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ilor populare în func
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I de zi: I
I PERFEC 1 
' TIONAREA I

Joi dimineața, au începui 
lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Marii Adunări 
Naționale. Marele sfat al țării ia 

în discuție, în actuala sesiune, 
legi de o deosebită importanță 
pentru îmbunătățirea în conti
nuare a vieții politice, econo 
mice și sociale a României.

La intrarea în sala de ședințe 
a Palatului Marii Adunări Na
ționale, conducătorii de partid 
și de stat sînt întîmpinați cu în
delungi aplauze de deputați șl 
invitați.

în loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stînga se află 
membrii Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii participă 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Sînt prezenți, de asemenea 
șefi ai misiunilor diplomatice'a 
creditați la București.

Lucrările sesiunii sînt deschi
se de președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefa^ 
Voitec.

Tn unanimitate, deputății vo 
tează ordinea de zi a celei de-a 
VIII-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale :

1. — Proiectul de lege cu pri» 
vire Ia modificarea articolelor 
45, alin. 1 și 81 alin. 3 din Con 
stituția Republicii Socialiste 
România :

2. — Proiectul de lege cu pri
vire Ia prelungirea duratei ce

lei de-a Vl-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale și a manda
tului consiliilor populare ;

3. — Modificări în componert- 
Consiliului de Miniștri •

4. — Proiectul de lege cu pri
vire la activitatea de comerț 
interior ;

5. — Proiectul <lc lege pri
vind gospodărirea pădurilor a

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși deputați,

Consiliul Național al Frontului Unității So
cialiste a luat in discuție problema duratei 
legislaturilor Marii Adunări Naționale. Por
nind de la faptul că congresele partidului s-au 
stabilit la cinci ani și din dorința ca ale
gerile pentru Marea Adunare Națională să 
aibă loc. de regulă, după congresele partidu
lui. pentru a putea prezenta în fața poporului 
programul de activitate pentru perioada ur
mătoare, Consiliul Național al Frontului a a- 
juns ta concluzia că este necesară prelungirea 
duratei legislaturii Marii Adunări Naționale 
de la 4 Ia 5 ani.

tn conformitate cu această concluzie a Fron
tului Unității Socialiste, Consiliul de Stat, 
care și-a însușit acest punct de vedere consi- 
derîndu-1 Just, supune Marii Adunări Națio
nale proiectul de lege pentru modificarea co
respunzătoare a Constituției. Ați primit pro
iectul de lege. Nu consider că trebuie să mă |

mai refer la ei. Dacă proiectul de lege privind 
modificarea Constituției și stabilirea duratei 
mandatului Marii Adunări Naționale la 5 ani 
va fi adoptat — și eu imi exprim convingerea 
că va fi —, apare necesar să hotărim in a- 
ceasti sesiune și prelungirea duratei celei de-a 
6-a legislaturi a Marii Adunări Naționale. S-a 
pornit de la gîndul că alegerile pentru noua 
legislatură să albă loc in martie 1975 — deci 
după congresul partidului, care se va ține in 
1974. Avind în vedere că actuala legislatură 
ișl termină mandatul in martie 1973, apare 
necesară prelungirea duratei mandatului ei cu 
incă doi ani. Corespunzător, ținînd seama că 
alegerile pentru consiliile populare au loc la 
aceeași dată — se propune prelungirea man
datului consiliilor populare. Ați primit și a- 
cest proiect de lege. V-aș ruga să adoptați și 
primul șl al doilea proiect de lege, aceasta co- 
respunzînd mai bunel organizări a activității 
organelor de conducere a societății noastre 
socialiste. (Aplauze).

flate în administrarea directă a 
comunelor j

6. — Proiectul de lege pri
vind gospodărirea apelor în Re
publica Socialistă România :

7. — Proiectul de lege pri
vind orgnizarea și funcționarea 
controlului pbștesc ;

8. — Proiectul de lege pri
vind cazierul judiciar ;

9. — Modificări în componen
ța unor comisii permanente.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat cuvîntul, în legătură cu 
primele două puncte înscrise pe 
ordinea .de zi -a sesiunii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

LEGE
Cu privire la modificarea articolelor 45 alin.

1 și 81 alin. 3 din Constituția Republicii
Socialiste România

Marea Adunare Na tonală p. Republicii Socialiste România 
adoptă prezent» lese.

Articolul I. — Articolele 45 eJin 1 și 81 alin. 3 din Cons
tituție re modifică și vor avea următorul cuprins :

1. Art. 45 alin. 1 • „Marea Adunare Națională se alege pen
tru o legislatură de 5 ani, socotiți de la data încetării man
datului Marii Adunări Naționale precedente".

2. Art. 81 alin. 3 : „Durata mandatului consiliului popular 
este de 5 ani, socotiți de la data încetării mandatului con
siliului popular precedent".

Articolul II. — Cu modificările prevăzute la art. I al pre
zentei legi, Constituția Republicii Socialiste România se va 
republica.

LEGE
Cu privire la prelungirea duratei celei de-a Vl-a 

legislaturi a Marii Adunări Naționale 
și a mandatului consiliilor populare

Marea Adunare Națională f Republicii Socialiste România 
adoptă prezenta lege.

Articol unic. — în legătură cu modificarea articolelor 45 
alin. 1 și -31 alin. 3 din Constituția Republicii Socialiste 
România, durata celei de-a Vl-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale se prelungește pînă la data de 7 martie 1975.

Pînă la aceeași dată se prelungește și durata mandatului 
consiliilor populare alese la 2 martie 1969.

Apoi, președintele Marii Adu
nări Naționale a arătat că a- 
ceste proiecte de legi au fost 
examinate în prealabil și avizate 
favorabil de comisiile constitu
țională și juridică ale M.A.N., 
precum și de Consiliul legisla
tiv.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, prin vot secret cu bile, 
Legea cu privire la modificarea 
articolelor 45 alin. 1 și 81 alin. 
3 din Constituția Republicii 
Socialiste România, prin ca
re durata mandatelor M.A.N. 
și consiliilor populare se pre
lungește la 5 ani.

De asemenea, Marea Adunare 
Națională a discutat și adoptat, 
prin vot secret cu bile. Legea cu 
privire la prelungirea duratei 
celei de-a Vl-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale și a man
datului consiliilor populare pînă 
în martie 1975.

în continuarea ordinii de zi, 
a luat cuvîntul- tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, care a 
spus : Urmare hotărîrii Plena
rei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 18 
aprilie 1972, în temeiul artico
lului 43 din Constituție și arti
colului 61 din regulamentul de 
funcționare al Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, propun următoarele 
modificări în componența Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România :

— numirea tovarășului Paul 

Niculescu-Mizil în funcția de vi
cepreședinte Al Consiliului de 
Miniștri ;

— eliberarea tovarășului Le
onte Răutu din funcția de vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, primind alte însărcinări j

— eliberarea tovarășului Iosif 
Banc din funcția de vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al agriculturii, indus
triei alimentare și apelor, pri
mind alte însărcinări ;

— eliberarea tovarășului Ghe
orghe Cioară din funcția de pre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
primind alte însărcinări ;

— numirea tovarășului Ion 
Stănescu în funcția de ministru 
de interne ;

— eliberarea tovarășului An
gelo Miculescu din funcția de 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și numirea 
sa. în funcția de ministru al a- 
griculturii, industriei alimenta
re și apelor ;

— eliberarea tovarășului Dan 
Enăchescu din funcția de mi
nistru al sănătății și numirea 
tovarășului Theodor Burghele în 
funcția de ministru al sănătății.

Trecîndu-se la votul secret cu 
buletine, Marea Adupare Națio
nală a adoptat modificările pro
puse în componența Consiliului 
de Miniștri.

(Continuare In pag. a ll-a)

TIRNAVENI : Pentru colec
tivul de salariați de la Fabrica 
de geamui i din Tîrnăveni zi
lele care au mai rămas pînă la 
1 Mai sînt zile de efort con
știent închinat succeselor cu 
care muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici sînt hotărî ți 
să întîmpine sărbătoarea soli
darității internaționale a celor 
ce muncesc. Rezultatele obținu
te în primul trimestru al anu
lui sînt mărturia conștiinței lor 
profesionale, a responsabilită
ții față de împlinirea sarcini
lor de plan, a angajamentelor 
suplimentare. Intrind în com
petiția cu celelalte unități din 
țară, salariații de aici au ho- 
tărit ca pină Ia 1 Mai să rea
lizeze 2 500 000 lei din angaja
mentul suplimentar ; vor obține 
700 000 bucăți din cele un mi
lion bucăți planificate pe în
tregul an la sticla pentru am
balaje, peste 100 000 m.p. Ia 
geamul laminat, iar Ia profile 
U din sticlă Ia sfîrșitul prime
lor patru luni prevederile pla
nului vor fi depășite eu 50 000 
m.l.

