votului M.A.N.. unele 
probleme privind diminuarea sim
țitoare a gradului de poluare exis
tent, ocrotirea unor specii valoroase 
din fauna acvatică a riurilor de 
munte cum sint : lostrița, păstrăvul 
și lipanul. In numele comuniștilor 
din Maramureș, al alegătorilor pe 
care ii reprezint, al tuturor cetățeni
lor iudetuiui, asigur Marea Aduna
re Națională că vom aplica cu fer
mitate prevederile prezentei legi.

Adoptind condiția competentei și 
principiul specializării in rezolvarea 
problemelor concrete pe care le im
plică legea, este necesară recu
noașterea ecologiei ca un domeniu 
șl obiectiv de studii in olanul de 
cercetări științifice si introducerea in 
nomenclatorul de specialiști a eco
logilor. Vom avea astfel specialiști 
necesari pentru rezolvarea probleme
lor complexe ce le va pune conti
nua creștere si armonizarea procesu
lui de industrializare a tării noas
tre cu protecția mediului Încon
jurător.

de

prezentat de deputatul TRAIAN IONAȘCU
Comisia pentru sănătate, muncă și 

asigurări sociale, Comisia pentru in
dustrie, construcții și transporturi. 
Comisia pentru consilii populare și 
administrația de stat și Comisia ju
ridică ale Marii Adunări Naționale, 
împreună cu deputați din alte co
misii permanente, au examinat și 
discutat proiectul de Lege privind 
protecția mediului înconjurător ini
țiat de Comisia ’
și silvicultură a 
ționale.

Comisiile au ______
realizarea proiecției mediului încon
jurător a devenit necesar ca. odată 
cu Înfăptuirea amplului program de 
dezvoltare economico-socială a țării, 
stabilit de Congresul al X-lea al 
partidului, să sc adopte un ansamblu 
de măsuri a căror aplicare să asigure 
menținerea și îmbunătățirea calită
ții mediului, corespunzător cerin
țelor ocrotirii naturii și desfășurării 
armonioase a vieții umane.

In acest scop, prin reglementarea 
propusă se consacră principiul că in 
Republica Socialistă România pro
tecția mediului înconjurător consti
tuie o problemă de interes național, 
că Înfăptuirea politicii de proiecție a 
mediului înconjurător este o îndato
rire de bază, permanentă, a organe
lor și organizațiilor de stat, coope
ratiste și a celorlalte organe și or
ganizații obștești, a tuturor cetățeni
lor.

Proiectul de lege. îmbunătățit pe 
baza propunerilor ce au fost făcute 
in cadrul dezbaterii publice a aces
tuia, cit și ca urmare a luării in 
considerare a propunerilor făcute 
de comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, cuprinde preve
deri corespunzătoare referitoare la 
protecția factorilor mediului încon
jurător : protecția aerului, protecția 
apelor, protecția solului și subsolu
lui. protecția pădurilor și a altor 
forme de vegetație, protecția faunei 
terestre și acvatice, protecția rezer
vațiilor și a monumentelor naturii, 
protecția așezărilor omenești și a ce
lorlalți factori de mediu creați prin 
activități umane.

Pentru coordonarea și îndrumarea 
in mod unitar a activității de pro
tecție a mediului înconjurător pe 
plan național. proiectul Înființează 
Consiliul Național pentru Protecția

pentru agricultură 
Marii Adunări Na

constatat că pc-nlru

Mediului înconjurător, organ cen
tral de specialitate, larg reprezenta
tiv, subordonat Consiliului de Mi
niștri, iar pe plan local comisii ju
dețene pentru protecția mediului în
conjurător, organe subordonate atit 
Consiliului Național pentru Protec
ția Mediului înconjurător, cit și co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București.

Comisiile subliniază că măsurile 
prevăzute in reglementarea pe care

o dezbatem se înscriu, totodată, șî 
pe linia efortului Națiunilor Unite 
in domeniul protecției mediului în
conjurător.

întrucit prevederile proiectului de 
lege asigură realizarea politicii par
tidului și statului de protecție a me
diului înconjurător, comisiile care 
au avizat proiectul de lege, decla
ri ndu-se intru totul de acord cu cu
prinsul și redacțiuaea acestuia, vă 
roagă să-1 adoptați in forma in care 
vâ este înfățișat.

protecția mediului 
" faza de proiect 

industria mi- 
datorită mâ- 

lungul anilor, 
pafte problema

mi- 
spus

spus

Proiectul de leg? pentru protecția 
mediului înconjurător este un act 
normativ de mare importanță pen
tru rezolvarea uneia din cele mai 
actuale și urgente probleme ale con
strucției sociale in țara noastră, a 
spus in cuvîntul său deputatul Ș$g- 

f«rî Mi leu E1 se circum®crie unui 
ansamblu de măsuri inițiat de par
tid, de tovarășul Nicolac Ceaușescu 
personal, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare realizării coman
damentelor economice și sociale care 
vor conduce România in rindul țări
lor cu un înalt grad de civilizație.

Proiectul de lege se înscrie ca cel 
mai complet și adecvat act normativ 
elaborat in țara noastră, de-a lungul 
a mai mult de natru decenii, privind 
ocrotirea mediului Înconjurător.

Sint dator să arăt că in inițierea 
diferitelor acțiuni in acest domeniu 
a participat totdeauna Academia Ro
mână. iar după 23 /Xugust. Academia 
Republicii. Vom aminti astfel că in 
această instituție au activat succesiv 
Comisia monumentelor naturi ~ 
misia pentru ocrotirea 
recent Comisia pentru 
poluării și Comisia om-biosferă. Se 
poate aminti cu această ocazie de 
contribuția ce au adus-o și o aduc 
specialiștii grupați in aceste comisii 
pentru o mai bună cunoaștere a pro
blemelor ocrotirii naturii și a mâsu-

Co- 
naturii. iar 
combatere?)

rilor de prevenire a denaturării și 
distrugerii mediului ; de informare 
.și mobilizare a opiniei publice in 
a este LrhporlanL' acțiuni. începind 
de lu marele Învățat Emil Racoviță, 
care a inițiat prima lege de ocrotire 
a naturii in 1930 șl pmă in prezent, 
un impresionant număr de oameni 
do știință au activat sub cele mai di
ferite forme la studiul și elaborarea 
măsurilor de ocrotire a naturii și de 
combatere a poluării.

Este pentru cei ce activează în ac
tualele comisii alo Academiei o 
deosebită satisfacție să recunoaștem 
i.i unele articole ale proiectului de 
l;ge reflectarea obiectivelor, conclu
ziilor si propunerilor ce au fost 
dezbătute in ședințele de lucru, in 
seminaril si simpozioane.

Atenta analiză a proiectului
lege ne arată că. atit prin prevederile 
lui directe, cit si prin înființarea 
Consiliului National pentru Protec
ția Mediului înconjurător, se vor 
crea condițiile necesare nu numai 
pentru rezolvarea obiectivelor cu
prinse in lege, dar, in egală măsură, 
si pentru formarea unei conștiințe 
ecologice in gindirca oamenilor.

Legea va contribui fără îndoială 
la formarea unei noi responsabili
tăți in orice acțiune de amenajare a 
teritoriului național, in amplasarea 
unităților industriale, in construcția 
de hidrocentrale, canale de irigație 
si noi așezări umane, ce modifică 
inevitabil intr-un sens pozitiv sau 
negativ mediul natural. Prin an
samblul prevederilor ei. legea ne o- 
bligă sâ judecăm toate aceste ac
țiuni după criteriile ecologic și eco
nomic în același timp, și nu exclusiv 
economic.

Vorbitorul a apreciat ca pozitive 
pentru ocrotirea mediului înconjură
tor prevederile articolului 55 prin 
care Ministerul Educației si Invăță- 
mintului are sarcina să introducă în 
programele de învătâmînt predarea 
unor cunoștințe de ecologie și a pro
pus introducerea unui articol cu sar
cini pentru Consiliul Culturii și E- 
ducațiel Socialiste. în legătură cu 
obligația de a informa si educa masa 
adulților pentru .formarea unei con
științe 
pentru 
tor.

și atitudini in spiritul legii 
protecția mediului inconjurâ-

Stimați tovarăși deputați.
Vă rog să-mi permiteți ca. din 

însărcinarea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat și a guvernului, sâ 
supun Marii Adunări Naționale, spre 
dezbatere și adontare. proiectul legii 
privind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare.

Conferința Națională a partidului 
din iulie 1972, ținind seama de rolul 
important pe care-1 au consiliile 
populare in conducerea vieții econo- 
mico-sociale a țârii, a stabilit în
ființarea unui organism care să asi
gure orientarea și îndrumarea unita
ră. pe baze democratice, a activității 
organelor locale ale puterii și aie 
administrației de stat.

Comitetul pentru ~ 
siliilor Populare 
va analiza și dez- 

in plenul 
problemele 

• ale dez- 
i economi-

bate i 
său | 
majore 
voltării 
ce și sociale a ju
dețelor. munici
piilor. orașelor și 
comunelor, va o- 
rienta și contro
la. in condițiile 
tivitatea

- ?■' ■ Jf

Problemele Con-

Luind cuvîntul, deputatul Mihail 
FlorCSCU a spus • de la în
ceputul industrializării, statul nostru 
socialist a elaborat măsuri legislative 
care reglementau apărarea pntrimo- 
n.ului natural din tara noastră, păs
trarea unui climat do viată cores
punzător Actualul stadiu de dez
voltare multilaterală a forțelor de 
producție impune o protejare cores
punzătoare a mediului înconjurător, 
aceasta avind o importantă vitală 
pentru societatea noastră.

Dezvoltarea industriei chimice în 
țara noastră Intr-un ritm accelerat 
a pus probleme deosebite pentru 
protecția mediului, a atmosferei, a 
apelor și a solului. Pentru a realiza 
purificarea aerului viciat și a gaze
lor reziduale s-a organizat in indus
tria chimică o rețea de laboratoare 
uzinale toxicologice de control pre
ventiv, cuprinzind in momentul de 
fată 46 de laboratoare, care dispun de 
480 de cadre tehnice de specialitate.

încă din faza de proiectare se 
prevăd instalațiile necesare pentru 
purificarea gazelor reziduale, insta
lațiile de desprăfuire pentru reți
nerea particulelor mari de praf, pre
cum și instalațiile pentru evitarea 
formării ceței industriale cu efecte 
atit de dăunătoare. Pentru realiza
rea instalațiilor de epurare a apelor 
reziduale, pe platformele Ministerului 
Industriei Chimice s-au investit peste 
un miliard de lei, iar lucrările care 
se execută in momentul de față re
prezintă valori de aproape 800 mi
lioane lei. Proiectele în curs de 
elaborare pentru asigurarea de-

permanentă a muncii organelor lo
cale ale puterii și ale administrației 
de stat, adincirea permanentă a de
mocrației socialiste, perfecționarea 
stilului și a metodelor de muncă, 
stimularea inițiativei maselor de ce
tățeni in înfăptuirea sarcinilor ce 
stau in fața consiliilor populare, va 
adopta măsuri pentru generalizarea 
experienței pozitive dobindite in 
munca organelor locale.

Potrivit competențelor stabilite 
prin lege, comitetul va adopta ho- 
tărîri și va lua măsuri concrete, in 
vederea soluționării corespunzătoare 
a problemelor d;n sfera de activitate 
a consiliilor populare și. impreună 
cu ministerele și celelalte organe 
centrale, se va preocupa de soluțio
narea problemelor care se ridică in

plină a epurării apelor se cifrea
ză la aproape 2 miliarde lcl. 
Pe numeroase platforme chimice 
funcționează in momentul de față 
sisteme mecanice, chimice și biologi
ce pentru epurarea apelor. Așa, de 
exemplu, la platforma de la Brazi 
funcționează asemenea instalații, ale 
căror cheltuieli au reprezentat 3 la 
sută din volumul total al investițiilor. 
Pentru platforma petrochimică de la 
Pitești, de dimensiuni mai mari, 
aceste cheltuieli s-au ridicat la 4 la 
sută din volumul total al investiții
lor. Aceasta arată că cheltuielile 
pentru epurarea apelor, așa cum s-au 
realizat pe 
suportabile ...............
economice. în uzinele chimice func
ționează in momentul de fată 50 
stații de epurare a apelor, cu un 
personal de deservire de aproape 
600 de muncitori, ingineri și tehni
cieni.

Pentru a evita poluarea solului și 
Îndeosebi pierderea unor importante 
suprafețe de teren agricol, in indus
tria chimică s-au realizat, lucrări 
pentru identificarea, inventarierea șl 
valorificarea deșeurilor. Consiliul de 
conducere al ministerului a dezbătut 
in cursul anului trecut această pro
blemă. rezultind că din cele 220 
tipuri de deșeuri din toate unitățile 
chimice, in acest cincinal 6int valori
ficate 80, valoarea obținută rîdicîn- 
du-se la aproape 800 milioane lei. 
Institutele de cercetare au elaborat 
procedeele tehnologice pentru valori
ficarea a încă 36 de deșeuri cu 
efect direct în acest cincinal, obți- 
nindu-«e o producție valorică in plus 
de 350 milioane lei. De asemenea, 
sint in Curs de elaborare cercetări 
de anvergură atit în țară, cit și 
prin cooperare cu alte institute de 
specialitate din țările socialiste, pen
tru a valorifica și celelalte deșeuri.

Doresc să asigur Marea Adunare 
Națională că noi. cei care răspundem 
si lucrăm in industria chimică, vom 
manifesta in continuare cea mal 
mare grijă pentru realizarea unor 
condiții de mediu care să nu în
răutățească cu ninfic calitatea vieții 
în zonele unde se vor realiza uzine
le chimice.

platformele citate, isint 
in limitele eficienței

Populare

Expunere prezentată de tovarășul 
VIRGIL TROFIN

prezentei legi, ac- 
consiliilor populare și a 

comitetelor lor executive. împreună 
cu Comitetul de Stat al Planificării 
și alte organe centrale, va analiza 
proiectele planului de stat in profil 
teritorial, acordind deosebită atenție 
găsirii celor mai potrivite soluții 
pentru valorificarea superioară a re
surselor materiale și umane, dezvol
tării echilibrate economico-sociale a 
fiecărui județ, corespunzător politi
cii partidului și statului nostru și va 
prezenta concluziile și propunerile 
sale organelor competente.

Comitetul va asigura Înfăptuirea 
unitară a politicii partidului și sta
tului in domeniul sistematizării te
ritoriului și localităților urbane și 
rurale, gospodăriei locative, gospodă
riei comunale, precum și în dome
niul administrației locale de stat ; va 
orienta și îndruma consiliile popu
lare. acordind asistență tehnică de 
specialitate în domeniul gospodăriei 
și administrației de stal. întreținerii 
și modernizării fondului locativ pro
prietate de stat, dezvoltării construc
țiilor de locuințe, vînzării de locuin
țe din fondul de stat către popu- 
ație.

Comitetul va analiza și stabili so
luții care să ducă la perfecționarea

activitatea consiliilor populare, pen
tru îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a rolului și sarcinilor ce le 
revin.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare va prezenta Marii 
Adunări Naționale sau Consiliului de 
Stat informări și propuneri privind 
activitatea organelor locale ale pu
terii de stat, iar Consiliului de Mi
niștri informări și propuneri cu pri
vire la activitatea organelor locale 
ale administrației de stat. Comitetul 
iși va desfășura activitatea pe lingă 
Consiliul de Miniștri.

înființarea acestui organism de 
partid și de stat, larg reprezentativ, 
cu caracter deliberativ, se înscrie pe 
linia perfecționării și lărgirii demo
crației socialiste, îmbunătățirii con
tinue a formelor de organizare și 
conducere a societății noastre socia
liste.

Comitetul va fi format din pre
ședinții consiliilor populare județene 
și al municipiului București, pre
ședinți ai unor consilii populare mu
nicipale, orășenești și comunale, re
prezentanți ai unor organe centrale 
și organizații obștești, precum și din 
specialiști cu o bogata experiență in 
domeniile de activitate a ootnsiliilor 
populare.

Di nd expresie caracterului demo
cratic al acestui organism, în proiec
tul de lege sc prevede ca lucrările 
fiecărei plenare să fie prezidate, 
prin rotație, de către un președinte 
de consiliu popular județean, ales de 
comitet dintre membrii săi.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare va avea în condu
cerea sa un președinte, un prim-vice- 
președinte și vicepreședinți, care, im
preună cu alți membri ai comitetu
lui. vor constitui Biroul Executiv.

Odată cu organizarea acestui co
mitet, este necesar să se înlăture 
unele practici de tutelă măruntă a- 
supra organelor locale de stat, iar o 
serie de atribuții legate de soluțio
narea unor probleme din activitatea 
consiliilor populare, care au fost tre

cute la Comitetul 
de Stat al Plani
ficării, Ministe
rul Aprovizionă
rii Tehnico-Ma- 
teriale și Contro
lului Gospodări
rii Fondurilor 
Fixe șî la alte 
organe centrale, 
vor trebui so

luționate cu mai multa operativitate 
și mai multă eficiență.

Aș dori să subliniez in mod deose
bit faptul că și acest proiect de lege, | 
care se înscrie în contextul general' 
al măsurilor de perfecționare a con
ducerii și organizării întregii noastre 
vieți economice și sociale, stabilite 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, a fost 
elaborat pe baza orientărilor deose
bit de prețioase date de Comitetul 
Executiv al partidului, de către se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La definitivarea proiectului de lege 
s-a ținut seama de observațiile, pro
punerile și sugestiile comitetelor ju
dețene de partid, ale comitetelor 
executive ale consiliilor populare, 
precum si ale ministerelor și celor
lalte organe centrale.

Incadrindu-se armonios in ansam
blul de acte normative care consti
tuie consacrarea juridică a măsuri
lor de perfecționare a organizării și 
conducerii vieții economice și sociale, 
supunem spre dezbatere și adoptare 
proiectul de lege privind Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare.

[«punerea la proiectul de lege privind Congresul deputaților

Expunere prezentată de tovarășul 
MIRON CONSTANTINESCU

Plenara Comi
tetului Central al 
partidului care a 
avut loc la 18 
și 19 iunie a.c. a 
dezbătut și a luat 
hotărîrea de a 
prezenta Marii A- 
dunări Naționale 
acest proiect de
lege privitor la instituționalizarea u- 
r.or forme colective de dezbatere și 
de orientare in activitatea, consiliilor 
populare.