★

TÎR3U MUREȘ : Răspun- 
zînd chemării la întrecere lan
sată de colectivul de salariațl 
ai Uzinei „Rulmentul" din Bra
șov către toate unitățile din 
industria constructoare de ma
șini, oamenii muncii de la în
treprinderea „Electromures" 
din Tg. Mureș s-au angajat să 
realizeze în acest an un benefi
ciu suplimentar de 3 milioane 
lei. Prin intensificarea efortu
lui în direcția reducerii cheltu
ielilor la mia de lei producție, 
a reducerii prețului de cost și 
îmbunătățirii calității sorti
mentelor produse aici, munci
torii, tehnicienii și inginerii de 
la „Electromureș" au reușit să 
realizeze pînă la 15 aprilie pes
te 60 la sută din angajamentul 
suplimentar la capitolul bene
ficii. Succesele Înregistrate 
plnă acum sînt dovada resur
selor de energie și inteligență 
de care dispune Întreprinderea, 
un fundament solid al drumu
lui Împlinirii angajamentelor*

MIRCEA BORDA

ARAD ! Peste 30 000 de tineri 
din municipiul Arad sini In »- 
ceste zile antrenați In acțiuni 
menite să cinstească prin fapte 
apropiata sărbătoare a mun
cii. In cele mai mari Întreprin
deri din oraș, la uzina de va
goane și uzinele textile, la 
Strungul sînt In plină desfășu
rare schimburi de onoare ale 
tineretului. Dintr-un astfel de 
schimb numai la Întreprinderea 
textilă s-au obținut 2 000 kg fire 
și 10 000 metri p&trați țesături.

★
Economiile realizate prin 

munca patriotică la lucrările 
nefinanțate se ridică la peste 
12 milioane lei, la o serie de 
obiective : extinderea ștran
dului de pe malul Mureșului* 
amenajarea falezei, moderni
zarea Căli Victoriei și altele. 
La sfîrșitul acestei luni se va 
desfășura săptămina mun
cii patriotice a tineretului ară
dean, urmărindu-se ca astfel 
tineretul să-șl înscrie prezența 
și In acest fel în ampla meta
morfoză pe care în această pri
măvară o cunoaște orașul d« 
pe Mureș.

I. DANCEA

ZECE ANI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII
Am poposit zilele trecute la 

Topalu, comună dobrogeană cu 
un pronunțat aspect urban, dînd 
astfel curs invitației tovarășului 
Nicolae Gaidagiu, președinte al 
cooperativei agricole încă de la 
constituirea acesteia — 20 mar
tie 1951. Ulițe largi, în bună 
parte asfaltate, case de o con
strucție solidă, retrase la cîțiva 
metri în spatele gardurilor de 
piatră și beton deasupra cărora 
se ridică grila de curent electric 
și antenele de radio și televizor ; 
un centru cu piață și magazine 
de desfacere și deservire, cămin 
cultural, cinematograf, școală’ 
brutărie. O cooperativă agricolă 
cu o vechime de 21 de ani al că
rei renume a depășit demult gra
nițele județului Constanța. Oa
meni deschiși, primitori. Acesta 
este satul Topalu, pe care îl poa
te cunoaște oricine vine azi aici 
Dar, drumul pînă la ceea ce este 
are istoria sa.

— Eram cincizeci și ceva de 
familii, cei care ne-am unit la 
început, își deapănă firul vorbe
lor Nicolae Gaidagiu, om trecui 
de 50 de ani. Din cele spuse de 
activiștii de partid reținusem noi 
cîteva vorbe, pe care, oridecîte- 
ori ne adunam căutam să le des
prindem mai bine înțelesul ; la 
gospodărie munca, dăruirea fie
căruia, unirea, sinceritatea sînt 
fundația pe care- dacă nu o are,

„Totul eram noi, 
brațele, convingerea 

și unirea noastră“
— Grîul e frumos. Floarea și sfecla au răsărit; la fel mazărea. 

Avem zece mii de miei și am livrat o sută de mii de litri de lapte. Averea 
obștească : 30 milioane de lei, iar satul, practic, e altul în comparație cu 

cel de la începutul deceniului trecut.
casa ce o ridici va fi șubredă. 
Și noi, de fapt, cu aceste lucruri 
bune am pornit la drum, pen
tru că altceva nu prea aveam : 
pămînt era puțin, animale cîteva, 
construcții nici atît. Repet, totul 
eram noi, brațele, convingerea și 
unirea noastră.

...Totul eram noi, brațele, con
vingerea și unirea noastră — 
cuvintele acestea le-am auzit a- 
poi spuse de încă mulți fonda
tori ai cooperativei agricole din 
Topalu și de către cei care li 
s-au alăturat lor ulterior.

— Greu ne-a fost de la cea 
dinții zi în gospodărie, vorbește 
meditativ președintele cooperati
vei. Atunci, pentru că doream 
să dovedim tuturor ce sîntem în 
stare, să punem în valoare nebă
nuitele rezerve create prin apari
ția primelor nuclee ale agricultu
rii cooperatiste ; apoi, pentru că 
prinzînd gustul producțiilor re
cord urmăream mereu atingerea 
altor piscuri; acum’ pentru că 
ne-am învățat să trăim bine, să 
avem de toate, să ne menținem

mereu în rîndurile unitățiloj 
fruntașe.

In dinamica lor, cifrele vorbesc 
de la sine, mareînd concret spi
rala gîndirii, hărniciei și puterii 
de acționare a oamenilor, a tot 
ceea ce a existat în această așe
zare ce se confundă cu istoria 
Dobrogei. La constituire doar 12 
boi de muncă, 31 de porci'și 365 
de oi; astăzi, 110 vaci, anual 
peste o mie de porci la îngrășat, 
aproape o sută de mii de păsări 
și 18 000 de oi din rasele cele 
mai valoroase; atunci, 900 de

kilograme de porumb și 700 ki
lograme de floarea-soarelui livra
te la contract, în 1971: 2 530
tone grîu, 320 tone porumb, 722 
tone floarea-soarelui» 44 vagoa
ne came și 35 vagoane lapte li
vrate statului pe bază de con
tracte ; atunci cîteva zeci de mii 
de lei valoarea averii obștești, a- 
proape 30 milioane lei în aprilie 
anul acesta. Pămînt sărac al 
oamenilor săraci — iată imagi
nea a ceea ce a fost; pămîntul 
recoltelor record, al oamenilor 
bogați —■ iată imaginea a ceea 
ce este. Și, între cele două punc
te cardinale se află un efort o- 
menesc deosebit, o bună organi
zare și coordonare, un interes 
dublat de sprijinul acordat de 
stat pentru intensificarea produc
țiilor. Iar satul Topalu este doar 
o părticică din agricultura coo
peratistă a țării care a cunoscut 
în această perioadă un ritm me
reu ascendent de intensificare și 
de eficiență.

Am întreprins la Topalu o an
chetă. Am adresat întrebarea : ce 
a însemnat cooperativa agricolă 
pentru familia dumneavoastră ?

— Ne-a dat adevărata viață. In 
anii aceștia ne-am făcut casă

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

| SUCCESE DE PRESTIGIU 
ALE PETROCHIMIȘTILOR 

PRAHOVENI
Aflat în al 10-lea an de pro

ducție, Combinatul petrochimic 
de la Brazi înregistrează indici 
tehnico-economici superiori, ob- 
ținînd importante depășiri de 

I plan. în perioada care a trecut 
; din acest an, de pildă, combina- 
: tul prahovean a livrat econo- 
i miei naționale o producție su- 
I plimentară evaluată la circa 10
■ milioane lei. întregul spor de 
: producție — polietilenă, anhidri- 
: dă ftalică, dimetiltereftalat, fe

nol și acetonă, s-a obținut, ca 
urmare a creșterii productivi
tății muncii. Vorbind despre a- 
ceste realizări, inginerul Adrian 
Stoica, directorul general ai 
Grupului industrial de petrochi
mie Ploiești, unitate din care 
face parte combinatul — a evi-

■ dențiat nivelul tehnologiilor de 
lucru aplicate anul acesta pe

I întregul ciclu de producție, spe- 
cializarea și permanentizarea 

I lucrătorilor din fiecare instala- 
i ție, îmbunătățirea automatizării 
’ proceselor de fabricație, extin

derea mecanizării transportului 
produselor, aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă cu 
materii prime și materiale prin 
alte măsuri tehnice.

PUTEREA
EXEMPLULUI

de VASILE VETIȘANU

Deseori, lucrurile cel» mai deosebite din viață le dato
răm altora, nu nouă. Acei alții ne fac să fim ceea ce sîn
tem tocmai prin puterea exemplului lor. A lua exemplu 
de la. cineva nu e tot una cu a imita. Exemplul este pentru 
toți,.imitația e a celor slabi, mulțumiți cu o parte a între
gului. Ceea ce izbește pe oricine e nevoit sâ ia exemplu 
cuiva este teama de a nu i se pierde „originalitatea". 
Goethe spunea, totuși, că numai făcînd mai bun ceea ce 
alt» l-au învățat, a ajuns la rezultatul dorit. Dar oare 
acel erou al lui Slavici n-a pus în mișcare o lume prin 
exemplul sâu ?

După cum, tofi autenticii creatori s-au considerat, dacă 
au fost autentici, discipolii altora, ale căror idei le-au pre
luat, dezvoltîndu-le, dîndu-le înțelesuri noi. Cronicarii în
vățau în largul lumii tîlcurile acesteia, și prin puterea 
scrisului se încumetau să le lase altora „drept moștenire". 
Eminescu învăța de la modestul dascăl Aron Pumnul, 
Creangă își căuta obîrșiile printre sfătosii-întelepti de Io 
Humuleșți, „înfricoșătorul" erudit Hașdeu își' întărea pu
terile spiritului spunînd : ----- -----" . • ... .
mi s-a părut totdeauna a fi unica nesecată sorginte 
inspirație adevărat națională". I se părea 
astfel graiul viu al neamului. Cam la fel 
Enescu, Rebreanu și Blaga, căutîndu-și 
mulți de dinaintea lor.

(Continuate in pog. a ll-a>

„noiva muză a stînei și a colibei 
de 

firesc sâ învețe 
făceau lorga și 
rosturile în cei

I
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MESAJE
DE CONDOLEANȚE

Tovarășul GUSTAV HUSAK, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Cehoslovac și LUDVIK SVOBODA, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace a trimis tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, următoarea telegramă :

Permiteți-ne să exprimăm profundele noastre condoleanțe în 
legătură cu moartea tatălui Dv., tovarășul Andruța Ceaușescu, 
vechi și merituos membru al Partidului Comunist Român, care 
și-a consacrat întreaga sa viață luptei pentru un viitor mai 
bun și mai luminos al poporului român și, în primul rînd al 
țărănimii române, și care este, de asemenea, unul dintre fon
datorii cooperativei agricole de producție din Scornicești.

Primiți sincerele noastre condoleanțe în legătură cu această 
pierdere atît de grea pentru Dv.

Tovarășul TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a însărcinat pe 
ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București. Spas

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a primit o tele
gramă 9in partea generalului 
de brigadă PEDRO RICHTER, 
ministru de interne, ministru 
ad-interim al Ministerului Re
lațiilor Externe al Republicii

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit telegrame de con
doleanțe din partea ambasado
rului Republicii Populare Po
lone la București, Jaromir Oc-

Numeroși muncitori, ingineri 
și tehnicieni, activiști de partid 
și de stat, vechi militanți ai 
partidului, oameni de știință, 
profesori universitari, pensio
nari, au trimis telegrame de con

în zilele de 19 și 20 aprilie, 
delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de to
varășul Mitia Ribicici, membru 
al Prezidiului U.C.I., membru 
al Președinției R.S.F. Iugosla
via, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de priete
nie în țara noastră, a fost oaspe
te al județului Suceava. Mem
brii delegației au vizitat Com
binatul de celuloză și hîrtie, 
Expoziția de bunuri de larg 
consum, Casa de cultură din 
municipiul Suceava, monumen
te istorice și de artă, Comple
xul muzeistic Ciprian Porum- 
bescu, Muzeul de artă popu
lară și alte obiective, s-au in
teresat îndeaproape de realiză
rile dobîndite in activitatea 
economică, socială și culturală 
a județului.

Delegația Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia a avut o 
discuție la Comitetul județean 
de partid privind probleme ale 
muncii de partid, ale activită
ții politico-ideologice, ale în- 
vățămîntului, culturii și artei, 
apreciind eforturile care se de
pun pentru continua îmbună
tățire a muncii în domeniile 
respective.

Joi după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, președintele Consi
liului Economic, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-franceză de cooperare 
economică, științifică și tehni
că, și Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, au 
continuat convorbirile cu dele
gația Comitetului Francez-Eu- 
ropa de Est, condusă de Geor
ges Villiers, președintele de o- 
noare al Consiliului Național al 
Patronatului Francez.

Joi, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Kang Iăng 
Săp, a oferit un dejun în o- 
noarea delegației guvernamen
tale militare române, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care va par
ticipa la festivitățile prilejuite 
de cea de-a 40-a aniversare a 
creării Armatei Revoluționare 
Populare Coreene.

Au luat parte general colonel 
Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate, secretar 
al Consiliului Politic Superior, 
general maior Paul Cheler, 
membri ai delegației.

Tovarășul Emil Bodnaraș și 
ambasadorul Kang Iăng Săp au 
rostit toasturi.

Joi după-amiază a plecat în 
R.S.F. Iugoslavia o delegație 
condusă de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru a participa la

(Urmare din pag 1) .

nouă, cu patru camere, cu bu
cătărie. Mi-am dat copiii la școa
lă. Am aparat de radio și televi
zor iar masa întotdeauna încăr
cată (Tudor Turcu).

— Cooperativa mi-a dat bel
șug în casă. Și tot datorită ei am 
învățat să gîndesc altfel. Și nu 
numai eu. Satul întreg s-a eman
cipat. Și cum să nu fie așa cînd 
nu este familie la noi care să nu 
ducă acasă, anual, bani și pro
duse în valoare de cel puțin 13— 
14 000 de lei ? (Ghiță Vînă).

— Faptul că lucrez în coope
rativa agricolă m-a adus în rîndul 
oamenilor de frunte ai comunei. 
De cînd lucrez în cooperativa a- 
gricolă întotdeauna am fost evi
dențiat pentru munca depusă. 
(Dumitru Crudu).

— Toți frații am avut posibili
tatea să învățăm și toți ne-am 
întors în cooperativa agricolă. 
(Jana Bulgara).

— Ce a însemnat cooperativa 
agricolă pentru satul nostru, se 
poate deduce și numai din aspec
tul lui. Pentru cine știe cum ară
ta — cu casele acoperite cu paie, 
cu ulițe desfundate, el a renăs
cut Și, o dată cu el, noi oame
nii. (Gheorghe Munteanu). 

Gospodov, să transmită senti
mentele sale de compasiune și 
sincere condoleanțe tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în legătură 
cu marea durere pe care o în
cearcă prin încetarea din viață a 
tatălui său, Andruța Ceaușescu.

Peru, în care sînt exprimate 
condoleanțe în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

heduszko, și ambasadorului Re
publicii Populare Bulgaria, Spas 
Gospodov. In telegrame sînt ex
primate sentimente de adîncă 
compasiune în legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român.

doleanțe tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care își ex
primă compasiunea pentru pier
derea grea pe care a suferit-o 
prin încetarea din viață a ta
tălui său, Andruța Ceaușescu.

întâlnirea de lucru a președin
ților celor două părți în Comi
sia, mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică.

Din delegație fac parte Oc
tavian Groza, ministrul ener
giei electrice, Grigore Bargăoa- 
nu, vicepreședinte al Comisiei 
Guvernamentale de Colabora
re și Cooperare Economică și 
Tehnică, Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Nicolae Cocoș, adjunct al mi
nistrului industriei construcții
lor de mașini, precum și un 
grup de consilieri și experți.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, precum și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Bozidar Bu- 
kumirik, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.S.F. Iu
goslavia la București, și alți 
membri al Ambasadei.

Joi, delegația militară a R.D. 
Germane, condusă de generalul 
de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale, 
împreună cu general-colonel 
Sterian Tîrcă, adjunct al mi
nistrului forțelor armate, a fă
cut o vizită în județul Con
stanța. La aeroportul „M. Ko- 
gălniceanu", oaspeții au fost 
întâmpinați de vice-amiralul 
Grigore Marteș, comandantul 
Marinei Militare, și Ion Popa, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului 
Constanta.

în cursul dimineții. delega
ția militară a R.D. Germane a 
făcut o vizită protocolară la 
primăria municipiului Constan
ta, unde a avut o întrevedere 
cu Petre Nicolae, prim-secretar 
al Comitetului municipal al 
P.C.R., primarul orașului.

Generalul de armată Heinz 
Hoffmann si persoanele ca>re-l 
însoțesc au vizitat, de aseme
nea, Școala militară de ofițeri 
activi de marină „Mircea cel 
Bătrîn“, precum și stațiunile 
balneo-climaterice de pe lito
ralul românesc.

în onoarea oaspeților, vice
amiralul Grigore Marteș a ofe
rit un dejun.