Din însărcinarea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, prezentăm, deci, proiectul da

lege privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene. for 
colectiv de dezbatere, de participa
re largă a deputaților — expresie 
superioară a democrației socialiste 
— for care se va aduna la cinci ani 
și va cuprinde pe toți deputății ju
dețeni ți ai municipiului Bucu-

si insti-resti. ___
tuirea Conferin
ței pe țară și a 
conferințelor ju
dețene ale pre
ședinților consi
liilor populare 
comunale si oră
șenești. Conferin
ța pe țară se va 

aduna la patru ani. conferințele ju
dețene la doi ani, in vederea dezba
terii problemelor specifice, schim
bului de experiență si orientării ac
tivității.

Supunem spre examinarea Marii 
Adunări Naționale acest proiect *i 
vă rugăm să-l adoptați.
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

prezentat de deputatul DUMITRU BALALIA
Comisia pentru consiliile populare 

51 administrația de stat Comisia 
îuridică ale Marii Adunări Națio
nale au examinat proiectul de lese 
nrivind Comitetul pentru problemele 
oonslllDor populare f»l proiectul de 
l«£e privind Congresul deoutetilor 
consilL?9or populare tudetene si con
ferințele președinților consiliilor 
populare comunale »i orășenești.

Comisiile permanente au apreciat 
el înființarea Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare si 
instituirea Congresului denutatilor 
consiliilor populare județene si con
ferințelor președinților consiliilor 
Populare comunale si orășenești se 
integrează in preocupările majore ale 
partidului si statului nostru pentru 
perfectionarea continuă a organizării 
si conducerii v>etii economice si so
ciale. pentru permanenta îmbunătă
țire a activității organelor locale ale 
puterii si administrației de stat, pen
tru participarea tot mai laraă a po
porului la conducerea treburilor pu
blice.

Anali zi nd atribuțiile Comitetului

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR 
LA DEZBATERI

In cuvintul său, deputatul losif 
Uglar • spus : In continuarea 
preocupărilor consecvente pentru de- 
săvirșirea măsurilor dc perfecționare 
a organizării și conducerii vieții so- 
cial-economice și de dezvoltare a de
mocratismului orinduirii noastre so
cialiste — in lumina hotăririlor una
nim aprobate ale partidului — Marea 
Adunare Națională este chemată să 
ia in dezbatere și să delibereze asu
pra a două noi reglementări legisla
tive de însemnătate fundamentală.

Creșterea competențelor și perfec
ționarea activității consiliilor popu
lare. îndeosebi după Congresul al 
IX-Iea al Partidului Comunist Ro
mân. au asigurat tuturor cetățenilor 
patriei posibilitatea de a se pronun
ța nemijlocit in legătură cu soluțio
narea problemelor din cele mai dife
rite domenii de activitate și să parti
cipe în mod direct la înfăptuirea sar
cinilor ce revin organelor locale ale 
puterii și administrației de stat.

Definind in mod strălucit locul pe 
care-1 ocupă consiliile populare in 
sistemul democrației noastre socialis
te. tovarășul Nicolae Ceaușescu ara
tă că : „în noua etapă de dezvoltare 
economico-socială a României, pro
blemele planificării și conducerii, ale 
dezvoltării democrației socialiste și 
participării maselor largi populare la 
conducerea unităților administrativ- 
teritoriale si economico-sociale con- 
st-’.uie factorul determinant al reali
zării cu succes a tuturor hotăririlor 
partidului și statului, al dezvoltării 
socialiste a României".

Aceste comandamente, Izvorî te din

Legea privind Comitetul pentru Problemele Expunerea la proiectul de lege privind introducerea tarifului 
vamal de import al Republicii Socialiste România

Măsurile adoptate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român 
au avut drept urmare sporirea competenței și răspunderii consiliilor populare 
in toate domeniile activității social-economice, contribuind astfel la ridicarea 
continuă a rolului organelor locale ale puterii și administrației de stat in viața 
economico-socială a țării.

Pornind de la necesitatea îndrumării unitare și pe baze democratice a ac
tivității complexe a organelor locale ale puterii și administrației de stat, 

» Conferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie 1972 a hotărit 
să se înființeze un organ pentru problemele consiliilor populare.

Pentru înfăptuirea acestei hotăriri, Marc» Adunare Națională a Republicii 
lege.Socialiste România adoptă prezenta

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale

Art 1. Se înființează Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. organ de partid și de stat, cu 
caracter deliberativ, avind sarcina de 
a analiza si dezbate problemele ma
jore ale dezvoltării economico-sociale 
a județelor, municipiilor, orașelor si 
comunelor, de a îndruma, orienta si 
controla, in condițiile prezentei legi, 
activitatea consiliilor populare și a 
comitetelor lor executive in vederea 
îndeplinirii de către acestea a sarci
nilor ce le revin potrivit legii și 
hotăririlor de partid și de stat.

Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare asigură înfăptuirea 
unitară a politicii partidului și statu
lui in domeniul sistematizării terito
riului și localităților urbane și rurale, 
gospodăriei locative, gospodăriei co
munale. industriei locale, locuințelor, 
precum si in domeniul administra
ției locale de stat.

Art. 2..Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare este alcă
tuit din președinții comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene si al municipiului București, 
din președinți ai comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ale unor 
municipii, orașe și comune, din re
prezentanți ai unor organe centrale 
și organizații obștești, precum și din 
epecialiști cu înaltă calificare și bo
gată experiență in domeniul sistema
tizării, gospodăriei comunale, gospo
dăriei locative, administrației de stat 
șl în alte domenii ale activității con
siliilor populare.

La activitatea comitetului parti
cipă, ca membri supleanți, prim- 
vicepreaedintii comitetelor executive 
ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București. în lipsa pre
ședinților comitetelor executive ale 
consiliilor populare respective, prim- 
vicepreședlnții au drepturile și înde
plinesc obligațiile acestora în cadrul 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare.

Art. 3. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, ca organ 
de partid și de stat, funcționează pe 
lingă Consiliul de Miniștri.

In problemele privind activitatea 
organelor locale ale puterii de stat, 
comitetul prezintă informări si pro
puneri Marii Adunări Naționale sau 
Consiliului de Stat ; in problemele 
privind activitatea organelor locale 
ale administrației de stat prezintă in

pentru Problemele Consiliilor Popu
lare. important organ de partid 
de stat, cu caracter deliberativ, co
misiile permanente și-au exprimat 
convingerea că prin dezbaterea mul
tilaterală de către acest comitet a 
problemelor principale ale activită
ții consiliilor populare, precum si 
prin adoptarea, intr-o concepție uni- 
1ară. de măsuri corespunzătoare si 
elaborarea unor norme si normati
ve obligatorii in domeniile de care 
se ocupă.seva asigura continua per
fecționare a activității consiliilor 
populare si comitetelor lor executi
ve. perfectionarea stilului $1 metode
lor lor de muncă, adincirea perma
nentă a democratici socialiste in 
întreaga lor activitate, generalizarea 
experienței pozitive.

De asemenea, comisiile perma
nente consideră că prin institutio- 
nalizarea Congresului denutatilor 
consiliilor populare județene si con
ferințelor președinților consiliilor 
populare comunale si orășenești se 
va asigura creșterea continuă a răs
punderii si rolului consiliilor popu

necesitatea obiectivă a perfecționă
rii tuturor domeniilor vieții econo
mice și sociale, au generat, fără 
îndoială, inițiativa institutionalizării 
conferințelor consiliilor populare și 
creării unui organ de partid și de 
6tat care, la nivelul țării, să asigu
re o îndrumare unitară și eficientă, 
in înfăptuirea optimă a prevederilor 
înscrise in legea de organizare și 
funcționare a consiliilor populare, a 
tuturor celorlalte legi și hotăriri 
care mobilizează masele pentru în
făptuirea neabătută a obiectivelor 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate in țara noastră.

O garanție a soluționării în cele 
mai bune condiții a sarcinilor exe
cutive încredințate noului organ de 
partid și dc stat o constituie com
petențele largi ce-i sint conferite 
prin lege.

Prin prezența în cadrul noului or
gan de partid și de stat a unor to
varăși aflați in contact permanent 
și direct cu problemele ce preocupă 
organele locale ale puterii și admi
nistrației de stat, se va putea folosi 
mai bine decit in trecut valorosul te
zaur de experiență acumulată in în
treaga țară.

Avem deplina convingere că pre
vederile acestor două proiecte de 
legi care vor fi adoptate azi și pe 
care le voi vota din toată inima 
vor avea un rol de cea mai mare 
importanță in analizarea și dezbate
rea problemelor majore ale dezvol
tării viitoare economice și sociale a 
județelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor, in ridicarea nivelului 
muncii organizatorice și politice a 

Consiliilor Populare

formări și face propuneri Consiliu
lui de Miniștri.

Art. 4. Potrivit competenței sale 
stabilite prin lege. Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare a- 
doptă hotăriri și ia măsuri in vede
rea soluționării problemelor din sfe
ra de activitate a consiliilor popu
lare și a comitetelor lor executive.

împreună cu ministerele și cele
lalte orcane centrale interesate, ana
lizează problemele care se ridică in 
activitatea organelor locale ale pu
terii și administrației de stat si sta
bilește, potrivit legii, măsuri pentru 
soluționarea acestora.

CAPITOLUL II
Atribuții

Art. 5. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare are urmă
toarele atribuții principale :

a) analizează și dezbate, împreună 
cu Secțiunea pentru sistematizarea 
și dezvoltarea economico-socială a 
teritoriului din cadrul Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, principalele 
prognoze in profil teritorial elabo
rate de organele centrale și locale 
ale administrației de stat și prezintă 
organelor competente propuneri co
respunzătoare ;

b) analizează și dezbate. împreună 
cu Comitetul de Stat al Planificării 
și alte organe centrale interesate, 
modul în care proiectele de planuri 
cincinale și anuale in profil terito
rial asigură valorificarea superioară 
a resurselor materiale, folosirea ra
țională a resurselor de muncă și 
dezvoltarea echilibrată a activității 
economice și sociale a fiecărui județ 
și a municipiului București și face 
propuneri corespunzătoare Consiliu
lui de Miniștri ;

c) analizează, împreună cu Comi
tetul de Stat al Planificării și alte 
organe centrale interesate, stadiul 
realizării sarcinilor de plan pentru 
economia locală și stabilește măsuri 
corespunzătoare în scopul realizării 
acestora in termen și in bune con
diții ;

d) analizează și dezbate, cu parti
ciparea Comisiei Guvernamentale de 
Sistematizare, proiectele de sistema
tizare ale teritoriului, municipiilor si 
orașelor ; urmărește modul cum se 
înfăptuiesc prevederile din Progra
mul național de sistematizare a te
ritoriului și localităților urbane pi 

lare sl denutatilor în Întreaga via
ta socială, contribuind astfel la dez
voltarea si perfecționarea democra- 
tiei noastre socialiste, la o cit? mai 
largă participare a maselor populare 
la construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în urma examinării sl discutării 
proiectelor de lege, comisiile au a- 
nreciat că acestea sint corespunză
toare din punct de vedere al con
ținutului si al tehnicii legislative. 
Ele au făcut unele propuneri de 
Îmbunătățire, care au fost incluse in 
textele oe vi s-au distribuit.

De asemenea, comisiile mai facu- 
nele propuneri la articolele 11. 12.13. 
14 și 15 din proiectul de lege privind 
Comitetul pentru Problemele Consi
liilor Populare, care, In esență, con
stau in aceea că so instituie funcția 
de președinte al comitetului, ca la 
alte organe de stat cu structuri ase
mănătoare. in locul funcției de pre
ședinte permanent al Biroului Exe
cutiv.

Comisiile care au examinat pro
iectele de lege propun Marii Adu
nări Naționale adoptarea lor.

consiliilor populare pentru mobili
zarea mai intensă a resurselor ma
teriale și de muncă ale fiecărei uni
tăți teritorial-administrative, pen
tru fundamentarea principalelor 
prognoze și a planurilor dezvoltă
rii economico-sociale in profil teri
torial.

De asemenea, 6e va aduce o con
tribuție valoroasă la organizarea 
vastului program național de siste
matizare a teritoriului și a localită
ților urbane și rurale, la ridicarea 
necontenită a nivelului edilitar-gos- 
podăresc al acestora, potrivit exi
gențelor pe care le pune in fata 
noastră dezvoltarea rapidă a țării 
spre culmile civilizației socialiste și 
comuniste.

Proiectul de lege privind crearea 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare supus dezbaterii, a 
spus deputatul NiCOiai MOTO-
ț-jy se înscrie in mod organic in
șirul de măsuri inițiate și promo
vate cu consecvență de conducerea
superioară de partid și de stat pen
tru lărgirea și adincirea continuă a 
democrației socialiste in patria noas
tră. în raportul prezentat la Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român din iulie 1972, tova
rășul Nicolae Ceaușescu arăta că, în 
perioada următoare, trebuie să ac
ționăm cu fermitate pentru realiza
rea unitară a măsurilor referitoare 
la buna organizare a activității eco
nomico-sociale și pentru perfecțio
narea conducerii și planificării tutu
ror domeniilor de activitate. Avînd 

rurale ; face propuneri Consiliului 
de Miniștri in acest domeniu ;

e) analizează modul in oare con
siliile populare și comitetele lor 
executive se preocupă de adincirea 
permanentă a democrației socialiste 
în întreaga lor activitate, de perfec
ționarea stilului și metodelor de 
muncă, precum și de stimularea ini
țiativei maselor de cetățeni in în
făptuirea sarcinilor ce stau în fața 
consiliilor populare ; adoptă măsuri 
privind generalizarea experienței po
zitive dobindite in munca organelor 
locale ;

f) analizează și dezbate modul în 
care organele locale ale puterii^ și 
administrației de stat aplică hotări- 
rile de partid și de stat cu privire 
la organizarea și participarea mase
lor de cetățeni la rezolvarea trebu
rilor de stat și obștești ; adoptă mă
suri pentru continua perfecționare a 
activității consiliilor populare, a co
mitetelor lor executive și a comi
siilor permanente ale consiliilor 
populare ;

g) analizează modul cum sint a- 
plicate legile, decretele, precum și 
hotăririle Consiliului de Miniștri, de 
către organele locale ale puterii și 
administrației de stat ;

h) analizează și dezbate proiecte 
de legi și alte acte normative de 
importanță deosebită referitoare la 
domeniile sale de activitate și face 
propuneri, după caz, Consiliului de 
Stat sau Consiliului de Miniștri ;

i) îndeplinește orice alte atribuții 
prevăzute de lege mu însărcinări sta
bilite de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri.

Art. 6. Biroul Executiv al Comite
tului pentru Problemele Consiliilor 
Populare organizează și asigură a- 
ducerea la îndeplinire a hotăririlor 
comitetului.

Biroul Executiv îndeplinește, ca 
organ al Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare, următoa
rele atribuții principale :

a) îndrumă activitatea de organi
zare in vederea Înfăptuirii prevede
rilor din Programul național de sis
tematizare a teritoriului șl localită
ților urbane și rurale : Iși dă acor
dul sau avizează, potrivit legii, do
cumentații de sistematice ;

b) efectuează studii' și prezintă 
propuneri cu privire la organizarea 
administrativă a teritoriului, atribui
rea sau schimbarea de denumiri a 
unităților admlnlstrativ-teritorlale ; 
avizează editarea hărților care con
țin elemente ale organizării adminis
trative a teritoriului ;

c) organizează și îndrumă activita
tea de elaborare a studiilor și pro
punerilor privind dezvoltarea edili
tară a localităților, corelat cu dez
voltarea lor economică și social-cul
tural â ;

d) asigură elaborarea de proiecte 
tip și directive, precum și a studii
lor de fundamentare a acestora, 
pentru construcțiile de locuințe, clă
diri social-culturale șl lucrări edili
tare, In concordanță cu programul 

în vedere rolul important ce revine 
organelor locale ale putorii șl admi
nistrației do stat in realizarea acestei 
cerințe și ținind scama de creșterea 
conținu?» a competențelor consiliilor 
populare In conducerea vieții econo- 
m too-soci ale pe teritoriul țării, a de
venit necesară crearea unui organism 
format din reprezentanții tuturor ju
dețelor, care să lucreze ca organ de
liberativ și să îndrume activitatea 
locală do stat

După cum se știe, a arătat în con
tinuare vorbitorul, activitatea consi
liilor populare are drept scop buna 
gospodărire a resurselor materiale și 
umane, dezvoltarea forțelor do pro
ducție și diversificarea economiei lo
cale, pentru creșterea continuă a bu
năstării materiale și culturalo a po
porului, pentru afirmarea multilate
rală a personalității umane,

în acest context, îndrumarea con
siliilor populare de către noul or
ganism ce urmează a se constitui va 
oferi posibilitatea participării mai 
active a reprezentanților județelor, 
orașelor, municipiilor și comunelor, 
a specialiștilor cu bogată experiență, 
a reprezentanților unor organe șl 
organizații de stat și obștești, la un 
valoros schimb de păreri privind 
prognozele in profil teritorial, dez
voltarea echilibrată a activității eco
nomice și sociale din fiecare județ, 
sistematizarea localităților, atrage
rea maselor largi de cetățeni la în
treaga activitate de aplicare in viață 
a hotăririlor partidului și statului 
nostru. Prin componenta sa. comi
tetul oferă largi posibilități pentru 
dezbaterea și soluționarea mai ope
rativă și eficientă a problemelor le
gate de activitatea organelor locale 
ale puterii și administrației de stat.

Am făcut aceste aprecieri pornind 
de la considerentul potrivit căruia 
noul organism, in forma și conținu
tul in care este conceput, va elimi
na unele carențe manifestate in ac
tivitatea organelor centrale chemate 
să exercite controlul și îndrumarea 
organelor locale de stat.

Referindu-se în continuare la pro
iectul de lege privind Congresul de- 
putaților consiliilor populare jude
țene și conferințele președinților 
consiliilor populare comunale si oră
șenești. deputatul a subliniat că a- 
cesta creează cadrul organizatoric 
pentru dezvoltarea unor forme noi 
de atragere a organelor locale ale 
puterii de stat și a deputaților ce 
ie compun la dezbaterea si soluțio
narea problemelor economico-sociale 
pe care le au de rezolvat.