Joi, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. Nicolae Agachl, ministrul 
industriei metalurgice, și Flo- 
rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, au avut întâlniri de 
lucru cu președintele de onoare 
al Consiliului Național al Pa
tronatului Francez, Georges 
Villiers.

în timpul întrevederilor, au 
fost discutate unele aspecte pri
vind colaborarea și cooperarea 
în producție în ramurile con
strucțiilor de mașini și metalur
gie și au fost abordate proble

— Am învățat să fim țărani... 
înainte știam numai de pămîn- 
tul nostru că pentru a-1 cultiva ne 
trebuie boi buni, plug, sămînța 
de grîu ori de porumb și să știm 
a prăși și secera. Astăzi nu mai 
este suficient atât. Trebuie să știi 
agrotehnică, să cunoști soiurile, 
să știi a lucra pe combină, pe se

BRAȚELE, CONVINGEREA
Șl UNIREA NOASTRĂ

mănătoare, pe celelalte mașini. 
Pe măsură ce am învățat meseria 
au crescut și producțiile. Și vor 
mai crește. (Gică Mușat).

Iată și alte cîteva cifre rezul
tate din ancheta întreprinsă : din 
Topalu urmează cursurile facul
tăților și școlilor postliceale nouă
zeci și șase de tineri; din cinci fa
milii patru sînt abonate la un 

me financiar-bancare legate de 
facilitarea dezvoltării și diver
sificării legăturilor comerciale 
între firmele franceze repre
zentate la actualele discuții de 
la București cu diverse între
prinderi românești.

De asemenea, în cursul zilei: 
ceilalți membri ai delegației 
Comitetului francez Europa de 
Est, au purtat convorbiri cu 
membri ai conducerii unor uni
tăți economice, centrale și în
treprinderi de producție și de 
comerț exterior.

Cu prilejul celei de a 102-a 
aniversări a nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, a oferit joi 
seara, în localul ambasadei, o 
gală de filme consacrate vieții 
și activității revoluționare a 
făuritorului Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și al 
statului sovietic.

La invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. joi dimineața, 
a sosit în Capitală o delegație 
de activiști ai Filialei Letone 
a Asociației de prietenie sovieto- 
rotnâne, condusă de Raman Ge
bert Gebertovici, membru al 
Prezidiului Asociației Letone de 
prietenie și legături culturale 
cu străinătatea, președintele 
Uniunii Compozitorilor din Le
tonia.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întâmpi
nați de Octav Livezeanu, mem
bru în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de activiști ai 
A.R.L.U.S.

Erau prezenți membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea joi a fost deschi
să în sala Casei de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, expozi
ția cubaneză de fotografii „Gi- 
ron — a Xl-a aniversare".

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, renumitul chirurg de la 
Spitalul Groote Schuur, prof, 
dr. Christian Barnard, șeful ca
tedrei de cercetări și. ch’rurgie 
cardiacă de la Universitatea din 
Capetown, care împreună cu 
soția a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Ministeru
lui Sănătății.

A APĂRUT
NR. 4/1972

AL REVISTEI 
„PROBLEME 

ECONOMICE"
CU URMĂTORUL CUPRINS :

MAXIM BERGHIANU : Proble
me actuale șl de perspectivă ale 
perfecționării planificării economi
ei naționale ; CORNEL BURTICA: 
Rolul hotărîtor al producătorului 
în activitatea de comerț exterior ; 
Dr. RADU MĂNESCU : Prețul — 
pîrghie economică și măsură a va
lorii ; Dr. vasile RAUSSER : Re
lațiile economice ale României cu 
țările în curs de dezvoltare.

PUTEREA
EXEMPLULUI

(Urmare din pag 1)

Tristețea e câ mulți dintre tineri se retrag în cochiliile ; 
lor, considered câ așa cum știu ei este bine și câ n-a-u 
nevoie de exemplul nimânui.

Exemplul e întotdeauna o lege nesorisâ, care te în- ’ 
deamnâ sâ-l urmezi din conștiința câ treci. peste limitele ■ 
tale, câ avansezi în felul de a gîndi, și a simți prin exem- • 
piui pe care-l primești și pe care îl dai. Paradoxal, putem * 
spune câ nimeni de fapt nu primește exemplul altuia, ci < 
fiecare transmite exempulul sâu celor din jur. în compor- * 
țâri, în atitudini, în felul de a înțelege pe cei mai vîrstnici ‘ 
sau mai tineri gâsim ceea ce se numește exemplu. <

Am cunoscut un pârinte -care își supunea fiica unei ;
„inchiziții* moderne. O obliga sâ urmâreascâ exemplul <
tuturor celorlalte fete de seama ei, fârâ sâ se. întrebe ce <
valoare avea acesta. Niciodatâ n-a putut sâ ^fie el un e- *
xemplu ; nu q putut, deoarece, știindu-șe stâpîn, considera < 
câ trebuie ascultat pînâ la capât. Și fiica își adunase un < 
„dosar" cu exemple. Cînd era întrebatâ despre o pro- * 
blemâ, dâdea exemplu pe cutare și cutare. Așa mereu, < 
pînâ cînd ea s-a depersonalizat, trâind din exemplele al- < 
fora. Puterea exemplului astfel înțeleasâ e negativâ. Dim- J 
potrivâ, se cere ca orice om sâ porneascâ de la alții prin < 
el însuși. Puterea exemplului e o verificare a ta, a forței « 
tale interioare și nu a altora, nu copia unora. * _ <

Tinerii sînt dornici sâ cunoascâ cît mai multe întâm- 4 
plâri, exemple și mârturii. Ei le pot primi oricum. Adevârata < 
însușire a exemplului începe de la el, gâsindu-se și regâ- < 
sind în exemplele întâlnite o parte, a personalitâții sale, a 4 
dorinței de a învinge și a se învinge. Astfel câ puterea < 
exemplului fine o viafâ și e însâși viata. 4

ziar; peste o mie de membri coo
peratori participă anual la forme
le de învățămînt profesional; în
tre 35 și 63 la sută din venituri
le realizate, fiecare familie le 
cheltuiește pentru cumpărarea 
produselor cu folosință îndelun
gată, și pentru construcția gospo
dărească. Trei locuitori ai comu

nei din cinci citesc cu regulari
tate cărți; patru membri coope
ratori din cinci discută cel puțin 
o dată pe an în adunările pe bri
găzi sau în cele pe cooperativă, 
spunîndu-și deschis punctul de 
vedere în legătură cu una sau 
alta din problemele de producție, 
făcînd propuneri concrete. Oa
menii s-au realizat ca OAMENI

Oră de curs la Liceul „Mi
hail Sadoveanu" din Bucu

rești.
Foto: R. VASILE

CRONICA 
U.T. C.

Joi dimineața a plecat 
spre Helsinki, delegația U- 
niunii Asociațiilor Studen
țești din România, formată 
din tovarășii Dan Bîrliba, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.R., Nicolae Daravoina, 
reprezentantul permanent 
al U.A.S.R. la Uniunea In
ternațională a Studenților și 
Eugen Patriche, secretar 
general de redacție la revis
ta „Viața studențească" ca
re urmează să participe la 
întâlnirea europeană a Uniu
nilor naționale studențești 
organizată la Helsinki. La 
aeroportul internațional Oto- 
peni delegația a fost înso
țită de tovarășul Constantin 
Boștină, secretar al Consiliu
lui U.A.S.R., de activiști ai 
Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

★
Joi dimineața a. părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
R. P. Polonă, tovarășul Ion 
Săraru, activist al Comitetu
lui Executiv al^ U. A. S. R., 
care urmează să participe la 
seminarul internațional pe 
tema „Lenin și educația ti
neretului" de la Cracovia.

prin cooperativa agricolă de pro
ducție; cooperativa s-a dezvoltat 
și s-a întărit prin hărnicia și dă
ruirea oamenilor. De mai mulți 
ani unitatea agricolă din Topalu 
se află printre cooperativele agri
cole fruntașe din țară la cultura 
griului și a florii-soarelui; se află 
pe primul loc în ce privește creș

terea oilor; în cei 21 de ani de 
existență a primit aproape o sută 
de diplome și mențiuni. Toate re
compensează hărnicia și pricepe- ' 
rea celor de aici de a face din 
cele aproape patru mii de hec
tare, altădată terenuri aride, tot 
atâtea hectare ale producției re
cord. Iar rezultatele obținute aici 
— și prin Topalu trebuie să înțe-

• Turneul internaținoal de te
nis de la Nisa a oontlnuat cu 
partidele din optimile de finală. 
Jucătorul român Iile Năstase l-a 
învins cu 6—1, 6—0 pe suedezul 
Bengtson, în timp ce al doilea 
favorit al concursului, america
nul Stan Smith, l-a eliminat cu
6— 3, 6—3 pe francezul Georges 
Goven. Alte rezultate: Crealy 
(Australia) — Korpas (R.F.G.)—
7— 5, 6-4 ; Kodes (Ceho
slovacia) — Dominguez (Franța)
— 6—4, 6—4 ; Jovanovici (Iugo
slavia) — Munoz (Spania) —
8— 6, 6—1 ;. Barthes (Franța) — 
Hombergen (Belgia) — 6—3, 
6—2; Baranyi (Ungaria) — Bat- 
trick (Anglia) — 6—1, 6—4.

• Joi la Praga, in meci retur 
pentru campionatul mondial de 
hochei pe gheață selecționata 
Cehoslovaciei a reușit să în
vingă cu 3—2 (2—0, 1—2. 0—0) 
echipa U.R.S.S.

In urma acestei victorii, echi
pa Cehoslovaciei a trecut în 
fruntea clasamentului. Campio
natul mondial programează as
tăzi un singur joc : R.F. a Ger
maniei — Elveția. Sîmbătă în 
ultima zi au loc partidele : 
U.R.S.S. — Suedia și Cehoslova
cia — Finlanda. Hocheiștii ce
hoslovaci trebuie să obțină un 
meci nul cu echipa finlandeză 
pentru a intra în posesia titlu
lui de campioni ai lumii.

• Ieri, la Lvov, în meci retur 
pentru semifinalele competiției 
de fotbal „Cupa cupelor", Dina
mo Moscova a terminat la ega
litate : 1—1 (0—1) cu Dynamo 
Berlin, după prelungiri. In pri
mul joc, rezultatul fusese ace
lași. Conform regulamentului, 
fiecare echipă a executat cite 
5 lovituri de la 11 m. Dinamo- 
vișții moscoviți au transformat 
mai multe, obținînd calificarea. 
In finală, la 23 mai, Dinamo 
Moscova va întâlni la Barcelona 
pe Glasgow Rangers.

• După consumarea a 11 run
de în turneul zonal de șah de 
la Vrnjacka Banja continuă să 
conducă maestrul iugoslav Ru- 
kavina cu 8 puncte urmat de 
Hardston (Anglia) — 7,5 puncte. 
Smejkal (Cehoslovacia) — 6
puncte (2), Malich (R.D.G.), A- 
dorian (Ungaria) — 6 puncte (1), 
Ciocîltea (România), Boboțov 
(Bulgaria), Psibil (Cehoslovacia)
— 6 puncte, Csom (Ungaria)
— 5,5 puncte etc.

CONCURSUL PRONOSPORT
Nr. 17

din 23 Aprilie 1972

Poli. Gl.-Progresul Buc 1
Dunărea Giurgiu-

F.C. Galați 1
S.N. Oltenița-

Metalul Buc 1
C.F.R. Arad-

C.F.R. Timișoara 1
Minerul Anina-

C.S.M. Sibiu 1
Atalanta-Roma 1,X,2
Cagliari-Varese 1
Catanzaro-Bologna 1,X

Fiorentina-Mantova 1
Juventus-Inter. 1
Lanerossi-Sampdorla l,x
Milan-Torino l,x

Napoli-Verona l.X

legem marile resurse de care 
dispune întreaga agricultură coo
peratistă a țării — dovedesc „pu
terea acesteia de a asigura creș
terea bunăstării țărănimii, spo
rirea contribuției ei la dezvolta
rea avuției naționale, la progresul 
României pe calea socialismului** 
— cum sublinia tovarășul Nicolae

Ceaușescu în cuvîntarea rostită 
la cel de al II-lea Congres al U- 
niunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție.

Și, la Topalu, satul de azi îl 
anunță pe cel de mîine atît de 
precis conturat în planurile a- 
doptate de către cooperatori. Vi
zitând satul parcurgînd cîmpul și 
zootehnia, ușor constați că spu-

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. I)
A luat apoi cuvîntul tovarășul 

Nicolae Bozdog, ministrul co
merțului interior, care a pre
zentat expunerea la proiectul de 
lege cu privire la activitatea de 
comerț interior. Deputatul Au
rel Vijoli, președintele Comisiei 
economico-financiare, a pre
zentat Raportul comisiilor per
manente ale Marii Adunări Na
ționale la proiectul de lege su
pus dezbaterii.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comitetu
lui județean-Mureș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Constantin Mateescu, 
președintele Comisiei de cenzori 
a CENTROCOOP, Dumitru Joița, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal-București, 
Pogea Brîncoveanu. președintele 
Consiliului județean-Hunedoara 
al sindicatelor, Viorica Luțaș, 
secretar al Comitetului județean- 
Bihor al U.T.C., și loan Ichim, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal-Bacău al P.C.R., pri
marul municipiului.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și supus 
votului secret cu bile. Cu unele 
amendamente, aprobate de de- 
putați, Marea Adunare Națio
nală a adoptat Legea cu privire 
la activitatea de comerț inte
rior. Textul legii, al cărei pro
iect a fost publicat în presă șl 
supus dezbaterii publice. va 
apărea în Buletinul oficial.

în ședința de după-amiază, la

CQMENTA^aUL NOSTRU

PE ORDINEA DE ZI: 
PERFECȚIONAREA

Parcurgerea importantei agen
de de lucru pe care este chemată 
s-o rezolve actuala sesiune a 
Marii Adunări Naționale reliefea
ză cu claritate două caracteristici 
pline de profunde semnificații. 
Pe de o parte, se remarcă varie
tatea problematicii abordate de 
înaltul for — de la modificări in 
legea fundamentală a țării pînă 
la reglementări de ordin juridic, 
și de la legiferări vizînd comer
țul sau o parte a bogățiilor natu
rale pînă la revizuiri organizato
rice în cadrul Consiliului de Mi
niștri —, iar pe de alta iese lim
pede în evidență caracterul uni
tar al ordinei de zi, toate puncte
le ei stînd sub unul și același 
semn: al eforturilor de perma
nentă îmbunătățire a activității 
în toate domeniile vieții noastre, 
al maturelor și eficientelor stră
danii pentru a se răspunde optim 
exigențelor actualei etape istorice 
pe care o străbatem, etapa făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate. In această lumină, 
cele nouă puncte înscrise pe or
dinea de zi a actualei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale apar ca 
tot atîtea ipostaze ale unei singu
re și majore preocupări — per
fecționarea —, sarcină de onoare 
și răspundere, căreia i-au fost 
conferite dimensiuni istorice prin 
hotărîrile celui de al X-lea Con
gres al P.C.R., prin toate măsu
rile elaborate de partidul nostru 
în acest răstimp, măsuri legiferate 
cu matură chibzuință de către 
aleșii poporului și traduse în 
viață, cu eroică hotărîre, de că
tre întreaga națiune.

Așa dar, la ordinea de zi a 
Marelui Sfat al țării, ca deobicei, 
un singur și esențial efort cu va
loare ae înalt și profund grăitor 
simbol: efortul de perfecționare. 
Perfecționare a periodizării acti
vității generale a țării, prin conju
garea duratei unei legislaturi cu 
dimensiunile unei etape a con
strucției. Perfecționarea organiza- 
toric-executivă prin modificările 
aduse în componența echipei mi
nisteriale. Perfecționare a gospo
dăririi avuției naționale, prin mă
suri menite să valorifice și să 
păstreze mai bine pădurile și 
apele țării. Perfecționare a pro
cesului de sporire a bunăstării 
poporului, prin adoptarea unor 

sele tovarășului Nicolae Gaida- 
giu, și anume că „griul e frumos, 
promite, floarea și sfecla au ră
sărit iar mazărea a încheiat 
cîmpul...“ redau realitatea, o 
realitate care, în cazul acestui sat 
din imediata vecinătate a Dună
rii, va însemna în 1972 o pro
ducție globală de peste 28 mi
lioane lei. Pentru că, membrii 
cooperativei agricole din Topalu 
și-au propus — și urmăresc cu 
maximă încordare — valorifi
carea superioară a experienței a- 
cumulate. Prin diversificarea me
canizării, folosirea îngrășăminte
lor, irigarea unei întinse suprafe
țe de teren, vor putea asigura o 
profilare a producției pe cultura 
griului, florii-soarelui și a porum
bului, ceea ce va înlesni dezvol
tarea substanțială a creșterii ani
malelor și în special a păsărilor, 
porcilor și oilor. Sintetizînd ceea 
ce și-au propus să realizeze, in
ginera șefă a cooperativei, tova
rășa Margareta Roman, spunea 
că la sfîrșitul actualului cincinal 
la Topalu se va realiza o dubla
re a rezultatelor economice ra
portate în 1970. E un succes, un 
succes al omului, o dovadă eloc
ventă a ceea ce este în stare să 
realizeze țăranul unit în coope
rativa agricolă de producție. 

următorul punct de pe ordinea 
de zi, deputatul Mihai Suder, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege privind gospodărirea pă
durilor aflate în administrarea 
directă a comunelor, iar deputa
tul Vasile Marin, vicepreședinte 
al Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură, a expus Raportul 
comisiilor permanente ale 
M.A.N. care au examinat pro
iectul de lege.