Experiența dobindită in urma Con
ferinței pe tară a secretarilor comi
tetelor de partid și a primarilor de 
la comune, care a avut loc in de
cembrie 1971. precum și a conferin
țelor județene desfășurate in acest 
an. evidențiază faptul că astfel de 
intilniri au un rol deosebit dc im
portant in stabilirea de măsuri pen
tru ridicarea materială și culturală 
pe o treaptă superioară a comune
lor patriei noastre. Aplicarea fn 
viață a prevederilor acestei legi va 
determina perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii vieții so
ciale, adincirea democrației socia
liste, atragerea maselor la înfăptui
rea mărețelor sarcini ale făuririi so
cietății socialiste multilateral ■ dez
voltate.

stabilit împreună cu Inspectoratul 
General de Stat pentru Directivare 
și Control în Proiectarea și Execu
tarea Construcțiilor ;

e) face, conform prevederilor Con
stituției, propuneri Consiliului de 
Stat sau Consiliului de Miniștri, 
după caz, pentru suspendarea sau 
anularea hotăririlor și deciziilor ile
gale adoptate de organele locale ale 
puterii sau administrației de stat ;

f) îndrumă, acordă asistență de 
specialitate și controlează activitatea 
cu privire la :

— sistematizarea teritoriului și lo
calităților urbane și rurale și autori
zarea in construcții ;

— gospodăria comunală, adminis
trarea, întreținerea și modernizarea 
fondului locativ proprietate de stat, 
dezvoltarea construcției de locuințe 
proprietate de stat și personală și 
vinzarea de locuințe din fondul de 
stat către populație ;

— organizarea și desfășurarea ac
tivității de proiectare și execuție in 
construcții ce se realizează prin uni
tățile subordonate consiliilor popu
lare ;

— dezvoltarea și diversificarea pro
ducției industriei locale prin valori
ficarea resurselor materiale și a for
ței de muncă locale ;

— modul in care se desfășoară ac
tivitatea de prestări de servicii și 
aprovizionarea populației ;

— exercitarea atribuțiilor de stare 
civilă, de autoritate tutelară și no
tariale, circulația actelor și organi
zarea expertizării și arhivării do
cumentelor organelor locale ;

— organizarea și desfășurarea ac
țiunilor privind efectuarea unor lu
crări de interes obștesc prin contri
buția populației, buna gospodărire si 
infrumusețare a localităților, efectua
rea pazei obștești și activitatea co
misiilor de judecată ;

g) elaborează norme și normative 
obligatorii, potrivit legii, in domeniul 
sistematizării, gospodăriei comunale, 
gospodăriei locative și administrației 
locale de stat ;

h) sprijină și controlează activita
tea comitetelor executive ale consi
liilor populare privind efectuarea, 
potrivit legii, a lucrărilor pregăti
toare pentru alegerea deputaților ;

i) stabilește măsuri in vederea sim
plificării și raționalizării administra
ției locale de stat ;

j) îndrumă activitatea de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a per
sonalului din sistemul consiliilor 
populare și organizează această acti
vitate pentru personalul din unitățile 
subordonate și aparatul propriu ;

k) organizează activitatea de co
laborare și cooperare economică, teh
nică și științifică cu străinătatea, in 
domeniile sale de activitate ; asigură 
aplicarc-a convențiilor și acordurilor 
internaționale privitoare la domeniul 
său de activitate ;

l) organizează activitatea de docu
mentare tehnică și editează publica
ții cu privire la problemele specifice 
domeniilor sale de activitate.

Art 7. Biroul Executiv răspunde do 
întreaga sa activitate In fața Comi
tetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare căruia ii prezintă dări de 
teamă și Informări.

CAPITOLUL III
Organizare și funcționare

Art. 8. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare este alcă
tuit dintr-un număr de 75—85 
membri titulari

Componența Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare se 
aprobă de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri.

Art. 9. Ln ședințele Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare pot fi invitați delegați ai unor 
organe și organizații de stat ori ob
ștești interesate in examinarea pro
blemelor supuse dezbaterii, precum 
și alți specialiști.

Art. 10. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare iși desfă
șoară activitatea in prezența a cel 
puțin două treimi din numărul mem
brilor și adoptă hotăriri» cu votul a 
cel puțin jumătate plus unu din nu
mărul total al membrilor ce-1 com
pun. "

Art. 11. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare se con
voacă in plenul său de două ori pe

Legea privind Congresul deputaților
consiliilor populare județene și conferințele 
președinților consiliilor populare comunale 

și orășenești
Edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune perfec

ționarea continuă a organizării și conducerii vieții economice și sociale, lăr
girea participării maselor populaie la dezbaterea și elaborarea politicii gene
rale a statului, la soluționarea problemelor centrale ale dezvoltării țării. Un 
factor esențial in participarea reală și eficientă a maselor la conducerea so
cietății. in dezvoltarea și perfecționarea democrației noastre socialisteJ1 con
stituie activitatea organelor locale ale puterii și administrației de stat, creș
terea răspunderii și rolului consiliilor populare și deputaților in intreaga viață 
socială. Pentru a asigura sporirea contribuției acestora la înfăptuirea progra
mului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, participarea 
directă, tot mai intensă, a reprezentanților maselor populare la guvernarea so
cialistă a țării, este necesară instituționalizarea Congresului deputaților con
siliilor populare județene, precum și a conferințelor pe țară și județene ale 
președinților consiliilor populare comunale și orășenești.

în acest scop. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Se instituie Congresul 
deputaților consiliilor populare jude
țene. ca for colectiv al conducerii ac
tivității organelor locale ale puterii

Vă rog să-mi permiteți să prezint, 
din însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, spre examinare și adoptare, 
proiectul legii privind introducerea 
tarifului vamal de import al Repu
blicii Socialiste România.

Este binecunoscută atenția deose
bită acordată de conducerea partidu
lui și statului nostru participării tot 
mai intense și eficiente a României 
socialiste la diviziunea internațională 
a muncii și, deci, la schimbul inter
național de valori materiale — ce
rință fundamentală a progresului fie
cărei tari, in con
dițiile societății 
moderne.

Comerțul exte
rior — latură e- 
sentială a dez
voltării întregii 
noastre activități 
economice si a 
ridicării bună
stării generale a 
întregului popor 
— se situează 
permanent în centrul preocuDărilor 
partidului nostru, ale secretarului său 
general, tovarășul’Nicolae Ceausescu.

în ansamblul măsurilor de perfec
ționare a conducerii și planificării e- 
conomiei noastre naționale, pe baza 
indicațiilor date de conducerea par
tidului și a hotăririlor adoptate de 
Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională, au fost aduse însemnate 
îmbunătățiri și sistemului de comerț 
exterior, Îmbunătățiri cuprinse in le
gea de comerț exterior, adoptată de 
Marea Adunare Națională in cursul 
anului 1971.

Așa cum se cunoaște, deși în a- 
ceastă lege se prevede ca mărfurile 
care se importă in țara noastră să 
fie supuse regimului taxelor vamale, 
in mecanismul actual al comerțului 
nostru exterior nu se folosește însă 
un tarif vamal de import.

In vederea introducerii in țara 
noastră a taxelor vamale, ca o nouă 
pirghie economică in desfășurarea 
cit mai rațională a importurilor, in 
concordanță cu cerințele programu
lui de dezvoltare a României, pe

RAPORTUL COMISIILOR PERMANENTE ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
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Comisia economico-financiară și 
Comisia juridică ale Marii Adunări 
Naționale au analizat și dezbătut 
proiectul de lege privind tariful 
vamal de import al Republicii So
cialiste România, constatind că el 
se Înscrie in preocupările partidului 
și statului nostru pentru promova
rea de pirghii economice care să 
acționeze cu eficiență sporită in 
procesul construcției societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Comisiile remarcă faptul că intro
ducerea tarifului vamal de import in 
mecanismul comerțului nostru exte
rior constituie un instrument eficace 
in reglementarea importurilor potri
vit intereselor naționale, așa după 

an sau ori de cite ori este nevoie, 
din inițiativa Biroului Executiv «au 
la cererea a cel puțin o treime a 
membrilor săi.

Lucrările fiecărei plenare elnt 
prezidate prin rotație de către un 
președinte de consiliu popular ju
dețean ales de comitet, dintre mem
brii săi.

Ari. 12. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare are ln con
ducerea sa un președinte, un prim- 
vicepreședlnte și vicepreședinți.

Președintele și prim-vicepreședin
tele se numesc prin decret al Con
siliului de Stat și sint membri al 
Consiliului de Miniștri.

Vicepreședinții se numesc prin 
hotărire a Consiliului de Miniștri.

Art. 13. Președintele, prim-vice- 
președintele, vicepreședinții, precum 
și un număr de membri desemnați 
de Consiliul de Miniștri alcătuiesc 
Biroul Executiv al Comitetului pen
tru Problemele Consiliilor Populare.

Art. 14. Președintele reprezintă 
Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare in raporturile cu 
celelalte organe de stat șl alte or
ganizații din țară, precum și in re
lații internaționale.

Art. 15. în executarea hotăririlor 
comitetului șl ale Biroului Execu
tiv, precum și ln exercitarea atri
buțiilor proprii, președintele emite, 
potrivit legii, ordine, instrucțiuni și 
alte acte prevăzute de lege.

Art. 16. Pe lingă Biroul Executiv 
al Comitetului pentru Problemele 

și administrației de stat, ca organ de 
dezbatere a problemelor fundamen
tale ale activității statului socialist, 
a muncii desfășurate de reprezentant 

baza hotăririlor Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din noiembrie 1972, a fost 
elaborat proiectul actului normativ 
pentru introducerea tarifului vamal 
de import al Republicii Socialiste 
România, care este supus astăzi a- 
probării dumneavoastră.

Tariful vamal este menit să de
termine o realizare mai judicioasă a 
importurilor de către unitățile noas
tre economice — cărora le revin 
largi competențe în activitatea de 
comerț exterior — să asigure intr-o 

Expunere prezentată de tovarășul
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și mai mare măsură reflectarea pre
țurilor de import in prețurile inter
ne ale mărfurilor importate, cu in
fluențe directe in gestiunea econo
mică a întreprinderilor importa
toare.

Pornind de la aceste premise, ta
riful vamal de import va favoriza 
dezvoltarea comerțului nostru exte
rior, inclusiv a importurilor, cores
punzător ritmului susținut al crește
rii noastre economice, cu efecte po
zitive asupra sporirii și diversifică
rii unei producții proprii, cu un 
grad tot mai ridicat de competitivi
tate,

Totodată, existența tarifelor vama
le creează și posibilitatea negocierii 
și convenirii de concesii tarifare in 
schimburile comerciale reciproce, in 
funcție de nivelul de dezvoltare eco
nomică a țărilor partenere.

în proiectul de lege se prevede ca 
mărfurile importate din țările care 
aplică României tratamentul națiu
nii celei mai favorizate să fie înca
drate la nivelul taxelor prevăzute 
in tariful vamal. Pentru mărfurile 

cum procedează, de altfel, aproape 
toate țările. în felul acesta, tariful 
vamal va stimula sporirea preocupă
rii unităților economice, a ministe
relor, pentru dimensionarea impor
tului ]a strictul necesar, acționind 
în direcția dezvoltării producției in
terne, în special in domeniul mași
nilor, utilajelor, pieselor de schimb, 
precum și în folosirea in producție 
a unor înlocuitori.

Comisiile apreciază că reglemen
tările prevăzute în proiectul de 
lege permit negocieri cu partenerii 
străini in vederea încheierii unor 
aranjamente vamale menite să ducă 
la facilitarea de schimburi reciproc 
avantajoase.

Consiliilor Populare se organizează 
și funcționează, potrivit legii, Con
siliul tehnico-eoonomic, Comisia 
centrală pentru denumiri, precum și 
alte comisii.

Art. 17. Pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-1 revin, Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare are 
un aparat permanent a cărui struc
tură organizatorică se stabilește de 
Consiliul de Stat

Art. 18. Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare are in sub- 
ordinea sa Institutul de studii și pro
iectare pentru arhitectură, sistemati
zare și tipizare, Institutul de studii 
și proiectare pentru construcții și 
instalații de gospodărie comunală și 
alte unități.

Art. 19. Atribuțiile și normele de 
funcționare ale aparatului permanent 
și ale unităților prevăzute la art. 18 
se stabilesc de Biroul Executiv al 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare, potrivit normelor 
legale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 20. Decretul nr. 453/1969 pri
vind organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, devenit Le
gea nr. 31/1969, cu modificările ul
terioare, 6e abrogă.

ții aleși ai maselor populare în orga
nele puterii.

Congresul are loc o dată la cinci 
ani și se convoacă de Consiliul de 
Stat.

La congres participă toți deputății 
consiliilor populare județene și al 
municipiului București.

Art. 2. — Se instituie Conferința 
pe țară a președinților consiliilor 
populare comunale și orășenești.

Conferința pe țară are loc o dată 
la patru ani și se convoacă de Con
siliul de Stat.

Art. 3. — Se instituie conferințele 
pe județe ale președinților consiliilor 
populare comunale și orășenești.

Aceste conferințe au loc o dată la 
doi ani, și se convoacă de comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene.

importate din țările care nu acordă 
României tratamentul națiunii celei 
mai favorizate se prevede posibili
tatea majorării taxelor vamale față 
de nivelul înscris in tariful vamal.

Totodată, proiectul de lege per
mite instituirea de taxe vamale ma
jorate în relațiile cu acele țări care 
introduc majorări de taxe vamale 
neconvenite în prealabil.

Pentru mărfurile importate din 
țările cu care schimburile noastre 
comerciale se desfășoară pe bază de 

acorduri și pro
tocoale interna
ționale, fără taxe 
vamale, se pre
vede ca tariful 
vamal să nu fie 
aplicat.

Pentru aplica
rea corespunză
toare a tarifului 
vamal de import 
al României și 
elaborarea de 

propuneri în vederea perfecționării 
sale, se prevede instituirea Comisiei 
Centrale Vamale, ale cărei atribuții 
sint cuprinse in proiectul de lege 
supus dezbaterii.

Tariful vamal de import urmea
ză să fie introdus incepind cu 1 ia
nuarie 1974. Avind in vedere nece
sitatea dobindirii unei experiențe iu 
aplicarea tarifului vamal de import 
in condițiile economiei noastre so
cialiste, considerăm necesar ca, in
tr-o primă etapă de aplicare, acesta 
să aibă caracter experimental, pe 
timp de un an, urmind ca după a- 
ceastă perioadă să i se aducă îm
bunătățirile necesare.

Prin adoptarea proiectului de lege 
privind introducerea tarifului vamal 
de import al Republicii Socialiste 
România se va crea cadrul juridic 
necesar pentru folosirea judicioasă 
și eficientă a acestui însemnat in
strument de politică comercială in 
sistemul actual al pîrghiilor ccono- 
mico-financiare de realizare a pro
ducției materiale și desfășurare a 
schimburilor economice externe.

Totodată, tariful vamal va con
tribui la o mai bună reflectare a 
prețurilor de import în nivelul pre
țurilor interne.

în dezbaterile care au avut loc in 
comisii s-a considerat ca fiind de 
mare utilitate instituirea Comisiei 
Centrale Vamale, căreia ii revin în
semnate atribuții in aplicarea tarifu
lui vamal.

Ținind seama de importanța șl 
rolul tarifului vamal în desfășura
rea relațiilor comerciale externe, 
comisiile avizează favorabil în una
nimitate și propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea proieotului de 
lege în forma supusă dezbaterii.
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LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI PREGĂTIRI INTENSE PENTRU SECERIS1

NAȚIONALE
Expunerea la proiectele de legi 

pentru aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de Stat 

prezentată de deputatul 
CONSTANTIN STĂTESCU

Vă prezint, din însărcinarea Con- 
sikului de Stat, decretele cuprinzind 
norme cu putere de lege, emise 
după închiderea celei de-a IX-a se
siuni a Marii Adunări Naționale.

Cele mai multe dintre aceste de
crete se înscriu pe linia înfăptuirii 
hotaririlor adoptate de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân din iulie 1972 și de Plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie—martie 
1973. privind perfecționarea conduce
ri vieții economico-sociale. îmbună
tățirea in continuare a cadrului or
ganizatoric și funcțional al tuturor 
unităților socialiste, simplificarea și 
reducerea aparatului administrativ, 
lichidarea centralismului excesiv, a 
unor paralelisme și verigi interme
diare. o mai judicioasă distribuire 
Și o utilizare cit mai rațională a 
specialiștilor in activități directe de 
producție, m sectoarele hotăritoare 
ale dezvoltării economice și sociale 
a țării.

In această categorie amintim : 
decretul nr. 103 1973 privind stabili
rea normelor unitare de organizare 
a ministerelor și a celorlalte organe 
centrale de stat, in aplicarea căruia 
au fost adoptate decrete de modifi
care a structurii organizatorice pen
tru toate organele centrale : decretul 
nr. 162'1973 privind stabilirea norme
lor unitare de struotură pentru uni
tățile economice ; decretul nr. 
297 1973 privind stabilirea normelor 
unitare de structură pentru uni
tățile de cercetare și proiectare ; 
decretul nr. 278 1973 privind stabili
rea normelor unitare de structură 
oentru instituțiile de invătămint : 
decretul nr. 296 1973 privind stabili
rea normelor unitare de structură 

tâțfle *. M nționăm,
de asemenea, decretul nr. 76 1973 
privind conducerea colectivă a mi
nisterelor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat 
pe baza principiului conducerii co
lective. decretul nr. 78 1973 privind 
organizarea si funcționarea consi
liilor și comisiilor tehnico-economi- 
ce. precum și decretele de înființa
re a Consiliului Financiar-Bancar. 
Consiliului de coordonare a profi
lării. specializării și cooperării in 
ramurile industriei construcțiilor de 
mașini și industriei metalurgice și 
a Inspectoratului General de Stat 
pentru Directivare și Control in 
Proiectarea și Executarea Construc
țiilor.

O altă grupă de decrete privește 
activitatea economico-financiarâ.