La discuția generală au luat 
cuvîntul deputății Petre Dănică, 
prim-secretar al Comitetului ju- 
dețean-Vîlcea al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular ju
dețean, Gheorghe Spineanu, 
președintele cooperativei agrico
le de producție din comuna Bă- 
lești, județul Gorj, Ion Maldet, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Caraș-Severin, 
și Alexandru Marcu, inginer 
silvic la punctul de cercetări 
forestiere Toplița, din județul 
Harghita.

Proiectul de lege a fost discu
tat în continuare pe articole și 
supus votului secret cu bile. 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat, cu unele amendamente 
aprobate de deputați în timpul 
discuțiilor, Legea privind gos
podărirea pădurilor aflate în 
administrarea directă a comu
nelor. Și această lege al cărei 
proiect a fost publicat în presă 
și supus dezbaterii publice, va 
apărea în Buletinul oficial.

In ultima, parte a ședinței de 

legi, cum este cea privitoare la 
comerțul interior, adecvate nou
lui stadiu al civilizației noastre. 
De asemenea, perfecționare a 
democrației și justiției socialiste, 
înlesnită prin legi eficiente, cum 
sînt cele pe care le dezbate chiar 
astăzi înaltul for, privitoare la 
organizarea și funcționarea con
trolului obștesc și la cazierul ju
diciar.

Toate acestea, emanînd din po
litica înțeleaptă, profund științifi
că a partidului nostru, au căpătai 
și capătă, într-o covîrșitoare ma
joritate, validarea supremului or
gan legislativ al țării datorita 
faptului că sensul și țelurile lor 
corespund pe deplin momentului 
istoric pe care-l parcurgem și 
exprimă punctul de vedere al 
maselor lagi de oameni ai mun
cii, consultate amplu în legătu
ră cu fiecare proiect important.

In acest sens, desprindem din 
activitatea primei zile a sesiunii 
un singur exemplu. Așa cum se 
arată în textul de susținere a 
proiectului de lege privind acti
vitatea comerțului interior, res
pectivul proiect a fost supus, cu 
multă vreme înainte de a fi pre
zentat votului M.A.N., unei largi 
consultări care a cuprins, practic, 
toate județele țării, toate catego
riile de oameni ai muncii, cu toții 
direct interesați în perfecționarea 
acestui domeniu al vieții noastre 
economice și sociale, dornici să-și 
aducă contribuția, în spiritul unui 
înalt civism, la mai buna sa or
ganizare și funcționare. In felul 
acesta, proiectul de lege, supus 
aprecierii a mii și mii de oameni, 
a revenit pe masa de lucru a 
forului legislativ într-o variantă 
îmbunătățită, toate capitolele lui 
răspunzînd adecvat, atît în an
samblu cît și în detaliile specifi
ce, necesităților impuse de reali
tățile vii ale societății noastre. De 
altfel, toți deputății care au luat 
cuvîntul în cadrul sesiunii pe 
marginea acestui proiect de lege 
vorbind despre caracteristicile lui 
— printre care la loc de frunte 
se înscriu : necesitatea corelării 
eforturilor producătorului cu a- 
celea ale vînzătorului, obligativi
tatea sondării opiniei publice și 
testării fiecărui produs nou, si
tuarea în prim-planul preocupări
lor a dezideratului calității, opti
mizarea raportului lucrător în 
comerț — consumator, înțelegerea 
activității de comerț ca o com
ponentă de seamă a civilizației 
socialiste etc. — au ținut să evi
dențieze, ca pe un corolar al tu
turor dezbaterilor, ca pe o expre
sivă justificare a votului pe care 
avea să-l dea proiectului, faptul 
că acest document reprezintă re
zultatul unei ample și înțelepte 
elaborări, la care a participat în
tregul popor.

De aici optimismul tonic, jus
tificat, încrederea pe deplin
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Cabinetul de științe social- 

politice și răspîndirea cunoștin
țelor științifice al Uzinei 23 Au
gust în colaborare cu Centrul 
de librării București organizea
ză „Zilele cărții" în Uzina 23 
August.

In cadrul expozițiilor pre
zentate la secțiile de mecani
că și turnătorie redactori ai 
Editurii politice vor prezenta 
colecția „Documente din isto
ria Partidului Comunist Ro
mân", iar reprezentanții Edi
turii Enciclopedice, vor îm- 

după-amiază, deputatul Ancelo 
Miculescu, ministrul agricultu
rii, industriei alimentare și a- 
pelor, a prezentat expunerea la 
Proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România. Deputatul Du
mitru Coliu, președintele Comi
siei pentru agricultură și silvi
cultură, a prezentat apoi Rapor- 
tru comisiilor permanente ale 
M.A.N. cu privire la proiectul 
de lege supus dezbaterii.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege au luat 
cuvîntul deputății Teodor Co
man, prim-secretar al Comite
tului județean-Tulcea al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Nicolae Tăduraru, 
maistru sondor la schela Mo,- 
reni, județul Dîmbovița, Cons
tantin Amariei, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului popular ju
dețean-Vaslui, și Petruța Cons- 
tantinescu, președinta coopera
tivei agricole de producție din 
comuna Fierbinți, județul Ilfov.

După discuția pe articole, pro
iectul de lege a fost supus votu
lui secret al derputaților. Cu a- 
mendamentele aprobate de de
putați în cadrul dezbaterilor. 
Klarea Adunare Naționlă a a- 
doptat Legea privind gospodări
rea apelor în Republica Socia
listă România. De asemenea, 
textul legii, al cărei proiect a 
fost publicat în presă și supus 
dezbaterii publice, va apărea in 
Buletinul oficial.

Seara, lucrările ședinței au 
fost întrerupte, urmînd a fi re
luate vineri dimineața.

fundamentată, prezente In cuvîn- 
tul tuturor celor care au parti
cipat la dezbateri și care, vor
bind în numele celor pe care-i 
reprezintă, și-au exprimat convin
gerea că noile documente ale 
M.A.N., devenite legi pentru toți 
cetățenii țării, vor fi aplicate in 
viață cu strictețe și pasiune, vor 
fi respectate și valorificate în 
mod creator, în spiritul generos 
ce se degajă din litera sobră a 
articolelor și paragrafelor. In a- 
cest sens, am consemnat ou 
profundă satisfacție intervențiile, 
în dezbaterile sesiunii, ale unor 
tineri deputați. Astfel, profesoara 
Viorica Luțaș a spus printre al
tele : ,Jn calitatea mea de depu
tat al Marii Adunări Naționale, 
ca reprezentant al tineretului din 
județul Bihor, și în același timp 
cadru didactic, îmi exprim totala 
mea adeziune față de prevederi
le acestui proiect de lege care 
vizează pregătirea profesionala, 
ridicarea nivelului politic și al 
conștiinței cetățenești a tuturor 
lucrătorilor din comerț, în spiri
tul documentelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971“.

De altfel, în mod firesc, fie
care din legile adoptate de 
M.A.N. în aceste zile implică și 
tînăra generație, uneori adresîn- 
du-i-se, prin anumite detalii, cu 
precădere. De pildă, dezvolta
rea pe verticală și orizontală p& 
care o va cunoaște, în anii vii
tori, activitatea comerțului inte
rior, presupune un spor conside
rabil de lucrători în acest dome
niu, ceea ce înseamnă, noi școli 
de specialitate, noi locuri de 
muncă, in esență tot atîtea locuri 
de afirmare pentru tineret. A- 
ceeași realitate va fi generată și 
de perfecționarea gospodăririi 
fondului forestier~și al apelor, 
domenii pentru care, de aseme
nea, noile legi adoptate de 
M.A.N. prevăd dezvoltarea rețe
lelor școlare, crearea unor noi 
posibilități de calificare, de de
venire profesională și civică.

★
La capătul unei prime zile de 

activitate — zi bogată în hotă- 
riri menite să contribuie la opti
mizarea mersului înainte al so
cietății noastre, bogată în stră
lucirile semnificațiilor pe care le 
propune meditației fiecărui cetă
țean al țării — putem conchide, 
subliniind încă o dată gîndul în
scris pe frontispiciul acestor rin- 
duri: urmînd îndemnul înțelept 
al partidului, răspunzînd exigen
țelor epocii și năzuințelor po
porului, marele sfat al României 
socialiste își exercită cu înaltă 
răspundere funcția de for suprem 
legislativ, dînd un vot unanim, 
entuziast, trainic factorului e- 
sențial pentru dezvoltarea pa
triei noastre socialiste: perfec
ționarea.

PETRE DRAGU

părtăși partâcipanților planul 
de apariție al lucrărilor de in
formare și popularizare a cu
noștințelor științifice.

Această sărbătoare a' cărții 
la care participă mii de sala
riat! ai uzinei a fost precedată 
de o largă campanie de popu
larizare prin prezentarea lucră
rilor care vor fi prezente în 
expoaiții ce se organizează cu 
acest prilej, iar organizațiile 
de tineret și sindicale au r&s- 
pîndit în sectoare materiale 
de popularizare.
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Expunerea la proiectul 
de lege cu privire la activi
tatea de comerț interior 

prezentată de tovarășul Nicolae Bozdog
Profundele schimbări petre

cute în întreaga noastră viată 
economică și socială, determina
te de puternica dezvoltare a for
țelor de producție și creșterea 
continuă a nivelului de trai al 
populației necesită perfecționa
rea organizării și conducerii ac
tivității economice și impun îm
bunătățirea întregii activități de 
comerț interior.

în acest scop a fost Inițiat 
proiectul de lege cu privire la 
activitatea de comerț interior, 
pe care vă rog să-mi permiteți 
ca, din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, să îl prezint spre 
dezbatere și adoptare.

Grija permanentă a condu
cerii partidului, personal a tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării cu 
mărfuri a populației, pentru 
perfecționarea activității acestei 
ramuri importante a economiei 
noastre s-a manifestat și cu a- 
cest prilej. prin îndrumările 
prețioase date la elaborarea pro
iectului de lege.

Conform hotărîrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
proiectul de lege a fost supus 
dezbaterii publice pentru a da 
posibilitatea oamenilor muncii 
să-și aducă contribuția la defi
nitivarea lui. Numărul mare de 
sugestii și observații primite do
vedesc interesul larg de care s-a 
bucurat djn partea populației, 
precum și în rîndul celor 350 000 
salariați din comerțul socialist.

Scopul activității de comerț 
interior — înscris în primul ar
ticol al proiectului de lege — 
îl constituie aprovizionarea 
populației cu mărfuri de bună 
calitate și servirea exemplară a 
cumpărătorilor.

An de an, fondul de mărfuri 
destinat aprovizionării popu
lației a sporit simțitor, ceea ce 
s-a reflectat în creșterea însem
nată a vînzărilor de mărfuri 
în ultimii șase ani, volumul 
desfacerilor prin comerțul socia
list a crescut cu peste 60 la 
sută sau aproximativ 40 mi
liarde lei. Această dezvoltare 
dinamică caracteristică pentru 
comerțul nostru interior va con
tinua în acest cincinal. Planul 
pe 1971 a fost realizat și depă
șit. Aceeași situație s-a înregis
trat în trimestrul I. creșterea 
față de trimestrul I 1971 fiind a- 
proape de 10 la sută.

în condițiile sporirii număru
lui populației, a veniturilor bă
nești ale acesteia și a fondului 
de mărfuri, a fost dezvoltată și 
diversificată rețeaua de desfa
cere a comerțului socialist. La 
începutul acestui an funcționau 
peste 64 000 magazine și unități 
de' alimentație publică, însu- 
mînd o suprafață de aproape 5 
milioane m.p. cu 11 000 unități 
sau cu 1.6 milioane m.p. supra
față comercială mai mare decît 
în urmă cu șase ani.

Paralel cu dezvoltarea rețelei 
de desfacere, se desfășoară o 
largă acțiune de modernizare a 
unităților comerciale, atît în o- 
rașe cît și în localitățile rurale, 
se manifestă mai multă preocu
pare pentru îmbunătățirea co
merțului în piețe, creîndu-se 
condiții mai bune de servire.

Proiectul de lege prezentat ur
mărește în ansamblu, ca prin 
măsurile prevăzute să se reali
zeze desfășurarea activității co
merciale moderne și eficiente, la 
nivelul exigențelor actuale, de 
investigare a cererii de mărfurij 
de exercitare a unui rol activ al 
comerțului asupra producției, 
pentru adaptarea operativă la 
nevoile de aprovizionare ale 
populației de la orașe și sate.

Desfășurarea activității co
merciale pe bază de plan este 
îmbinată armonios cu acordarea 
de largi atribuții și competențe 
organelor locale ale administra
ției de stat și organizațiilor co
merciale.

Astfel, s-a prevăzut ca pro
blemele hotărî toare pentru a- 
provizionarea populației, cum 
sînt sarcinile de livrări și fon

Raportul Comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale 

prezentat de deputatul Aurel Vijoli
Comisia economico-financiară, 

împreună cu Comisia pentru 
consiliile populare și adminis
trația de stat și Comisia juri
dică ale Marii Adunări Națio
nale au analizat proiectul de le
ge cu privire la activitatea de 
comerț interior, care, în preala
bil, a fost supus dezbaterii pu
blice.

Comisiile constată că proiec
tul de lege reflectă importantele 
sarcini ce revin comerțului în 
etapa făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

In proiectul de lege supus 
dezbaterii Marii Adunări Na
ționale se prevăd măsuri cores
punzătoare pentru înlăturarea 
neajunsurilor care există încă 
în organizarea și desfășurarea 
vînzărilor de mărfuri către 
populație, asupra cărora tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Co
munist Român, a insistat în re
petate rînduri.

Comisiile remarcă prevederile 
referitoare la sarcinile și răs
punderile deosebite ce revin 
Ministerului Comerțului Interior 
in coordonarea, îndrumarea și 

dul de mărfuri la principalele 
produse alimentare și nealimen
tare, volumul de desfacere cu 
amănuntul, precum și volumul 
total al investițiilor și sarcinile 
de beneficii, să fie stabilite la 
nivel central, cu consultarea 
comitetelor executive ale consi
liilor populare județene și al 
municipiului București.

Pentru Ministerul Comerțului 
Interior, care înfăptuiește po
litica partidului și statului în 
domeniul comerțului interior, 
sînt prevăzute sarcini privind 
răspunderea pe care o are pen
tru aprovizionarea populației și 
organizarea întregii activități de 
comerț, precum și competen
tele respective pentru ducerea 
la îndeplinire a acestor sarcini.

Un loc important este rezer
vat atribuțiilor și răspunderilor 
ce revin organelor locale ale ad
ministrației de stat, privind ac
tivitatea comercială pe teritoriul 
județului, municipiului, orașului 
sau comunei.

Sarcini deosebite 8Înt prevă
zute pentru unitățile socialiste 
producătoare de bunuri de con
sum, care în strînsă colaborare 
cu organizațiile comerciale, tre
buie să realizeze o cunoaștere 
temeinică a nevoilor de consum, 
să sporească volumul produc
ției, să lărgească în mod conti
nuu gama produselor și să aibă 
o preocupare constantă pentru 
calitatea acestora.

Legat de dezvoltarea coordo
nată a bazei tehnico-materiale 
a comerțului, în concordanță cu 
prevederile planului de stat, sînt 
stabilite măsuri ca în cadrul 
lucrărilor de sistematizare a lo
calităților, precum și la elabo
rarea proiectelor de locuințe, să 
se stabilească în mod obligato
riu necesarul de dotări comer
ciale și de servicii, amplasarea 
lor și etapele de realizare, ast
fel ca să poată fi date în folo
sință concomitent cu locuințele.

Un capitol de lege este re
zervat regulilor privind aprovi
zionarea și servirea populației, 
în care sînt concretizate sarcini 
și răspunderi pentru unitățile 
comerciale de stat și cooperatis
te, pentru toți cei ce fac acte de 
comerț, în vederea asigurării u- 
nei serviri corespunzătoare. 
Un accent deosebit se pune pe 
obligația personalului din co
merț de a manifesta o compor
tare civilizată și demnă față de 
cumpărători, de a aplica cu fer
mitate principiile eticii și echi
tății socialiste în întreaga lor 
activitate.

Pentru apărarea intereselor 
consumatorilor, în proiectul de 
lege se prevăd măsuri pentru e- 
xercitarea controlului de către 
organele centrale și locale, pre
cum și stabilirea sancțiunilor 
pentru cei care încalcă normele 
de comerț.

In concluzie, proiectul de lege 
Oglindește atît experiența de a- 
proape 25 de ani a comerțului 
socialist din țara noastră, cît și 
sarcinile și orientările de dez
voltare în perspectivă a acestei 
activități.