In deplină concordanță cu pre
ocuparea permanentă a partidului și 
statului nostru pentru ridicarea ca
lității produselor și stabilirea pre
cisă a răspunderilor in acest do
meniu. prin decretul nr. 282 1973 
s-a instituit obligația pentru uni
tățile economice de a elibera do
cumente de certificare a calității, pro
duselor. lucrărilor si serviciilor, 
care să ateste executarea acestora 
in condiții de calitate corespunză
toare. Prin decretul nr. 279 1973 au 
fost aduse unele modificări legii 
privind organizarea, planificarea și 
executarea investițiilor, stabilin- 
du-se cu mai multă precizie atri
buțiile ce revin organelor și organi
zațiilor economice in toate fazele și 
etapele de realizare a investițiilor.

In domeniul financiar a fost emis 
decretul nr. 276 1973 privind regle

mentarea impunerii unor venituri 
realizate in România de persoanele 
fizice și juridice nerezidente in 
țara noastră, din operațiuni efec
tuate cu organizațiile române.

In categoria decretelor privind ac
tivitatea economică amintim, de a- 
semenea. decretul nr. 79 1973 refe
ritor la evaluarea, in cimp, a pro
ducției agricole vegetale și decretul 
nr. 98 1973 de modificare a legii nr. 
7 1971 privind organizarea și dez
voltarea activităților industriale, de 
prelucrare a produselor agricole, 
construcții și prestări de servicii in 
unitățile aparținind consiliilor popu
lare. cooperației agricole, meșteșu
gărești și de consum.

In domeniul administrării justiției 
au fost,adoptate : decretul nr. 84/1973, 
prin care, in vederea sporirii opera
tivității in activitatea de judecată, 
s-a modificat legea de organizare 
judecătorească, in partea referitoare 
la cauzele care se rezolvă de un 
singur judecător: decretul nr. 86/1973, 
prin care s-a lărgit competenta comi
siilor de judecată ; decretul nr. 
83 1973, prin care, in scopul înlătură
rii paralelismului m exercitarea re
cursului extraordinar, s-a prevăzut 
acest drept numai pentru procurorul 
general, modificindu-se dispozițiile 
in materie din codurile de procedură 
civilă și penală ; in sfirșit. decretul 
nr. 545/1972 privind executarea mă
surii educative a internării minorilor 
infractori intr-un centru de reedu
care.

Reglementări noi au fost aduse și 
în domeniul muncii, ocrotirii și asi
gurărilor sociale.

Astfel, prin decretul nr. 283/1973 au 
fost majorate pensiile acordate de 
către Casa de ajutof a avocaților, ți- 
nindu-se seama, in mod corespunză
tor, de criteriile de majorare a pen
siilor de asigurări sociale de stat. 
Prin decretul nr. 548/1972 s-au adus 
unele simplificări procedurii de plată 
a unor ajutoare de stat. Amintim, 
de asemenea, in același domeniu, de
cretul nr. 227/1973 privind regimul 
orelor de muncă prestate in zilele de 
repaus săptâminal și celelalte zile 
nelucrătoare de către personalul na
vigant îmbarcat.

In cadrul preocupărilor privind 
întărirea capacității de apărare a sta
tului. prin decretul nr. 544/1972 a 
fost adoptată o nouă reglementare a 
activității de apărare locală antiae
riană in deplină copcordanță cu pre
vederile cuprinse in legea nr. 14/1972 
privind organizarea apărării naționa
le a Republicii Socialiste România, 
adoptată in sesiunea trecută a Marii 
Adunări Naționale.

Menționăm că, in stadiul de pro
iect. decretele infățișate au fost exa
minate și avizate favorabil de comi
siile permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de Consiliul Legislativ ; observațiile 
formulate cu acest prilej au fost 
avute in vedere de Consiliul de Stat 
la definitivarea și adoptarea decre
telor.

Vă rugăm ca. in conformitate cu 
articolul 64 pct. 2 din Constituție, să 
hotăriți aprobarea decretelor prezen
tate, avind in vedere temeiurile care 
au determinat emiterea lor, precum 
și eficiența aplicării in practica vie
ții sociale și de stat a normelor pe 
care le conțin, in perioada de cînd 
au fost adoptate și pină in prezent

RAPORTUL COMISIEI JURIDICE 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
prezentat de deputatul 

MIHAIL GHELMEGEANU

O întrecere, cu 90000 de participant, pentru recoltarea la timp
și fard pierderi a cerealelor de vară

„CINE A FOST ASTĂZI CEL MAI BUN ?“
La recoltarea cerealelor păioasc vor participa in zilele care 

urmează însemnate forțe umane și mijloace mecanice din agricultură, 
în cooperativele agricole, volumul lucrărilor este foarte mare : 
recoltarea cerealelor pâioase și mazurii de pe 2 236 000 hectare, in- 
sămințarea culturilor duble pe 1 000 000 hectare, executarea arătu
rilor dc vară pe 1 000 000 hectare.

Pentru cointeresarea mecanizatorilor din S.M.A. în stringerea 
la timp și fără pierderi a recoltei de cereale și insămințatul cultu
rilor duble, centrala dc specialitate din Ministerul Agriculturii a 
elaborat instrucțiuni cu privire la premierea zilnică a lucrătorilor 
din secții, stațiuni și trusturi care obțin cele mai bune rezultate.

AU ÎNCEPUT

Comisia juridică a Marii Adunări 
Naționale a examinat și discutat 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cuprinzind norme cu pu
tere de lege, emise de Consiliul de 
Stat de la sesiunea a IX-a — supu
se Marii Adunări Naționale spre dez
batere și adoptare.

Comisia a constatat că reglemen
tările pe care le cuprind decretele 
supuse spre aprobare au fost, in 
prealabil, examinate, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, și avizate favo
rabil de către comisiile permanente 
a'e Marii Adunări Naționale, potri
vit competenței fiecăreia.

Aplicarea lor in practică a ilustrat 
că ele corespund intru totul cerințe
lor de dezvoltare continuă a socie
tății noastre socialiste, constituind o 
importantă contribuție la perfecțio
narea activității economice, social- 
culturale și de stat.

Comisiile permanente au examinat 
din nou aceste reglementări cuprin
se in proiectele de legi pentru apro
barea decretelor cuprinzind norme cu 
putere de lege, care sint supuse 
Marii Adunări Naționale spre dezba
tere. și le-a avizat favorabil. Drept 
urmare, vă rugăm să le adoptați, așa 
cum vă sint ele infățișate.

i

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ BRalLEANA

O PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ î
DE 39 MILIOANE LEI i

1
BRAILA. (Corespondentul

..Sântei:". N. Gr. Mărâșanu). — 
O entuziastă întrecere socialistă 
se desfășoară intre colectivele 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni din industria locală brăi- 
leană. pentru îndeplinirea rinci- 
nalului înainte de termen. A- 
eeasta a făcut ca încă de la 15 
iunie să se realizeze planul pe 
primul semestru al anului La in
dicatorii : producția-marfă fabri
cată. producție globală, livrări 
la fondul pieței. La 20 iunie s-a 
realizat și planul la export

— Pină la sCrșitul lunii iunie 
vom da peste plan o producție- 
marfă în valoare de 39 milioane 
Ici. iar la export depășirile se

vor ridica la peste 100 000 lei 
valută — ne spune tovarășul 
ing. Sandu Turcu. directorul 
întreprinderii județene de in
dustrie locala.

Organizindu-și mai bine lucrul 
pe schimburi. folosind mai 
rodnic timpul afectat producției, 
utilizind la întreaga capacitate 
mașinile și utilajele, colective
le de salariati de la secțiile 
construcții metalice, mobilă, mo- 
rărit și decorticat sint hotărite 
ca in cinstea zilei de 23 Au
gust să obțină noi succese pen
tru a-și aduce o contribuție și 
mai mare la realizarea și depă
șirea planului de producție și 
a angajamentelor.

Ce criterii stau la baza 

acordării premiilor ?

LA LUCRĂRILE DE RECOLTARE 
A CEREALELOR TĂIOASE se vor 
acorda zilnic următoarele categorii de 
premii : meca
nizatorilor care 
depășesc norme
le zilnice de lu
cru cu'20—25 la 
sută li se acordă 
cite 100 lei ; cei 
care depășesc 
normele cu 25,1— 
40 la sută pri- 
fnesc drept pre
miu cite 125 lei. 
iar celor care de
pășesc normele 
zilnice de lucru 
cu peste 40 la 
sută li se cuvin 
cile 150 lei. Pre
miile. determi
nate pe baza re
zultatelor înscri
se in documen
tele de recoltare, 
vor fi acordate la sfirșitul fiecărei 
zile de lucru.

LA LUCRĂRILE DE BALOTAT 
PAIE, premierea se va face astfel : 
după încheierea procesului verbal de 
recepție a lucrării, mecanizatorul 
care balotează in cursul decadei res
pective o cantitate de paie care esle 
mai mare cu cek puțin 10 la sută 
dccit cea determinată de norma zil
nică si numărul zilelor de lucru va 
prim: un premiu de 500 Iei (maximum 
cite 50 lei pentru fiecare zi in care 
realizează, in medie, condiția de pre
miere). Un exemplu. Avind in vedere 
că norma zilnică este de 20 tone, iar 
cantitatea de paie balotată și recep
ționată in 6 zile bune de lucru este 
de 140 tone înseamnă că mecaniza
torul și-a realizat norma in propor
ție de 116,6 la sută. Deci pentru cele

6 zile. înmulțite cu cite 50 lei pe zi. 
premiul cuvenit va fi de 300 lei. 
Calculul realizărilor se face numai 
pe baza procesului verbal de recep
ție și a datelor înscrise in fișa de 
evidență (privind numărul zilelor in 
care mecanizatorul a lucrat la ba
lotat).

ministrație al stațiunii le va acorda, 
la sfirșitul perioadei de recoltare, 
premii din fondul de 1 la sută după 
ciun urmează.

Un premiu de 500 lei mecanicului 
de întreținere care, prin activitatea 
proprie, a asigurat înlăturarea cu o- 
perativilate a defecțiunilor și a reali

• Răspunsul se va da in fiecare secție de meca
nizare, la sfirșitul fiecărei zile

• Seara vor fi acordate importante premii în 
bani mecanizatorilor care au depășit normele 
de lucru

LA ARAT. PREGĂTIREA TE- 
RENULUr ȘI SEMĂNAT se acor
dă cile 10 lei de fiecare hec
tar pentru Întreaga suprafață de cul
turi duble insămintată in di imele 
10 zile de la începerea recoltatului. 
Suma astfel determinată se va îm
părți intre mecanizatori după cum 
urmează : 60 la sută celor care au 
lucrat la arat ; 20 la sută celor care 
au pregătit terenul și 20 la sută celor 
care au însâmințat. Premiile, astfel 
stabilite, se vor acorda pe baza do
cumentelor de evidență și se vor îm
părți intre mecanizatori proporțional 
cu suprafețele lucrate.

PREMIEREA MECANICILOR DE 
ATELIER, A MECANICILOR DE ÎN
TREȚINERE SI A MANIPULATORI
LOR DE CARBURANȚI. Acestor 
categorii de salariați, consiliul de ad

zat cel mai redus număr de ore de 
staționare pe utilaj, determinate de 
defecțiunile zilnice ivite.

Un premiu de 300 lei manipulantu- 
lui de carburanți care s-a preocupat 
permanent de aprovizionarea cu pie
se. materiale, carburanți, a condus 
corect evidența activității mecaniza
torilor și a realizat, in bune condiții, 
toate sarcinile primite.

Un premiu de 500 Iei mecanicului 
de atelier care, prin efort propriu, 
și-a adus cea mai substanțială con
tribuție la bunul mers al lucrărilor 
agricole.

De asemenea, stațiunea pentru me
canizarea agriculturii va propune 
pentru premiere din fondurile reți

nute central, la 
incheierea lucră
rilor pe județ, pe 
cei mai buni șefi 
de secție. iar 
trusturile județe
ne — cele mai 
bune colective 
S.M.A. care, prin 
munca lor, au 
contribuit la obți
nerea unor rezul
tate deosebite in 
producție.

în aceste zile, 
in toate stațiunile 
are loc prelucra
rea instrucțiunilor 
cu privire ia pre
miere. astfel ca 
toți mecanizatorii 
și ceilalți lucră
tori să cunoască 

în amănunt condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru a 
putea beneficia de premii. Se cere ca. 
incă de pe acum, conducerile S.M.A. 
să asigure cadrul necesar pentru a- 
plicarea corectă a sistemului de pre
miere, să acorde cu regularitate su
mele cuvenite celor care obțin cele 
mai bune rezultate la lucrările de 
vară.

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). — Me
canizatorii din județul Timiș au 
încheiat pregătirile pentru cam
pania de recoltare. Acolo unde 
orzul s-a copt, ei au început, in 
aceste zile* secerișul. Primii au 
intrat in lan mecanizatorii de la 
S.M.A. Bjled. care servesc coo
perativa agricola din Becichere- 
cu-Mic. Ei au început strinsul 
orzului de pe cele 200 de hectare 
in tarlaua de la Movila Mare. 
Munca e organizată in flux, 
paralel cu recoltatul execuțin- 
du-se baJolatul și transportatul 
paielor, aratul si semănatul cul
turilor duble. După cum am fost 
informați de specialiștii de la 
direcția județeană agricolă, in 
cursul acestei săptămini va în
cepe recoltatul orzului și înalte 
coooerative. in special in cele 
din Ci.mpia Timisană. unde sc 
cultivă cele mai mari suprafețe 
eu orz.

★ 1
DROBETA TURNU SEVERIN 

(Corespondentul ..Scinteii". Vir
gil Tătaru). Cu citeva zile in 
urmă, cooperatorii din Hi nova, 
județul Mehedinți, au inceput 
recoltarea cerealelor. Lucrind 
cu toate forțele mecanice, ei au 
reușit 6ă stringă și să înmaga
zineze. in timp scurt, întreaga 
recoltă de pe cele 22 ha culti
vare cu orz. Producția realizată 
depășește cu aproape 1 000 kg 
la hectar pe cea prevăzută.

In lunca Dunării spicele 
aurii se pleacă in ușoara a- 
diere a vintului. E vremea 
secerișului. In dorința de a 
încheia in cit mai puține 
zile și fără pierderi campa
nia de vară, cooperatorii și 
mecanizatorii din comuna 
Ulmeni, județul Ilfov, au 
trecut, de îndată ce timpul și 
stadiul de coacere au per
mis, la secerișul orzului, cul
tivat pe o suprafață de 150 
hectare.

Foto : N. Buica

Schimbul do 
pe tractoare

în articolul : „Din birou se văd 
mai greu combinele, tovarășe direc
tor". publicat in „Scânteia" nr. 9539 
din 14 iunie, se arătau unele nea
junsuri in ce privește pregătirea uti
lajelor pentru recoltare. La data res
pectivă. in stațiunile de mecanizare 
din județul Buzău peste 200 de 
combine nu erau încă reparate. După 
apariția articolului in ..Scînteia". 
conducerea trustului S.M.A. a efec
tuat o analiză atentă a stadiului re
parațiilor. operind de îndată o serie 
de măsuri energice menite să re
dreseze situația — ne spunea ing. 
Gheorghe Rizea. directorul Trustului 
S.M.A. Buzău. Printre măsurile adop
tate de conducerea trustului amin
tesc : s-a efectuat o nouă redistri
buire a mecanicilor de atelier și me
canizatorilor din secțiile ce termina
seră reparațiile, spre secțiile râmase 
in urmă ; s-au organizat două schim
buri la atelierele centrelor de repa
rații ; au fost recondiționate piesele 
uzate. Ca urmare, oină marți. 19 iu

nie. întregul parc de combine 51 
prese de balotat a fost reparat, etan- 
șcizat. verificat. Rămine încă nere- 
zolvatâ aprovizionarea cu anvelope 
mari la combinele CI și C3.

Zilele care au mai rămas pină la 
declanșarea campaniei de recoltare 
cunosc o activitate neîntreruptă in 
secțiile de mecanizare. Acum se 
confecționează buncăre pentru plea
vă și sănii pentru colectarea baloți- 
lor de paie. Cu sprijinul comitetului 
județean de partid, conducerile sta
țiunilor de mecanizare au pornit o 
amplă acțiune de identificare a coo
peratorilor ce au fost inițiați in anii 
anteriori in minuirea tractoarelor și 
a celorlalte mașini agricole pentru a 
se putea organiza schimbul II în 
campania de seceriș. Pină în prezent, 
peste 100 de cooperatori au fost 
„descoperiti“ și sint instruiți pe ma
șini.

Mihai BÂZU
corespondentul „Scinteii-

(Urmare din pag. I)
Din păcate, mai există și cazuri 

de neînțelegere a importanței înde
plinirii ritmice și integrale a planu
lui de export, pe decade, luni și 
trimestre. în destule unități, chiar 
la unii conducători de între
prinderi. persista incă mentalitatea 
că exportul ar fi o ocupație bene
volă, facultativă, că problemele de
rulării optime a contractelor, a pla
nului de export ar aparține unor 
organisme speciale, ar fi departe de 
ei, că acestea ar fi chestiuni de 
mică importanță și că lotul este să 
produci. Dar pentru cine și ce pro
ducem ? Nu pentru asigurarea dez
voltării accelerate a economiei, pen
tru consumul populației, precum și 
pentru export ? Realitatea este că 
însemnătatea lărgirii exportului, a 
onorării exemplare a angajamentelor 
asumate prin contractele externe nu 
s-a înrădăcinat puternic pretutin
deni. in toate întreprinderile — fie 
ele producătoare sau exportatoare — 
nu a devenit o datorie proprie, pri
mordială, a fiecăruia. Așa se expli
că faptul că in anumite întreprinderi 
și centrale industriale nu au fost 
puse in valoare pe deplin toate po
sibilitățile de intensificare a expor
turilor, de ridicare a volumului lor 
cel puțin la nivelul planului.

Chiar și in'unele ministere,' în 
unele județe se acordă o insuficientă 
atenție realizării ireproșabile a sar
cinilor de export. Ministerul Indus
triei Chimice, Ministerul Industriei 
Construcțiilor dc Mașini Grele, 
și Ministerul Industriei Ușoare 
r.u și-au realizat integral, in 
cinci luni din ațest an. prevederile 
de export Și in cadrul ministerelor 
care și-au îndeplinit pe ansamblu 
planul există incă resurse nefructi
ficate pentru lărgirea exportului. 
Totodată, se cuvine să arătăm că 
de mari rezerve in acest domeniu 
dispun întreprinderile din județele 
Arad. Argeș, Botoșani, Brașov, Te
leorman, Mehedinți. Ilfov, Dîmbovi
ța ș.a., care, din păcate, in lunile 
ce au trecut din acest an nu și-au 
onorat cu multe procente sarcinile 
de export planificate.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că îndeplinirea exemplară

a planului de export și a contracte
lor externe, dezvoltarea exportului 
reprezintă o condiție esențială pen
tru ca mecanismul economiei să 
funcționeze din plin, intrucit aceasta 
asigură desfășurarea normală a în
tregului comerț exterior, a activității 
de import și export. Proporția de 
realizare a planului de export in
fluențează proporțiile de ansamblu 
ale dezvoltării economiei noastre ; 
in schimbul exporturilor mai dina-

respectarea cu strictețe a prescrip
țiilor de calitate a produseJor, pen
tru valorificarea acestora in condi
ții rit mai bune pe piața externă.

Calitatea înaltă a mărfurilor des
tinate exportului, realizarea de pro
duse cu caracteristici tehnice supe
rioare și o finisare exemplară 
asigură succesul desfacerii lor pe 
piața externă, constituie „cheia** 
creșterii eficienței exportului și, 
tocmai de aceea, trebuie să consti-

Sau, din lipsa unor cutii pen
tru ungerea osiilor și a rulmen
ților, să nu se livreze la export sute 
de vagoane de marfă. Ori, in cazul 
unor unități din industria ușoară, 
datorită așa-numitei dezasortări, să 
nu fie asigurat întregul fond de 
marfă la diferite produse. Toate a- 
ceste stări de lucruri dovedesc un 
singur fapt : în unitățile și centra
lele respective trebuie depuse încă 
multe eforturi pentru a înțelege că

Dezvoltarea exportului - factor de prim ordin 
al progresului economico-social al tării!

mice, asigurăm importurile de care 
avem nevoie pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei și a altor ramuri 
ale economiei naționale și, pe această 
bază, creșterea producției materiale, 
a venitului național — suportul solid 
și trainic al ridicării nivelului de 
trai al poporului.

Tocmai de aceea, de la muncitor, 
conducător de întreprindere și cen
trală pină la ministru, trebuie să 
se ințeleagă că planul de producție 
cuprinde și exportul, că realizarea 
unui export susținut constituie una 
din sarcinile esențiale ale activității 
economice, ale dezvoltării economico- 
sociale a țării ; pină la urmă, înseși 
veniturile fiecărui muncitor, ale fie
cărui salariat, inclusiv ale directori
lor de intreprinderi. depind de fe
lul in care vor asigura realizarea 
exportului. Drept urmare, prin toate 
mijloacele trebuie să se acționeze 
hotărit pentru asigurarea in continua
re a fondului de marfă și a ritmi
cității livrărilor la export, pentru

tuie un obiectiv major și permanent 
pentru toate colectivele de întreprin
deri și centrale industriale. Strins 
legată de aceasta este și problema 
ambalajelor ; subliniem aceasta, in
trucit, nu de puține ori, ambalajele 
neatractive JR nefinisate pot duce la 
diminuarea încasărilor valutare. Nu 
mai puțin importantă este și cerința 
dezvoltării producției de piese de 
schimb pentru export ; întotdeauna, 
vinzarea de piese de schimb pentru 
mașini, utilaje și instalații pe pie
țele externe este mai avantajoasă 
decit desfacerea produsului în între
gul său.

O deosebită 'însemnătate pentru 
realizarea ritmică a producției des
tinate exportului are buna desfă
șurare a relațiilor de cooperare intre 
unități, pe această bază putindu-se 
recupera multe din restanțele in 
înfăptuirea sarcinilor de export. Este 
absurd, bunăoară, ca, din lipsa gen
ților sau a volanelor, sute și sute 
de tractoare să nu fie exportate.

producătorul are un rol hotăritor in 
activitatea de export. Pornind toc
mai de la această mare răspundere 
ce îi revine, subliniată în repetate 
rînduri de conducerea partidului, 
fiecare om al muncii, fiecare colec
tiv de secție și întreprindere care 
lucrează pentru export — sau care 
contribuie la aceasta — trebuie să-și 
facă pe deplin datoria. Nici un efort 
nu este prea mare in vasta activi
tate de export, pentru ca, decadă cu 
decadă, lună de lună, trimestru de 
trimestru, planul să fie îndeplinit și 
depășit, economia să beneficieze la 
termen de fondurile valutare abso
lut necesare dezvoltării țării, pro
gresului și bunăstării noastre.

Asigurarea fondului de marfă pen
tru export, îndeplinirea ritmică și în 
condiții superioare de calitate si efi
ciență a planului în acest domeniu 
reprezintă — așa cum subliniază 
conducerea partidului și statului nos
tru — un capitol de bază al activi
tății organelor și organizațiilor de 
partid. Comitetele județene, munici

pale și orășenești de partid, comi
siile pentru problemele dc export, 
organizațiile de partid din intreprin
deri au datoria să desfășoare o am
plă muncă de mobilizare și organi
zare a eforturilor, a energiilor, in 
așa fel incit îndeplinirea exemplară 
a planului de export să devină o 
cauză a fiecărui colectiv, a fiecărui 
om al muncii. Munca politică tre
buie să se concretizeze in ultimă 
instanță în înțelegerea profundă dc 
către fiecare muncitor, tehnician și 
inginer, de către fiecare lucrător din 
unitățile de comerț exterior, a rolu
lui și importanței exportului in an
samblul activității noastre economice, 
a întăririi ordinii și disciplinei 
in realizarea sarcinilor de export. 
Există foarte multe întreprinderi care 
au acumulat o bogată experiență in 
domeniul producției pentru export, 
care și-au făcut un titlu de onoare 
din a realiza numai produse de cali
tate superioară, care dovedesc o înal
tă răspundere față de îndeplinirea 
planului și livrarea la termen și 
chiar mai devreme a comenzilor că
tre beneficiarii externi. Organele și 
organizațiile de partid trebuie să sc 
preocupe dc preluarea și generaliza
rea rapidă a experienței pozitive, să 
întărească responsabilitatea comu
niștilor, a tuturor celor care lucrează 
la producția pentru export, să stimu
leze inițiativele valoroase care vizea
ză desfășurarea ireproșabilă a activi
tății de export. In același timp, co
mitetele județene, municipale și oră
șenești de partid, comisiile pentru 
problemele de export, organizațiile de 
partid din intreprinderi trebuie să 
urmărească îndeaproape, in fiecare 
secție și loc de muncă, modul in 
care fabrică și livrează produsele 
destinate exportului, in care se fina
lizează măsurile tehnico-organizato- 
rice, să combată orice tendință de 
așteptare, de pasivitate, pentru ca 
fiecare muncitor, tehnician și inginer, 
fiecare conducător de întreprindere și 
centrală să fie conștient de necesita
tea realizării in bune condiții a ex
portului — factor cu o tot mai mare 
însemnătate pentru accelerarea pro
cesului de dezvoltare economică și 
socială a țării, pentru 'creșterea bu
năstării întregului popor.
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FrcsB0ii®l3 Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorglie Maurer, a primit pe ministrul

PRIMIRE LA CONSILIUL DE STAT Cronica zilei

iranian al dezvoltării si locuințelor

Tovarășul Emil Bodnara». vicepre- 
ș dinte al Consiliului d< Stat, a pri
mit pe doctorul Abdul Fathah Zalt. 
șeful biroului juridic «1 Consiliului 
Comandamentului revoluției d n 
Irak, cane a făcut o vizita in țara 
noastră. La primire a fost de fa'.ă 
l-an Ceti-rchi. președintele Consi
liului Legislativ, precum și Raja

Ghaldan. Însărcinat cu afaceri ad- 
interim «1 Irakului la București.

♦
M'ercurl. dr. Abdul Fathah Zalt 

a părăsit Capitala. T.a plecare, pe 
aeroportul Otopeni, onspetcle a font 
condus di> loan CA’ercht președinte
le Consiliului Legislativ.

(Agerpres)

Prejodintete Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România. 
Ion Ghonrghe M i îrrr. a primit 
miercuri la aminzâ pe ministrul ira
nian al drivolt&rn si locuințelor. 
Kurosh Amu»?șar. oare face o vi
sits in țara noastră.

La întrevedere, care e-a desfășu
rat intr-o ambianță de cordialitate, 
au participat Vaaile Patilineț. mi

nistrul economiei forestiere și m«i- 
t-riatelor de construct:;, precum și 
Sndeeh Sadrirh. ambasadorul Ira
nului la București.

Cu acest pr.lcj au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării și cooperării economice in
tre cele două țări.

(Agcrpres)

Conferința Federației Internaționale 
a Sindicatelor din invățămint

Plecarea delegației
Partidului Comunist din Japonia

Miercuri a pără< • Capitala dele
gația Partidului Comunist din Japo
nia, condusă de toca-âșui Tom ' 
Nishizawa. membru al Prezidiului 
Permanent al C.C. a! P.C.J.. care .la 
invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o 
vizită in țara noasirft. Din delegație 
au făcut parte tovarășii Shichiro Ta
keuchi. membru al Prezidiului C.C'. 
a! P.C.J.. Shlro Tovoda. membru al 
C.C. ai P.C.J.. și Hiroshi K.kunami,

adjunct al șefului Secției internațio
nale a C.C. al P.C.J.

La Dlccare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
C imitatului Executiv. al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Mihai Gore, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. și Gh’zela Vass, 
membru al C.C. ai P.C.R., de acti
viști de partid.

Ier: au continuat in Capitală lu
crările celei dt-a X-a Conferințe 
statutare a Federației Internaționale 
a Sindicatelor din Invățămint 
(F.I.S.E.). re marginea raportului 
prezentat au luat cuvintul delegați 
d n Sudan Auriră. R.D. Germană, 
R D.P. a Yemenului de Sud. Peru, 
TI D. Vietnam. R P. Mongo’ă, India. 
Bulgaria. Liban. Polonia. R.P.D. Co
reeană, Uruguay. Franța, Dahomey, 
Siria, precum și reprezentanți ai Fe
derației generale a educatorilor pa- 
lcstlneni. Asociației educatorilor pa
tricii din Vietnamul de sud și Marius 
Delsal, secretarul general al F.l.S.E. 
în cuvintul lor. vorbitorii s-au refe
rit la activitatea educatorilor din ță
rile pe care Ie reprezintă pentru dez
voltarea sistemului de invățămint. la 
întărirea rolului organizațiilor sin
dicale, la dezvoltarea solidarității

pentru apărarea intereselor lucrăto
rilor din invățămint.

Reprezentantul României. Maria 
Stuncscu. președinta Uniunii sindi
catelor din invățămint, știință și 
cultură. apreciind rezultatele pozi
tive Înregistrate pinft acum de 
F.I.S.E., a susținut necesitatea dez
voltării activității federației prin a- 
tragerea la acțiunile sale a noi or
ganizații sindicale pe baza unor o- 
biective largi. care să corespundă 
cerințelor și intereselor oamenilor 
muncii din această ramură.

In continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la principalele realizări in do
meniul invățămintulul din țara noas
tră. subliniind atenția pe care parti
dul și statul nostru o acordă perfec
ționării invățămintulul corespunzător 
cerințelor dezvoltării economico-so- 
ciale a societății noastre socialiste.

Lucrările conferinței continuă.

La invitația M.ni.rierului Afaceri
lor Externe, miercuri a sosit intr-o 
vizită in tara noastră, Julian Amory, 
ministru do it Ia Ministerul Afa- 
cei Hor Exlernv r>i al Common- 
wcalthului al Marii Britanii. Pe ae
roportul Otopeni, oaspetele a fost sa
luta' de \aslle Gllga. adlunct al 
ministrului afacerilor externe. Pre
tor Popa, a faba v. dorul Republici! 
Socialiste România in Marea B. i.'.- 
nv.. de ale' persoane oficiale. Au 
fost de (iță Derick Rosdyn Ashe. 
amba.sadoiul Marii Britanii la Bucu
re-.;. membri ai ambasadei.

★
Miercuri dimineața. George Maro- 

vescu. ministrul afacerilor exierne, a 
primit pe Ntawiha Thomas, ambasa
dorul ex.raordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ruanda in 
clalistă România, in 
pronia,a prezentare a 
dc acreditare.

★
între 18 și 20 iunie a avut Ioc la 

București cel de-al treilea Colocviu 
economic romăno-sovietic. care a a- 
vut ca Iernă : ,,Egalizarea nivelurilor 
de dezvoltare economică și colabora
rea dintre țările socialiste", organizat 
de Institutul de cercetări economice 
al Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste Româ
nia in colaborare cu Institutul de e- 
conomie a .sistemului mondial socia
list al Academiei dc Științe a Uniu
nii Sovietice.

Cu acest prilej a avut loc un rod
nic schimb de păreri privitor la di
versele aspecte legate de tematica 
colocviului.

Republica So- 
legfttură cu a- 
scrisorilor sale

Apărarea păcii și suveranității

Delegația Marii Adunări Naționale 
s-a întors din Islanda

Delegația Marii Adunări Naționa
le. condusă de Maria Groza, vice
președinte al M.A.N., care, la invi
tația Parlamentului islandez a făcut 
o vizită in această tară, s-a înapoiat 
miercuri in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni. membrii 
delegației au fost salutați de Ghcor- 
sne Necula. vicepreședinte al M.A.N.. 
de deputati si alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

Un nou complex spitalicesc la Alba lulia
ALBA IULIA (Corespondentul 

..Scintei.Ștefan Dinică). In muni- 
cipiul .Alba lulia a fost inaugurat 
noul complex spitalicesc care cuprin
de un spital cu 765 paturi si o poli
clinică. La inaugurare au participat 
reprezentant! ai organelor locale de 
partid și de stat și ai Ministerului 
Sănătății. Ridicat in cel mai tinăr si 
modern cartier de locuințe al muni
cipiului, cartierul Platoul Romanilor, 
care numără peste 2 000 apartamen
te. noul complex spitalicesc asigură

locuitorilor din Alba Iul.a și din ju
deț condiții moderne de tratament. 
Impunătorul edificiu .spitalicesc, dat 
in folosință cu patru luni înainte de 
termen, dispune de un complex de 
săli operatorii, laboratoare medicale, 
secții de urologie. O.R.L., oftalmolo
gie. psihiatrie și altele. La construi
rea spitalului și policlinicii au con
tribuit mii de cetățeni ai municipiu
lui Alba lulia. care au efectuat, prin 
muncă patriotică, lucrări in valoare 
de peste un milion lei.

In industria locală a județului Cluj

Noi sortimente de bunuri
de consum

De la începutul anului și pină 
in prezent, industria locală a ju
dețului Cluj a realizat o pro
ducție suplimentară de peste 23 
milioane lei. față de 30 milioane 
cit reprezintă angajamentul a- 
nual. Trei pătrimi din producție 
le constituie bunurile de larg 
consum, solicitate de cumpără
tori. Ele sint realizate in peste 
3 000 de sortimente. Dintre aces
tea, 250 sint sortimente asimi
late in fabricație in acest an. 
printre care : corpuri de ilumi
nat intr-o gamă largă de mode
le. rechizite de birou și școlare, 
a: ticole de gablonzerie, maro- 
chinărie. mobilier stil și sculp
tat. mese pliante telescopice, 
băuturi răcoritoare, produse de 
panificație etc. Pină la sfirșitul 
anului, alte 150 de noi sortimen
te vor completa gama produse
lor de larg consum destinate 
pieței.

— în vederea scurtării timpu
lui de asimilare in fabricație a 
produselor noi — no spune ingi
ner loan Cosma. directorul ge
neral al Grupului întreprinderi

lor de industrie locală Cluj — 
am organizat 4 ateliere de pro
totipuri și creație, precum și 
compartimente de concepție și 
cercetare. Primul obiectiv pe 
care ni l-am propus este aceia 
de a asimila produse de larg 
consum care se mai aduc din 
import. în prezent, in colabora
re cu institutele de invățămint 
superior din Cluj, se lucrează la 
asimilarea in fabricație a pastei 
de bronz auriu și sticlărie cris
tal. In al doilea rind. ne pre
ocupăm de lărgirea si diversifi
carea gamei produselor 
export. Aș menționa că 
tria locală clujeană are 
de export cu un mare 
de beneficiari externi din țările 
Europei. Asiei și Americii. Do o 
deosebiță apreciere pe piața ex
ternă se bucură, intre altele, 
covoarele, mobilierul stil și 
sculptat, mesele pliante telesco
pice, obiectele de alabastru și 
alte articole de uz casnic.

pentru 
indus- 
relații 
număr

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"
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FOTBAL - DIVIZIA A Et^pS S XXXei ATLETISM

RECORD MONDIAL!

• Campioana va fi cunoscuta abia după disputarea meciurilor restante • Craiovenilor le este 
suficient un rezultat de egalitate la Arad 0 Dinamo o cîștigat două puncte prețioase la Con
stanța după un meci de mare luptă • Locul al lil-lea și dreptul de a juca în „Cupa U.E.F.A." 

pentru F.C. Argeș
I-------------------------- ----------------------

REZULTATE TEHNICE
UNIVERSITATEA CRAIOVA—C.F.R. 4-2 (1-0). Au marcat : Bă- 

i d ă (mm. 41). Niță (min. 50). Oblemenco (min. 55 și 69) și. respectiv. 
Adam (min. 59 și 82). In fata unei asistențe-rerord. peste 40 000 de 
spectatori. craiovenii si-au valorificat avantajul terenului propriu, după 
un ioc de mare spectacol, in fata unor adversari care le-au dat o re
ni.;ă de bună calitate. Publicul a aplaudat călduros De Oblemenco 
care va primi titlul oficial de golgeter al campionatului. Universității 
ii este acum suficient un rezultat de egalitate la Arad pentru a cu
ceri titlul de campioana națională.

F.C. CONSTANȚA—DINAMO 0—1 (0—1). A marcat Nunweiller (min. 
16>. A fost un meci de ma^e luptă și cu multe faze spectaculoase la 
ambele porti. Sore deosebire de precedenta partidă, contra lui S.C. 
Bacău, de astă-dată Dinamo a jucat cu ambiție și forță. F.C. Con
stanța. deși a rămas in ..10”. prin eliminarea lui Ghircă penlru lo
virea intenționată a adversarului fără minge, a jucat Ia fel de bine 
ca si cind ar fi fost in formație completă. Gazdele au dominat majo- 
ri’.atea repr.zei secunde, dar n-au reușit să fructifice ocazii prielnice 
ck- coi. Prm punctele cucerite la Constanța, dinamoviștii păstrează 
unele șanse la titlul national.

F.C. Argeș—C.S.M. Reșița 1—0 (1—0) ; S.C. Bacău—Rapid 2—1 (2—1) : 
A.S.A.—F.C. Petrolul 2—1 (1—1) ; Sportul studențesc—Jiul 2—1 (1—1) : 
Universitatea Cluj—U.T.A. 0—0 : Steaua—Steagul roșu 1—1 (0—0).

CLASAMENTUL
Univ. Cr. 29 15 9 5- 54—35 39
Dinamo 29 16 5 8 47—32 37
F.C. Argeș 30 14 7 0 44—28 35
S.C. Bacău 30 13 8 9 36—35 34
C.F.R. 29 11 11 7 33—29 33
Steaua 30 9 13 8 36—30 31
St. roșu 30 11 8 11 39—24 30
F.C. Const. 30 10 8 12 35—31 28
Jiul 30 11 6 13 38—43 28
F.C. Petrolul 30 9 10 11 22—32 28
A.S.A. 30 12 3 15 37—47 27
Rapid 30 7 12 11 29—29 26
U.T.A. 29 7 12 10 32—36 26
C.S.M. Reșița 30 8 10 12 31—39 26
Sp. 8tud. 30 6 13 11 32—50 25
,.U" Cluj 30 7 9 14 25—50 23

La Helsinki, in ziua a doua a 
meciului triunghiular de atletism 
Kenya — Italia — Finlanda, kenya- 
nul Ben Jipcho a stabilit un nou 
record mondial in proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8’19”8 10 (ve
chiul record aparținea aceluiași atlet 
și era de 8‘20”8/10). Pe locul doi in 
această probă a sosit un alt concu
rent din Kenya — Mogaka — 8’24”2/ 
10, iar pe locul trei s-a clasat finlan
dezul Kantenen — 8’29“2/10.

SPRINTERII CUBANEZI ÎN FOR
MA. Reprezentanții Cubei au domi
nat probele de sprint clin cadrul 
concursului atletic ..Memorialul Ro- 
sicki" de ia Praga. în cursa mascu
lină de 100 m plat, Pablo Montes a 
realizat timpul de IO’T’10, in timp ce 
la feminin Silvia Chivas a fost cro
nometrată in ll’T/10 — record cuba
nez egalat. Alberto Juantorcma a 
câștigat proba de 400 m plat in 46". 
iar Aurelia Penton a sosit prima. în 
aceeași probă, rezervată femeilor, 
obținînd timpul de 53". O altă atletă 
cubaneză. Carmen Truste. a termi
nat ‘învingătoare în cursa de 300 ni 
cu timpul do 2’09".

ciclism: Azi, prima etapă
Meciuri restante

(24 iunie)

a „Cupei Voința"
U.T.A.—Universitatea Craiova și 

Dinamo—C.F.R. Cluj.

PRONOFXPR ES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 20 IUNIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII :
I 032 804 lei. EXTRAGEREA I : 21 27
II 42 12 17. EXTRAGEREA a If-a : 
40 23 6 7 25.

★
Miercuri a părăsit Capitala dr. 

Michael Rehs, secretar general al 
Institutului de Relații Internaționa
le cu Străinătatea din Stuttgart, care 
a făcut o vizită in tara noastră, la 
invitația I.R.R.C.S.

Cu acest prilej, oaspetele a avut 
întrevederi la I.R.R.C.S.. Consiliul 
Culturii și Educativi Socialiste. Uniu
nea Scriitorilor si alte instituții cul
turale din București. Brașov și Si
biu.

★
Comisia națională română pentru 

UNESCO și Biblioteca centrală uni- 
verstiară au organizat, in holul bi
bliotecii. expoziția intitulată ..Opera 
lui M. Eminescu, I. Creangă, L. Re- 
breanu pe meridianele lumii". A- 
proape 250 de volume din colecțiile 
unor mari biblioteci românești și 
străine, facsimile și fotografii oferă 
o imagine edificatoare a circulației 
in lume a operelor celor trei mari 
scriitori.

La deschiderea expoziției au luat 
cuvintul conf. dr. Constantin Nuțu, 
prorector al Universității bucu- 
reștene, directorul Bibliotecii cen
trale universitare, prof. dr. docent 
Jean Livescu, președintele Comisiei 
naționale române pentru UNESCO, 
și prof. dr. docen* Al. Piru. prorector 
al-Universității din București.

(Agerpres)

Se aduce la cunoștința celor 
interesați că tragerea la sorți a 
premiilor concursului cu tema : 
..Cultura română, promotoare a 
idealurilor păcii, umanismului 
și respectului intre popoare", 
organizat de Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii, va 
avea loc in ziua de duminică 
1 iulie la București, in sala Ca- 

. sej cultură a sectorului II 
din «tiv M. Eminescu nr. 89. 
Tragerea la sorți va începe la 
ora 9 dimineața.

Răspunsurile exacte la între
bările concursului și lista com
pleta a celor 816 ciștigători ai 
premiilor vor fj publicate în 
nr. 7 1973 al revistei „Pentru 
Apărarea Păcii", care va apărea 
în jurul datei de 15 iulie a.c.

A apărut revista

LUMEA
nr. 26

A apărut revista

PENTRU PATRIE
nr. 6 - iunie 1973

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22, 23 și 24 iunie. In țară : Vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi tem
porar noros. Se vor semnala ploi lo
cale, mai ales in regiunea dc deal 
și de munte. Vint slab pină la po
trivi*. Temperaturile m:nimo vor fi 
cuprinse intre 5—15 grade, iar maxi
mele intre 18—28 de grade. In Bucu
rești : Vremea se va incălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favo'abil 
la începutul intervalului. Vint slab, 
pină la potrivit. Temperatura in 
creștere ușoara.

începind de astăzi, timp de patru 
zile, pe șoselele din împrejurimile 
Bacăuiui (atingind orașele Piatra 
Neamț, Roman. Comănești. Gh. 
Gheorghiu-Dej. Adjud. Moinești. Țg. 
Ocna) 80 de alergători din România, 
R. F. Germania. Polonia și Ungaria 
iși vor disputa intiietatea in tradițio
nala competiție ciclistâ de lung kilo
metraj „CUPA VOINȚA".

La ae-eastă ediție. organizatorii 
fUCECOM și A. S. Loto Pronosport) 
au ales un traseu special, in zone 
mai puțin străbătute de cicliști, ceea 
ce va crea un plus de atractivitate 
si interes atit p<-r.tru concurent!, cit 
și pentru publicul spectator.

D;nrre ciciiștâ de peste hotare.

primii sosiți au fost polonezii. Ieri 
dimineață, ei au făcut un antrena
ment pe șoseaua București—Ploiești, 
iar după-armază au plecat spre Ba
cău. Cicliștii maghiari au sosit la 
amiază, iar cei din R. F. German.a 
in cursul nopții.

Cele cinci etape ale „Cupei Voin
ța" vor avea loc după cum urmează : 
joi : Bacău — Piatra Neamț — Ro
man — Bacău (144 km) ; vineri : 
contracronomntru individual (30 km) 
si etapa Bacău — Adjud — orașul 
Gh. Gheorghiu Dej — Bacău (146 
km) : simbătă : Bacău — Moinești — 
Comănești — Tg. Ocna — Bacău (176 
km) ; duminică : circuit pe străzile 
Bacăului (60 km).

Programul I

CAIAC-CANOE. înaintea campio
natelor mondiale dc ca.ac-canoe care 
\-or avea loc ia Tampere in Finlan
da (26—29 iulie), in apropiere de 
Bejgrad se va desfășura la 30 iunie 
fi 1 iulie un mare concurs. La a- 
ceastă competiție și-au anunțat par- 
ticiparea unii dintre cei mai valoroși 
sportiv; din România. Belcia. Bulga
ria. Finlanda. Olanda. Cuba. R. F. 
Germania, Polonia, Ungaria și Iu
goslavia.

TENIS. în turul III al probei de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la ..Queens 
Club” din Londra. Ilie Năstase l-a 
intilnit pe Ray Moore. Ilic Nâstase a 
terminai învingător in două seturi cu 
6_0. 6—2.

la ziua a doua a partidelor

de calificare pentru turneul de tenis 
d- la Wimbledon, in proba de sim
plu bărbați s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Sântei (România)— 
Stock (S.U.A.) 6—3. 6—3 : Lara
(Mexic) — Cuajolle (Franța) 6—4.
6— 1 ; Lail (India) — Meyer (Fran
ța) 6—2. 3—6. 6—3 ; Chanfreau 
(Franța) — Lewis (Anglia) 1—6. 8—6.
7— 5 ; Parun (Noua Zeelandă)—Zed- 
nik (Cehoslovacia) 6—4. 6—4 ; Gilti- 
nan (Australia) — Marzano (Ital-.a) 
6—4. 6-4.

La Londra, in proba de simplu 
bLrbați a turneului de tenis „Queen’s 
Club", jucătorul sovietic Aleksandr 
Metreveli l-a eliminat cu 7—5. 6—8. 
6—1 pe olandezul Tom Okker. iar 
Brian Fairlie (Noua Zeriandă) a ciș- 
t.gat cu 7—5. 6—4 în fata america
nului B. Gottfried.

9.W Curs de limbă franceză. Lec
ția a 60-a. Prezintă asist, 
univ. Claude Dignolre.

9.30 Prietenii lui Așchiuțâ : Cupa 
de ciocolată ; păpușarii de 
la Școala generală nr. 12 
Oradea, rățușca Saturnin.

10.00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Selecțiunl din opera „Pescui

torii de perle" de Bizet.
11,00 Bucureștlul nocturn.
11.20 Telecinemateca. Ciclul Zbig

niew Cybulsky — „Zbyszek".
12.40 Teleobiectiv.
13.00 Telejurnal.
16.00-17,00 TeleșcoalS.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
13.30 Telex.
18,35 Publicitate.
18.40 Omul și muzica lui : G. F. 

Haendel.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotfirltor.

20.00 Cintecul sâptâmlnli : „Mi
nerul și cerul".

20,05 Seară pentru tineret. în ac
tualitate — munca patriotică.

20.10 Tinerii hunedorent in dialog 
cu Istoria — reportaj de 
Vartan Arachellan.

20.40 Studenții Timișoarei vfi in
vită la spectacol.

21.10 Veniți cu noi pe stadion • 
De la voie la smeci — curs 
practic de însușire a tenisu
lui • Oină — aportul bu
nicilor ?

21,32 Noi și codul eticii comu
niste.

21.40 Drumeție ? Nimic mai sim
plu.

21.50 Ritmuri tinerești.
22,00 24 de ore • Din țările so

cialiste.
22.30 Aplauze pentru români. An

samblul „Mărțișorul" al Ca
sei de cultură a studenților 
din Cluj — in Franța șl Bel
gia.
Programul II

17.30 Agenda.
17.40 Avanpremiera.
17.45 De la briul prahovean la 

călușul ol’enesc.
18.15 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
18.35 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului". Episodul 
XI : „Marco Polo".

19.20 1001 de seri.
19.30 Teleju’ nai « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hot&rltor.

20.00 Concertul orchestrei de stu
dio a Radioteleviziunil. Di
rijor Carol Litvin. In pauză : 
filmul documentar ..Sturio
nii se pescuiesc pe furtună" 
— producție a studioului ci
nematografic .,A1 Sahia".

22.00 Roman foileton : „Noile a- 
venturi ale mușchetarilor". 
Episodul I — „Provocarea".

cinema
• Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la gră
dină — 20.15.

• Semnale : LUMINA — 9: 11.15; 
13.30: 16; 18,30: 20.45.
• Monte Curio : PATRIA — 10; 
12.30; 15.15: 18; 20.45. LUCEAFĂ
RUL, - 8,30: 11; 13.30: 16: 18,30: 
21, la grădină — 20.15.
• f luturii sint liberi : SAL A PA-
L. XTULU1 — 20.15 (scria de bile
te — 4131). SCALA — 9; 11.15;
13.43; 16.15: 18.45: 21.15. FESTIVAL
- 0; 11.30: 13,4.5; 16.15; 18.45; 21.15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20.45, la grădină — 20.15, 
GRADINA SELECT — 20.30.
• Organizația : GRADINA FES
TIVAL — 20.15,
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI - 9; 11,15: • 1.1.30: 
16.15: 18.45; 21, la goAdină — 20.15. 
FAVORIT - 8.45: 11 : 13.30: 16:
18.30; 21. GRADINA DINAMO — 
20,30. ARENELE ROMANE — 20,15,
• Ultimul cartuș : CENTRAL — 
9.15; 11.30: 13.45: 16: 13.15: 20,30, 
EXCELSIOR — 9: 11,15: 13,30; 16; 
18.30; 21. MELODIA — 9: 11,15: 
13.30; 16: 18.30; 20.45. GLORIA — 
9: 11,15; 13.30: 16; ie.15: 20.30.
• Aventurile Iui Babușci : BU- 
CEGI — 15.30: 17.45; 20. la gradină
— 20.30. DOINA — 11.15; 13,15:
15.30; 18; 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Sălbăticia albă — 9—18 în con
tinuare, Program de documenta
re In premieră — 30.13 : TIMPURI 
NOI.
• Veronica : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 16; 18: 20,
COSMOS — 15.30: 18: 20.

8 Trei copii minune — 10; 12: 14, 
omnul Topper divorțează —

16,30 : CINEMATECA (sala Union). 
• Pe aripile vintulul : GRIVIȚA 
- 10: 14.30: 19.15, TOMIS — 9: 14: 
13.30. la grădină — ă0.15.
• Ciprlan Porumbescu : FLO- 
REASCA — 15.30; 19. MIORIȚA — 
9: 12,30; 16: 19.30.

La Ciudnd de Pa
nama s-a încheiat re
cent .‘.Congresul pen
tru puc? si suverani
tate al țărilor din A- 
merica Centrală și 
Me::i?". la care au 
particioat, dc aseme
nea, delegați din Bra
zilia, Argentina, Peru, 
Venezuela. Cuba. Gu
yana. Porto Rirn. Chi
te. ca șl din unele țări 
ale Asiei, Africii și 
Europei — in total 
peste 100 dr delegați 
din 27 de țâri.

Considerat drept cel 
mai însemnat for din 
ultimul deceniu al 
partizanilor păcii lati- 
no-americani. congre
sul din capitala pana- 
mezfi a arătat, prin 
problemele dezbătute, 
ceea ce sugerează în- 
iăși denumirea lui, a- 
nume, corelația dintre 
lupta pentru apărarea 
păcii și lupta popoare
lor pentru suveranitate 
și independență, îm
potriva imperialismu-

lui și rn'ocolonialismu- 
lui.

Refcrlndu-se la con
ceptul de suveranita
te. ministru! de exter
ne al țării gazdă. Juan 
Antonio Taele. a arătat 
vi „suveranitatea im
plică. In primul rind. 
exercitarea de către, 
națiunea respectivă a 
controlului nsupra bo
gățiilor țării, situație 
care nu poate fi creată 
atita timp cit aceste 
bogății se află in mii- 
nile capitalului străin, 
cit timp există o de
pendență economică, 
politică și militară față 
dc interesele străine". 
Exercitarea unei ade
vărate suveranități, a 
adăugat el, cric posi
bilă atunci clnd po
porul poate să-și alea
gă propriul său drum 
in politica națională pe 
care o promovează.

Mai mulți reprezen
tanți latino-americanl 
au subliniat în cuvin- 
târlle lor că pacea în

unui 
toate 
poată
reci- 

ex-

seamnă crearea 
climat in care 
națiunile sâ | 
coopera pe baze 
pror-pvanlai<w;,c. 
cluzind exploatarea in 
relațiile dintre ele. și 
să contribuie in comun 
la soluționarea proble
melor economice, so
ciale și culturale cu 
care este confruntată 
lumea contemporana. 
In rezoluția adoptată 
de congres se aprecia
ză că s-au creat con
dițiile pentru afirma
rea economiilor națio
nale și. prin aceasta, 
pentru consolidarea u- 
nei independențe au
tentice a țărilor conti
nentului.

D( sfășuraroa cu suc
ces a congresului re
levă hotărirea crescin- 
dâ a popoarelor latino- 
americane de a multi
plica și adinei rezulta
tele obținute in lupta 
pentru pace și suvera
nitate națională.

V. o.

Un eveniment important

pe scena politică norvegiană

ALIANJA FORJELOR DE STINGĂ
La aproximativ 5 

luni înaintea alegeri
lor parlamentare, pe 
scena politică norve
giană a apărut o nouă 
forță : alianța parti
delor de stingă, con
stituită sub denumirea 
de „Uniunea electora
lă socialistă". Din nou! 
front electoral fac 
parte Partidul Comu
nist din Norvegia. 
Partidul socialist popu
lar. ..Comitetul de 
informare al mișcării 
muncitorești" si so
cialiști independenți.

Comentând acest e- 
veniment. presa nor
vegiană reamintește 
că Partidul socialist 
popular (P.S.P.) a 
fost constituit in 1961 
de către un gruD de 
foști membri ai Parti
dului muncitoresc so
cial-democrat. grupați 
in jurul săutăminalu- 
lut „Orientering". 
..Comitetul de infor
mare al mișcării mun
citorești" cuprinde, la 
fel ca si P.S.P.. foști 
membri ai Partidului 
social-democrat. ad
versari ai aderării 
Norvegiei la Piața

comună, care, după 
referendumul în 
ceasta problemă 
septembrie trecut, au 
părăsit partidul. ..Co
mitetul de informare" 
— după cum scriu 
ziarele norvegiene — 
se bucură de sprijinul 
unor puternice orga
nizații sindicale, de 
tineret și a diferite 
personalități.

în manifestul 
alunii electorale 
ciallste". dat recent 
publicității la Oslo, se 
arată câ noua forma
țiune politică se anga
jează să lupte pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor de viată ale oa
menilor 
pronunță pentru soli
daritatea 
nală cu popoarele a- 
flate incă sub jugul 
colonial, pentru de
plina reușită a- con
ferinței securității‘eu
ropene. menite ' să 
inaugureze o nouă 
eră a înțelegerii si 
colaborării pe conti
nentul nostru, pentru 
un comerț internatio
nal neîngrădit șl fără 
discriminări.

Partidul Comunist

a- 
din

„U-
so-

muncii, se

inlernatio-

Norvegia. care 
parte din această 

uniune, a apreciat la 
recenta sa conferință 
națională că ..unul din 
principalele teluri pen
tru care partidul a 
militat întotdeauna 
s-a înfăptuit : unirea 
forțelor dc 6tinga". 
Conferința a cerut 
tuturor membrilor săi 
să soriiine listele coj 
mune ale stingii și să 
facă totul ca. in 
urma alegerilor, un 
număr cit mai mare 
de candidați ai ..U- 
niunii electorale so
cialiste" să intre in 
Storting (parlament).

In cercurile Dolitice 
norvegiene se apre
ciază că. deși în mo
mentul de fată nu au 
reprezentanți in par
lament. partidele al
cătuind noua Uniune 
— caro eu prilejul re
ferendumului 
bu durat de un 
ternic spriiin 
partea alegătorilor — 
vor juca, in mod 
cert, un rol Important 
in viitoarele alegeri.

ca.

diQ

ben-
intrat 
nouă 

lip 
de

(Corespondentul 
Gheorghe Cirslea).

G. DASCALU

I de autoturisme piteșteni
i 
ț 
ț

i
i
i
i 
ț
i

PITEȘTI
„Scînteii". ------ ------------------
în prezent, la Uzina de autotu
risme din Pitești se realizează 
un autoturism în mai puțin de 
5 minute, in loc de 7 minute, cit 
prevedea proiectul inițial. Acest 
succes se datorerie unor măsuri 
eficiente, întreprinse recent, 
privind mai buna organizare a 
producției și a întrecerii in 
muncă. Datorită calităților con
structive și funcționale, autotu
rismele românești sint solicitate 
nu numai pe piața internă, ci și 
la export. în numeroase țări, 
între care R.D.. Germană, Gre
cia. Iugoslavia. Finlanda. Alge
ria ele. Beneficiarii interni și 
externi apreciază caracteristicile 
autoturismului ..Dacia-1300". in
tre câ,te un demarai rapid, buna 
aderentă la sol. frine pe disc la 
rotile din față și frine tambur

la cele din spate, confort, sus
pensie, consum redus de ‘ 
zinâ.

De curînd, la U.A.P. a 
in producția de serie o 
varianță ..Dacia 1300‘ 
..Break", cu o capacitate 
transport mult mai mare, fiind 
folosită in scopuri sanitare și 
comerciale. Este de relevat și 
preocuparea uzinei piteștene 
pentru organizarea unor servicii 
de vînzare și garanție, asigura
rea unor unități dc întrețineri 
tehnice și do vinzare a pieselor 
de schimb. La Pitești se află 
in constimcție un mare depozit 
de piese de schimb și o unita
te „service". în curind, tot aici, 
la parterul unuia din blocurile 
din centrul municipiului, se va 
deschide un magazin comercial 
pentru vinzarea pieselor 
schimb pentru „Dacia-1300“.

• Rond dc noapte : BUZEȘTI — 
9: 11.13; 13.33: 16; 18.15: 20.30. la 
g. adină — 20.15, AURORA — 9; 
11,15: 13.30: 15.45; 18: 20.15, la gră
dină — 20 30.
• Adio, arme ! : FERENTARI — 
io; 16.
• Homolka și portofelul : FE
RENTARI - 19.
• Acea pisică blestemată : DA
CIA — C.30: 10.45 : 13.15: 15Ă5;
18,15; 20,45, GIULEȘTI — 15.30; 18; 
2W.30.
• Ceața : PACEA — 16; 18: 20.
• Ce sc Intiinplă, doctore 7 : 
UNIREA — 15,30: 18: 20.30. la gră
dină — 20.15.
• O zi mai lungă dccît un an : 
MOȘILOR — 15.30: 18; 20.15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : GRADINA MOȘILOR — 20,30.
• Clnd legendele mor : LIRA — 
15.30: 18: 20.15, la grădină — 20.30, 
ARTA — 15,30: 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
• Cu miinlle curate : COTRO- 
CENI — 15 30: 18.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : COTROCENI — 20,15.
• Copiii căpitanului Grant : 
VOLGA - 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15; 
20.50. FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 
1G; 18,15; 20.30.
• O floare sl doi grădinari : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; )9.
• Poliția mulțumește : CRÎNGAȘI
- 15.30: 18: 20.15.
• Solaris: VIITORUL — 15.30:19.
• Grăbiți apusul soarelui : POPU
LAR — 15.30: 19.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : VITAN — 10,30; 15,30; 19, la 
grădină — 20.15.
• Drumul spre Vest : MUNCA — 
15,30; 18: 20.15.
• Omul nu e singur : RAHOVA
— 15.30; 18; 20.15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : PROGRESUL — 15.30:
18; 20,13.

teatre
• Radioteleviziunea Română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Tribuna 
tinerilor soliști. Dirijor : Carol 
Litvin. Soliști : Dan Ungureanu, 
Vaslle Zaharia, Mihacla Martin 
— 20.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
cu) : Concert simfonic dat de stu
denții clasei de dirijat a prof. 
Constantin Bugeanu. Dirijor : 
Cristian Brincuși — 20.
• Teatru) National „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala d'.n bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici — 20. 
(sala Studio) : Puterea și Adevărul 
— 20.
• Teatrul „C. I. Noltara" (saîa 
Studio) : Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Caruselul melo
diilor — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria 1 — 19,30,
• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la .,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20.30; 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.



viața internațională

Așteptăm cu bucurie si speranță 
in rezultate favorabile apropiata vizită

a președintelui Nicnlae Ceausescu
Interviul cancelarului Willy 

delegației de ziariști
Brandt acordat 
români

în legătură cu apropiata vizita oficială pe care o va face în Re
publica Federala Germania președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, s-au făcut schimburi de delegații de ziariști din cele două 
țări. După cum este cunoscut, o delegație de ziariști vest-germani ne-a 
vizitat țara, iar o delegație de ziariști români a vizitat R. F. G. 
Cu acest prilej, cancelarul Willy Brandt, care a primit delegația ziariști
lor români, le-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : După cum se 
Știe, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
Romania, Nicolae Ceaușescu, 
i'a fi la sfirșitul acestei luni 
oaspete al R.F. Germania, la 
invitația președintelui federal, 
dr. Gustav Heinemann. In 
perspectiva acestei vizite, a 
convorbirilor președintelui 
Ceaușescu cu președintele 
Heinemann, cu dv., domnule 
cancelar federal, și ai'ind in 
vedere bunele relații dintre 
statele noastre, vă rugăm să 
vă referiți la importanța a- 
cestui eveniment.

RĂSPUNS : Importanța vizitei 
pe care o va efectua in curind în 
Republica Federală președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu, este evidentă. Ea nu 
are nevoie de explicații amănun
țite. Ea rezultă în primul rind din 
faptul general că vizitele unor oa
meni de stat și conducători politici 
au devenit un element important, 
ba chiar un instrument al relații
lor interstatale. Este un avantaj 
incontestabil al epocii noastre teh
nice. atit de des criticate, că per
mite asemenea contacte personale, 
directe și intense ca urmare a ra
pidității mijloacelor de comunica
ție. în al doilea rind. apropiata 
întilnire — pe care o aștept cu 
bucurie și speranță în rezultatele 
ei favorabile — are și o impor
tanță particulară, bazată pe rela- 

le deosebite existente intre 
România și R F. Germania. Reou- 
blica Socialistă România a fost 
unul din primele state socialiste 
din Europa răsăriteană care a sta
bilit relații diplomatice depline cu 
R F. Germania. Acesta este un fapt 
care nu trebuie uitat și care, a- 
țunci. nu a fost un lucru de la sine 
înțeles. Vizita efectuată în urmă 
cu doi ani in România de pre
ședintele federal Heinemann a fost 
numai una din numeroasele conse
cințe salutare care au rezultat din 
acel fapt pentru relațiile reciproce 
s’ pentru evoluția favorabilă a 
acestora.

Sint bucuros că astăzi situația 
ș-a schimbat : tratatele încheiate 
in ultimii ani nu au dus — așa 
cum demonstrează evoluția inter
venită între timp — numai la o 
îmbunătățire considerabilă a re
lațiilor noastre cu partea răsări
teană a continentului, ci au nete
zit. de asemenea, calea pentru 
realizarea în viitorul apropiat — 
acest. lucru îl poți spune fără a fi 
profe* — a deplinei normalizări a 
relațiilor noastre cu toate statele 
esi-euror>ene. Pe calea acestei e- 
voluții. România a pășit in frunte 
cu succes.

ÎNTREBARE : După cum 
ați remarcat, contactele la cel 
mai înalt nivel s-au dovedit a 
fi unul din cele mai eficiente 
mijloace de extindere și apro
fundare a relațiilor dintre 
state. Pornind de la acest 
punct de vedere, ce vor adu
ce. după părerea dv., apro
piata vizită a președintelui 

Ceaușescu și convorbirile care 
vor avea loc ?

RĂSPUNS : Nu este vorba nu
mai de politețea diplomatică u- 
zuală cînd îmi exprim convingerea 
că discuțiile cu președintele 
Ceaușescu vor contribui la o adîn- 
cire și mai mare a relațiilor dintre 
țările noastre și vor da acestora 
noi impulsuri. Prin aceasta nu mă 
refer numai la forma elementară a 
relațiilor politice, ci la întreaga 
gamă a posibilităților de contact, 
așa cum există astăzi între po
poare și state. Ele cuprind atit do
meniul economiei, cit și cel al teh
nologiei. al sportului, al turismului 
și — în general — domeniul cul
turii. de care nu mai pot fi se
parate diversele sectoare ale 
schimburilor de informații, film, 
televiziune și altele. Cred că nu 
vor liosi temele asupra cărora pu
tem discuta, putem face un schimb 
de păreri și soer că vom dispune 
de suficient timp nu numai pen
tru a aborda aceste teme, ci pen
tru a te aprofunda, in interesul 
ambelor noastre țări.

ÎNTREBARE : Anii trecuți 
au dus la o extindere substan
țială a relațiilor dintre Româ
nia și R.F. Germania in do
meniul colaborării economice. 
Ce credeți că ar trebui între
prins. pornind de la marile 
posibilități existente, pentru 
adincirea, extinderea și diver
sificarea acestor relații ?

RĂSPUNS : Această întrebare se 
află in strînsă legătură cu cea 
precedentă. Ea pune, pe bună 
dreptate, accentul pe complexul 
relațiilor economice. Spun inten
ționat : complex. În domeniul e- 
conomiei și, legat de aceasta, al 
tehnologiei s-au dezvoltat în anii 
trecuți legături și contacte de fe
luri atit de variate. încit se poate 
vorbi foarte bine despre un com
plex de relații. Nu vreau să mă 
refer la detalii, a căror abordare 
cade mai curind in sarcina exper- 
ților. Dar. în lumina a ceea ce s-a 
inițiat și s-a întreprins deja în a- 
cest important domeniu interstatal, 
cred că pot să afirm că drumul 
parcurs pină acum s-a dovedit a fi 
pentru ambele părți atît de rodnic 
și plin de perspective, incit tre
buie continuat și pe viitor. Mă 
refer aici la extinderea colaborării 
dintre întreprinderi pe baza unor 
acorduri de cooperare, la activita
tea societăților mixte și la alteie, 
care pot contribui la o intensifi
care a schimburilor comerciale, 
precum — și nu în ultimă instan
ță — și la o intensificare a schim
bului de experiență în domeniul 
Stiințifico-tehnologic. între timp 
s-a creat și baza pentru includerea 
lumii a treia in proiecte comune. 
Trebuie examinate o multitudine 
de posibilități în ce privește mo
dul lor de realizare și trebuie cîn- 
tărite în spiritul avantajului eco
nomic reciproc.

ÎNTREBARE : Opinia pu
blică din România, din R.F. 
Germania și din celelalte 
state ale Europei — dar și din 
afara continentului — salută 

desfășurarea cu succes a con
vorbirilor multilaterale de la 
Helsinki și hotărirea comună 
de a se convoca în curind 
conferința europeană pentru 
securitate și cooperare. Re
feritor la importanța deose
bită a acestui eveniment, 
v-am ruga să vă expuneți pă
rerile față de obiectivele con
crete, față de rezultatele și 
perspectivele pe care le va 
înregistra conferința, în scopul 
creării unei atmosfere de des
tindere. de încredere și de co
laborare rodnică în Europa.

RĂSPUNS : Referitor la această 
temă, care ocupă un loc central în 
politica internațională a zilelor 
noastre, m-am exprimat în repe
tate rînduri. împreună cu aliații 
săi. Republica Federală este deqisă 
să facă totul pentru a contribui 
la succesul conferinței. în ultimă 
instanță, prin această conferință 
se urmărește țelul de a se crea în 
Europa o bază stabilă și durabilă 
pentru o conviețuire în pace și 
securitate. După cum am spus în 
declarația guvernamentală din ia
nuarie anul acesta. Republica Fe
derală are în vedere îndeosebi re
zultatele practice, concrete, care 
sînt de folos oamenilor de pe con
tinentul nostru, independent unde 
și în ce orînduire socială trăiesc. 
Noi sîntem dispuși să contribuim 
cu răbdare la formarea treptată în 
Europa, la a cărei constituire sîn
tem chemați în ultimă instanță 
cu toții, a unei voințe comune, 
care să facă posibilă o acțiune 
comună, fie chiar numai în anu
mite domenii limitate. în Europa 
— adaug acest lucru — nu poate 
exista nici securitate fără colabo
rare. nici colaborare fără securi
tate. Securitatea nu este numai o 
noțiune pur militară sau de teh
nică militară. Ea va fi cu ’atit 
mai mare cu cit vor fi mai vaste 
domeniile în care se va colabora ; 
cu atît mai curind va fi posibil să 
se întemeieze politica de destin
dere. în care se pun atîtea speran
țe, pe o bază solidă, durabilă.

ÎNTREBARE : Poporul ro
mân a avut plăcerea să vă 
salute in anul 1967 in țara 
noastră. Ne-am bucura dacă 
ați adresa, cu prilejul acestui 
interviu, citeva cuvinte cetă
țenilor români.

RĂSPUNS : Salut cu cea mai 
mare stimă pe cetățenii Republi
cii Socialiste România, compa- 
trioții lui Nicolae Ceaușescu. Ei au 
contribuit din toate puterile, cu 
hărnicie și perseverență, la dez
voltarea țării lor. Noi, germanii, 
care, după un război teribil, cu 
toate pierderile sale de bunuri ma
teriale și spirituale, a trebuit să 
începem de la capăt, știm să apre
ciem realizările unui popor cum 
este poporul român. Aceste reali
zări fac să se aștepte în viitor noi 
succese, nu numai în sectorul ma
terial. Poporul român, statul și 
guvernul său s-au decis pentru o 
cate care, în cadrul legăturilor e- 
xistente, le garantează o acțiune 
independentă în folosul țării lor 
și care le-a adus aprecierea ve
cinilor săi europeni. Doresc din 
inimă cetățenilor Republicii So
cialiste România ca această cale 
să fie continuată și pe viitor cu 
succes. în interesul unei Europe 
care nu-și poate găsi numitorul 
comun decît în diversitatea sa.

Parafarea 
cehoslovaco —

într-un cadru solemn, miniștrii de 
externe ai R.S. Cehoslovace și R.F'. 
Germania, Bohuslav Chnoupek și, 
respectiv. Waller Scheel, au parafat 
miercuri la Bonn tratatul privind 
relațiile dintre cele două țâri. în fe
lul acesta s-a parcurs incă o etapă 
importantă pc calea normalizării ra
porturilor in Europa, a creării unei 
atmosfere de încredere și destindere 
intre toate statele continentului. în 
conformitate cu acest deziderat, tra
tatul parafat miercuri stabilește ca
racterul nul al documentului de la 
Munchen, din 1938. care a avut con
secințe atit de nefaste asupra între
gii evoluții politico europene.

Bohuslav Chnoupek a declarat că 
tratatul încheiat intre R.S. Ceho
slovacă și R.F. Germania reprezintă 
un triumf al rațiunii și realismului, 
care concordă cu evoluția actuală din 
Europa și din întreaga lume. El și-a 
exprimat încrederea că apropiata 
conferință de la Helsinki va intra in 
istoria contemporană ca începutul 
unei epoci de colaborare rodnică in
tre state, fără deosebire de sistem 
politic și social.

Exprimindu-și satisfacția în legă
tură cu tratatul. Walter Scheel a 
subliniat, cu acest prilej, că tratatul 
constituie o bază pentru relații noi, 
neimpovărate de trecut. între cele 
două țări, contribuind, totodată, la 
dezvoltarea general-europeanâ, mai 
cu seamă acum, cu puțin timp înain
tea deschiderii conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa.

De ambele părți s-a manifestat 
interesul comun pentru încheierea, 
intr-un viitor nu prea îndepărtat, a 
unor acorduri referitoare la trans-

WASHINGTON :

CONVORBIRI L. BREJNEV - R. NIXON
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

La Casa Albă s-a desfășurat o a 
doua rundă de convorbiri intre Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Richard Nixon, președintele S.U.A. 
După cum precizează agenția 
T.A.S.S., au fost examinate probleme 
ale relațiilor comerciale și economice 
dintre cele două țări. Părțile au con
statat cu satisfacție progresul sub
stanțial înregistrat in dezvoltarea a- 
cestor relații în anul care a trecut și 
au analizat căile și formele de pro
movare a cooperării comercial-econo-

SECURITATEA EUROPEANĂ

Esențialul: „Stabilirea de principii noi 
in relațiile dintre state11

DUBLIN. — Corespondentul nos
tru. N. Plopeanu. transmite : în 
Republica Irlanda se manifestă 
mult interes in legătură cu confe
rința europeană pentru securitate și 
cooperare. ..Această conferință, a 
declarat corespondentului ..Scinteii" 

„Atmosferă favorabilă 
dezvoltării cooperării 

economice intereuropene"
VARȘOVIA 20 (Agerpres). — 

B. Valroos, adjunct al ministrului 
comerțului și industriei al Finlan
dei, aflat in Polonia, a făcut o de
clarație ziarului „Zycie Warszawy*' 
in care, referindu-se la imnortanta 
apropiatei conferințe de la Helsinki 
privind securitatea și cooperarea in 
Europa, a spus : „Influența acestei 
reuniuni va fi considerabilă, deoare
ce. in cadrul preconizat, țări cu di
ferite .orientări politice vor avea 
pentru prima dată la un asemenea 
nivel ocazia să ia loc împreună la 
aceeași masă și să examineze pro
blemele care le interesează*1. El a 
relevat câ stateJe și guvernele au 
izbutit să realizeze deja multe in 
domeniul colaborării economice, reu
șind să îndepărteze numeroase ba
riere dintre țările socialiste .și cele 
nesocialiste- „Acum s-a creat o at
mosferă favorabilă dezvoltării co
laborării economice in Europa și 
consider că un nou pas înainte il 
va constitui stabilirea de contacte 
directe intre firmele și întreprinde
rile din diferite țări" — a opinat, in 
context, B. Valroos.

tratatului 
vest-german
porturi, la schimburi In domeniile 
culturii, științei, sportului, ca și a 
unui acord in probleme consulare.

Așa după cum s-a convenit, cere
monia semnării tnabaiului parafat la 
Bonn va avea loc la Praga, cu care 
prilej capitala cehoslovacă va fi vi
zitată de cancelarul Willy Brandt, 
prima vizită la nivel Înalt din R.F.G. 
In Cehoslovacia.

N. S. STANESCU
Bonn.

AZI INTRA IN VIGOARE

Tratatul 
dintre R. D. Germană 

și R. F. Germania
BONN 20 (Agerpres). — După ra

tificarea, la Berlin și la Bonn, a Tra
tatului privind bazele relațiilor din
tre Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germania, la
20 iunie, in capitala vest-germană, 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., și 
Egon Bahr, ministru cu însărcinări 
speciale al guvernului R.F.G., au 
procedat la un schimb de note. In 
note se face constatarea că preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D.G. 
și președintele R.F.G. au aprobat 
tratatul și legile respective. Astfel, 
au fost îndeplinite de ambele părți 
condițiile pentru intrarea in vigoa
re a tratatului, cu începere de la
21 iunie a.c.

mice pe scară largă și de perspectivă, 
pe baza avantajului reciproc.

Miercuri, la Washington a fost 
semnată o convenție in probleme 
fiscale între U.R.S.S. și S.U.A.. me
nită să creeze condiții favorabile 
dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări in domeniile economic, co-' 
mercial, tehnico-științific și cultural. 
Sint prevăzute o serie de facilități și 
scutiri de impozite pentru folosirea, 
vinzarea sau schimbul de licențe, 
patente și informații tehnice, in ope
rațiunile de credit legate de finan
țarea comerțului dintre cele două 
țări, in trasporturile maritime si ae
riene. precum și in alte domenii.

primul ministru Liam Cosgrave, este 
menită să contribuie la înfăptuirea 
destinderii pe continent. De impor
tanță esențială este elaborarea prin
cipiilor noi care 6ă guverneze rela
țiile dintre state, promovarea co
laborării intre toate țările continen
tului".

Ministrul de externe al Republicii 
Irlanda, Garret Fizgerald, și-a ex
primat convingerea că reuniunea de 
la 3 iulie din capitala Finlandei va 
avea ca rezultat „reducerea tensiu
nii $1 îndepărtarea asperităților din 
relațiile EsteVest". Conferința, a 
spus el. „este un pas inainte și no 
putem aștepta la rezultate pozitive". 
„Noi, oamenii politici, a continuat 
ministrul de externe, sîntem datori 
să răspundem cerințelor popoarelor 
europene de a realiza progrese con
crete in direcția statornicirii încre
derii, securității și bunei vecinătăți 
între toate statele continentului pe 
care trăim".

ROMA: Mariano Rumor 
însărcinat cu formarea noului guvern
ROMA 20. — Corespondentul nos

tru transmite : Președintele Repu
blicii Italiene. Giovanni Leone, l-a 
însărcinat, miercuri, pe Mariano Ru
mor. ministru de interne în guver
nul dbmisionar și fost prim-ministru. 
cu formarea unui nou guvern. A- 
ceastă hotărire reprezintă rezultatul 
consultărilor pe care șeful statului 
le-a-avut cu conducătorii tuturor for
mațiunilor politice și cu diferite alte 
personalități ale vieții publice italie

Vizita delegației C. C. 
al P. C. R. in Franța

Convorbiri cu conducători ai P S. Francez
PARIS 20. — Corespondență de la 

Paul Diaconescu : Tovarășul Stefan 
Andrei, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a fost primit miercuri de Francois 
Mitterrand, prim-sccretar al Partidu
lui Socialist Francez. La convorbire 
au participat Jean-Pierre Chevene- 
ment și Robert Pontillon, secretari 
naționali ai P.S.F. Cu acest prilej, 
tovarășul Ștefan Andrei a transmis 
un călduros salut de prietenie din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Mulțumind, primul se
cretar al P.S.F. a transmis, la rîndul 
său, un cald salut cordial, împreună 
cu cele mai bune urări de succes to
varășului Nicolae Ceaușescu.

întrevederea s-a desfășurat !ntr-o 
atmosferă tovărășească, de cordiali
tate.

A fost de față ambasadorul Româ
niei la Paris. Constantin Flitan.

★
în cursul vizitei pe care o între

prinde in Franța, la invitația Parti
dului Socialist Francez. delegația 
C.C. al P.C.R. a avut o Întilnire cu 
membri ai conducerii partidului so
cialist.

Au participat la convorbiri Robert

Ambasadorul României 
în filipine și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
MANILA 20 (Agerpres). — Amba

sadorul României in Republica Fi- 
lipine, Nicolae Finanțu, și-a prezen
tat, miercuri, scrisorile de acredita
re președintelui Ferdinand Marcos. 
Cu acest prilej, ambasadorul țării 
noastre a transmis președintelui 
Marcos un mesaj de salut din par
tea președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în zilele precedente, ambasadorul 
român a fost primit și a avut con
vorbiri cu ministrul de externe. 
Carlos Romulo, și cu alți membri ai 
cabinetului filipinez. în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări și a cooperării 
bilaterale in domeniile tehnico-e- 
conomic și cultural-științific.

încheierea Congresului 
internațional 

al ziariștilor europeni
ROMA 20 (Corespondență de la 

Radu Bogdan). — Intre 12 si 17 iunie 
s-au desfășurat la Neapole-Capri 
lucrările celui de-al doilea Congres 
internațional al ziariștilor europeni, 
organizat de Federația națională a 
presei italiene. pe tema „Ziaristul 
in mijlocul realității sociale și in 
fața fenomenelor tehnice și econo
mice ale informațiilor", la care au 
participat peste 70 de ziariști din 19 
țări europene, intre care și România. 
Lucrările congresului s-au desfășu
rat intr-un climat de colaborare, 
numitorul comun al tuturor luărilor 
de cuvint constituindu-1 aspectele 
privind responsabilitatea crescindă 
a ziaristului în societate, a rolului 
activ pe care acesta trebuie să-1 
joace în promovarea ideilor de pace, 
securitate și cooperare in Europa.

ne. Reuniunile conducerilor partide
lor politice, care au avut loc in a- 
ceste zile, precum și declarațiile a 
numeroși lideri politici, au confirmat 
tendința spre formarea unei coaliții 
guvernamentale de centru-stinga din 
care să facă parte Partidul Demo- 
crat-Cre$tin. Partidul Socialist. Par
tidul Socialist Democratic și Parti
dul Republican. După cum se apre
ciază la Roma, consultările pentru 
formarea guvernului ar urma să în
ceapă in cursul săptămînii viitoare. 

Pontillon și Gerard Jacquet, membri 
oi Biroului Executiv, secretari na
ționali ai P.S.F., Albert Gazier. mem
bru al Biroului Executiv, președintele 
Comitetului Director al P.S.F., Chris
tian Pineau, fost ministru de exter
ne. alți membri ai conducerii P.S.F.

DiscuțiiJc s-au referit la preocupă
rile actuale ale celor două partide, 
la dezvoltarea relațiilor dintre ele, 
precum și la unele probleme ale si
tuației politice internaționale, in 
mod deosebit cu privire la securita
tea și cooperarea în Europa.

SOSIREA DELEGAȚIEI 
MILITARE ROMANE 

LA PEKIN
PEKIN 20 (Corespondență de la 

I. Tecuță). — La invitația Ministe
rului Apărării Naționale al R. P. 
Chineze, Ia Pekin a sosit, la 20 iu
nie, delegația militară română, con
dusă de general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunot al ministrului 
apărării naționale, șeful Marelui 
Stat Major, care va face o vizită 
oficială in China. Delegația militară 
română a fost întimpinată la aero
port de Li Dă-sîn, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez și direotor al Direcției ge
nerale politice a Armatei Populare 
de Eliberare Chineze, personalități 
oficiale și membri ai Ambasadei ro
mâne la Pekin.

În aceeași zi. Ministerul Apărării 
Naționale al R. P. Chineze a ofe
rit un dineu în onoarea delegației 
militare române, la care au partici
pat Ie Cien-in, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comisiei militare a 
C.C. al P.C. Chinez. reprezentanți 
ai Ministerului Apărării Naționale. 
Cu acest prilej, general-colonel Ion 
Gheorghe și Li Dă-sin au rostit alo
cuțiuni

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R. 
pentru industria radio- 
tehnică și electronică

BELGRAD’ 20 (Agerpres). — Intre
12 și 18 iunie a.c. a avut loc în 
R.S.F. Iugoslavia, la Dubrovnik, cea 
de-a 24-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronică. La ședin
ță au luat parte delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană, R. P. Polonă, Republica 
Socialistă România. R. P. Ungară și 
U.R.S.S. În conformitate cu acordul 
dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. 
asupra participării la lucrările orga
nelor consiliului, la ședință a luat 
parte o delegație a Iugoslaviei.

Comisia a examinat sarcinile 
rezultate din protocolul sesiunii a 
XXVII-a a C.A.E.R.. a ședinței a 
62-a a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., ședinței a 4-a a Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare și 
a ședinței a 4-a a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico- 
științifică. adoptind recomandări co
respunzătoare.

Au fost examinate de către comi
sie problemele in legătură cu coor- . 
donarea planurilor pentru perioada ( 
1976—1980, precum și pentru adinei-" 
rea colaborării științifice și tehnice 
in domeniul radiotehnicii și electro
nicii. Comisia a adootat. de aseme
nea, hotărîri in diverse probleme 
organizatorice.

Comisia a examinat, totodată, ma
terialele elaborate de organele sale 
de lucru și propunerile privind spe
cializarea și cooperarea in producția 
unei serii de produse radiotehnice și 
electronice, precum și unele reco
mandări in domeniul standardizării 
produselor industriei radiotehnice și 
electronice.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare sinceră, 
prietenie și Înțelegere reciprocă.

R. F. GERMANIA
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI
BONN 20. — Cores

pondentul nostru
transmite : In cadrul 
numeroaselor mani
festări dedicate Româ
niei. care se desfășoa
ră in Republica Fe
derală Germania. se 
înscrie și seria de ac
țiuni culturale prile
juite de aniversarea a 
300 de ani de la naș
terea marelui cărtu
rar și om politic ro
mân Dimitrie Cante- 
mir. Un deosebit in
teres au stirnit expu
nerile prof. dr. Ger- 
ban Ciocul eseu, direc
tor al Bibliotecii A-
cademiei 
Socialiste 
ținute la 
bavareză

Republicii 
România. 
Academia 

dm Miln-
chen, la universitățile
dm Aachen și din
Dusseldorf, precum și 
la sediul din Bonn al
Societății internațio
nale, in care a evocat
viața și opera lui Di
mitrie Cantemir, a-

portul acestuia la cul
tura românească și 
europeană. Universi
tatea din Tiibingen a 
consacrat, de aseme
nea, o seară culturală 
personalității lui Dt- 
mitrie Cantemir. A 
vorbit dr. Octavian 
Scheau, lector de lim
ba si literatura ro
mână la această uni
versitate. Studenții 
seminarului de ro
manistică au prezen
tat referate pc tenie 
privind opera lui 
Cantemir.

Pe de altă parte, la 
Centrul de cultură 
Hamburg-Haus din 
orașul Hamburg s-au 
deschis expozițiile de 
fotografii ,. România 
astăzi11 și „Tineretul 
in România''.

In cadrul semina
rului de romanistică, 
de la Universitatea 
din Munchen. a avut 
loc o seară culturală 
românească, dedicată

marelui sculptor Con
stantin Brâncuși. Des
pre opera și persona
litatea inegalabilului 
artist român a vorbit 
studenta M. Ulrich. 
Expunerea a fost ilus
trată cu diapozitive 
și cu filmul documen
tar românesc „Pași 
spre Brâncuși". Au 
participat numeroși 
profesori și studenți 
ai Universității din 
Munchen.

La Koln s-a des
chid o expoziție de 
artizanat, intitulată 
..Rumămsche Volks- 
kunst". Organizată de 
UCECOM. in colabo
rare cu Camera meș
teșugarilor din Koln, 
expoziția prezintă ar
ticole de artizanat, 
textile, lemn, fier for
jat, covoare, obiecte 
de ceramică etc. La 
deschiderea expoziției 
a participat primarul 
general al orașului 
Koln, Theo Burauen.

agențiile de presă transmit:
Convorbirile oficiale din- 

tre delegația de partid și guverna
mentală a R.D.G., condusă de Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Polone, con
dusă de Edward Gierek, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., și de Piotr 
Jarosiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, s-au încheiat la Berlin. 
A fost semnată o declarație cu pri
vire la intărirea prieteniei și adinci
rea colaborării dintre R.D. Germană 
și R.P. Polonă. Cele două părți au 
convenit, de asemenea, să dea publi
cității un comunicat comun.

Comunicat mongolo—ce- 
hOSlOVQC. încheierea vizitei
oficiale de prietenie în R. P. Mon
golă a delegației de partid și guver
namentale a R. S. Cehoslovace, con
dusă de Gustav Husak. secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a fost dat publicității un comu
nicat comun in care se exprimă în
crederea că vizita delegației ceho
slovace și încheierea noului tratat de

prietenie și colaborare mongolo- 
cehoslovac. precum și rezultatele 
convorbirilor care au avut loc repre
zintă o nouă etapă in dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru energia nu- 
Clgară, I°an Ursu, a făcut o vi
zită in Belgia. El a avut întilniri de 
lucru privind dezvoltarea colaborării 
româno-belgiene în domeniul cerce
tării științifice, al tehnologiei și al 
aolicării pașnice a energiei atomice 
si a vizitat laboratoare universitare, 
a ținut expuneri privind contribuția 
cercetătorilor români la dezvoltarea 
acestui nou domeniu al fizicii.

Ordinea de zi provizorie 
a viitoarei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.,care 
va începe la 18 septembrie, a fost 
publicată la New York de către se
cretariatul organizației. Figurează

102 probleme printre care convoca
rea conferinței mondiale pentru 
dezarmare ; întărirea securității in
ternaționale : situația din Orientul 
Apropiat ; admiterea în O.N.U. a 
celor două state germane etc.

J. Peron s-a reîntors in 
Argentina. Președintele Argon- 
tinei. Hector Campora, a revenit 
miercuri la Buenos Aires, după vi
zita oficială întreprinsă in Spania, 
împreună cu el. în capitala argen- 
tineană a sosit și fostul președinte 
Juan Peron, care iși încheie astfel 
un exil de aproape 18 ani.

„Mișcarea pentru socia- 
lism" (M.A.S.) l-a desemnat pe 
Jose Vicente Rangel candidat pen
tru alegerile prezidențiale ce vor a- 
vea loc In decembrie in Venezuela.

Primul ministru canadian, 
Pierre Trudeau, a primit delegația 
de ziariști chinezi care vizitează Ca
nada, la invitația guvernului acestei 
țări.

Președintele Consiliului 
Revoluționar și ai guvernu- 
Illi nigerian, Houari Boumediene, 
a făcut recent o trecere în revistă 
a succeselor obținute de Algeria in 
toate domeniile de activitate, sub
liniind îndeosebi prefacerile înnoi
toare înregistrate după inițierea pla
nurilor de transformări structurate, 
in 1965. Vorbitorul a subliniat rolul 
organizațiilor sindicale și al consi
liilor de direcție care urmează să fie 
create in unitățile economice, potri
vit Cartei organizării socialiste a în
treprinderilor, rolul viitoarelor adu
nări ale muncitorilor, necesitatea in
troducerii controlului popular în în
treprinderi prin intermediul acestor 
adunări.

Costa Rica se pronunță 
pentru instaurarea unor re
lații echitabile în comerțul 
internațional și denun’a pontica 
discriminatorie practicată de marile 
monopoluri internaționale — a de
clarat recent președintele acestei 
țări, Jo.se Figueres. Costa Rica — a 
subliniat președintele Figueres — a- 
cordă o însemnătate deosebită dez
voltării comerțului cu țările socialis
te și vede în acestea parteneri de 
nădejde in diversificarea relațiilor 
comerciale.

Lucrările Comisiei spe
ciale a O.S.A. <Organizația Sta- 
telor Americane) au început la 
Lima. Această comisie a fost creată, 
conform hotărîrii ultimei sesiuni a 
Adunării Generate a O.S.A.. din cite 
un reprezentant al fiecărei tărl 
membre, menirea ei fiind să elabo
reze un „program de reforme radi
cale a sistemului interamerican de 
relații".

„Cosmos-574". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, miercuri, un 
nou satelit al Pămintului. „Cosmos- 
574", avind instalată la bord apara
tură științifică în vederea continuă
rii cercetării spațiului cosmic. Un 
comunicat precizează că aparatura 
funcționează normal.

Un uragan care s_a abătut 
in cursul nopții de 19 spre 20 iunie 
asupra zonei centrale a Italiei a 
provocat pagube considerabile agri
cultorilor din regiunile Toscana. 
Marche și Lazio. Uraganul a distrus 
unele construcții de pe plajele re
giunilor Toscana și Lazio, precum ,1 
porțiuni din calea terată Florența— 
Roma.
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