Recent, tovarășul secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu a vizi
tat din nou unele unități din • 
centrele comerciale ale Capita
lei. Observațiile și indicațiile 
date la fața locului privind mo
dul de aprovizionare, folosirea 
intensivă a spațiilor, extinderea 
preambalării ca o condiție a co
merțului modern, dezvoltarea 
în mai mare măsură a desfa
cerii de produse semipreparate, 
diversificarea largă a sortimen
tului de mărfuri, creșterea preo
cupării și răspunderii fiecărui 
lucrător din comerț pentru gos
podărirea unității și servirea 
populației, constituie un ajutor 
substanțial în activitatea noas
tră, o reflectare vie a preocu
pării conducerii partidului și 
statului pentru problemele care 
privesc populația. Aceste indica
ții sînt înscrise și în proiectul 
de lege supus dezbaterii dum
neavoastră.

Vă asigurăm că vom acționa 
cu toată fermitatea pentru tra
ducerea în viață a prevederilor 
legii.

controlarea activității comer
ciale de pe întregul teritoriu al 
țării și organelor locale ale ad
ministrației de stat în legătură 
cu desfășurarea comerțului în 
raza lor de activitate. Se consi
deră, de asemenea, de o impor
tanță deosebită prevederile re
feritoare la obligația organelor 
centrale și a unităților comer
ciale de a studia în mod per
manent și organizat cererea de 
mărfuri a populației, precum și 
măsurile pentru perfecționarea 
relațiilor dintre unitățile comer
ciale și cele producătoare. Apli
carea acestor prevederi va du
ce la o mai mare mobilitate în 
adaptarea producției la cererile 
populației, astfel încît în unită
țile de desfacere cu amănuntul 
să se găsească în permanență 
mărfuri într-o structură sorti
mentală variată și de bună ca
litate, care să satisfacă cît mai 
deplin gusturile și nevoile con
sumatorilor.

Comisiile relevă, totodată, ca 
măsuri eficiente în vederea des
fășurării activității comerciale 
la nivelul exigențelor actuale, 
prevederile din proiectul de le
ge referitoare la normele și re

gulile de ținută și de compor
tare pe care trebuie să le res
pecte lucrătorii din comerț în 
relațiile lor cu populația. In a- 
celași timp, comisiile consideră 
necesare măsurile pentru întă
rirea controlului și sancționarea 
acelora care se vor abate de la 
regulile stabilite în comerț, ca 
și cele pentru stimularea morală 
și materială a personalului oare 
dovedește o comportare irepro
șabilă în muncă.

în cursul discuțiilor oare au 
avut loc în comisiile permanen

Expunerea la proiectul 
de lege privind gospodă

rirea pădurilor aflate 
in administrarea directă 

a comunelor
prezentată de tovarășul Mihai Suder

Vă rog să-mi permiteți ca, din 
însărcinarea Consiliului de Mi
niștri, să vă prezint spre dez
batere și aprobare proiectul d<? 
lege privind gospodărirea pădu
rilor aflate în administrarea di
rectă a comunelor.

Acest proiect de lege reflectă 
grija și preocuparea permanentă 
a partidului și statului nostru 
privind gospodărirea rațională a 
fondului forestier al țării. Tot
odată. constituie o expresie a 
armonizării intereselor locale, 
legate de satisfacerea unor ne
cesități de material lemnos cu 
interesele generale ale statului 
privind folosirea completă și su
perioară a resurselor existente 
pe teritoriul țării noastre.

Dispozițiile proiectului de lege 
creează condițiile necesare ca și 
pădurile, în suprafață de aproa
pe o jumătate milion hectare, 
aflate în administrarea directă 
a comunelor, să se încadreze în 
sistemul unitar de gospodărire 
silvică, fundamentat pe princi
pii și reguli tehnice moderne, 
sub îndrumarea, controlul și cu 
asistența tehnică a organelor 
silvice de stat.

Nevoile actuale și de viitor 
ale societății noastre reclamă ca 
și aceste păduri să producă ma
terial lemnos în cantități și ca
lități sporite, corespunzător cu 
potențialul lor real de producție. 
De asemenea, ele vor trebui să 
asigure în mai mare măsură 
protejarea solului și apelor, să 
contribuie la înfrumusețarea 
satelor și comunelor țării și să 
exercite un rol însemnat în con
servarea naturii și a mediului 
ambiant.

Pe această cale, gospodărirea 
și reproducerea întregului fond 
forestier se va putea înscrie or
ganic și plenar în complexul de 
măsuri care au fost indicate de 
secretarul general al partidului 
nostru și președinte al Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul analizei 
departamentului silviculturii, pe 
baza raportului întocmit de Co
misia permanentă a Marii Adu
nări Naționale din februarie 
anul trecut.

Din analiza situației pădurilor 
comunale și a modului lor de 
gospodărire începînd din anul 
1955, ci nd ele au fost transmise 
în administrarea directă a co
munelor, și pînă în prezent, se 
constată :

Suprafața pădurilor respective 
s-a diminuat cu peste 10 la sută 
prin afectarea unora din ele al
tor destinații sau altor ramuri 
ale economiei naționale.

Din întreaga suprafață a a- 
cestor păduri, 44 la sută sînt de 
productivitate inferioară, nece- 
sitînd să fie refăcute. Lucrările 
de împăduriri s-au executat pe 
o suprafață mai mică cu 30 la 
sută față de cea prevăzută în 
amenajamente. multe din lucră
rile executate nefiind conforme 
cu normele tehnice silvice.

In scopul înlăturării acestor 
neajunsuri, asigurării unui nivel 
superior de gospodărire a aces
tor păduri și a creării unui ca
dru unitar și legal corespunză
tor pentru îmbunătățirea aces
tei activități, prin grija organe
lor superioare de partid și de 
6tat, s-a inițiat proiectul de 
lege pe care îl prezentăm astăzi

In proiectul de lege pe care 
vi-1 prezint și care a fost îm
bunătățit pe baza propunerilor 
rezultate din dezbaterea publică 
se subliniază, în primul rînd. că 
pădurile aflate în administrarea 
directă a comunelor — denumite 

te s-au făcut unele propuneri, 
care, însușite de inițiator, au 
fost introduse în forma proiec
tului de lege supusă dezbaterii. 

Comisiile Marii Adunări Na
ționale își exprimă convingerea 
că prevederile din proiectul de 
lege vor contribui la îmbunătă
țirea aprovizionării și deservirii 
populației prin unitățile comer
țului socialist și propun Marii 
Adunări Naționale adoptarea 
proiectului de lege în forma în 
care vă este prezentat.

în proiectul legii păduri comu
nale — constituie proprietate de 
stat, bun al întregului popor. Ele 
fac parte din fondul forestier al 
Republicii Socialiste România, 
fiind supuse regimului silvic.

Gospodărirea și paza păduri
lor se asigură, prin grija comi
tetelor executive ale consiliilor 
populare comunale, cu pădurari 
comunali, angajați cu avizul o- 
colului silvic. Pădurarii comu
nali au dreptul la uniformă în 
aceleași condiții care sînt pre
văzute în actele normative pen
tru pădurarii de la ocoalele sil
vice.

In text se precizează că do
cumentul de bază pentru gospo
dărirea pădurilor comunale îl 
constituie amenajamentele sil
vice, ce se aprobă prin ordinul 
ministrului economiei forestie
re și materialelor de construc
ții, precum și interzicerea de 
a se exploata peste capacitatea 
de producție a pădurilor.

Iar în vederea executării in
tegrale și calitativ superioare a 
lucrărilor de refacere a pădu
rilor comunale, cum sînt pe
piniere proprii, împăduriri re
facere. îngrijire și protecție a 
arboretelor, prevăzute în planul 
anual întocmit pe baza amena- 
jamentelor silvice, în proiect se 
precizează că acestea se exe
cută de comitetele executive ale 
consiliilor populare comunale, 
cu asistența tehnică de specia
litate a unităților silvice de stat.

Pentru asigurarea fonduri
lor necesare executării tuturor 
lucrărilor de gospodărire, refa- 
oere și întăririi pazei acestor 
Păduri, in proiectul de lege se 
prevede că repartizarea mate
rialelor lemnoase se tace de co
mitetul executiv al consiliului 
popular comunal, într-o cotă de 
pina la 30 la sută pentru ne- 
voile obștești ale comunei și 
pentru acoperirea cantităților 
prevăzute in planul de stat pen
tru nevoile proprii ale coope
rativelor agricole de producție, 
iar 70,»La sută Pentru nevoile 
gospodărești proprii ale locui
torilor din comune, contra plată.

S-a prevăzut că pînă la 7 la 
sută din materialul lemnos des
tinat nevoilor gospodărești, co
mitetul executiv al consiliului 
popular comunal poate acorda 
gratint unor persoane cu greu
tăți materiale deosebite : inva- 
i‘zi> orfani, văduve, bătrini, pe 
bază de tabel. p
«iP£fetul. de lege delimitează 
șl stabilește sarcinile, atribuții- 

răspunderile ce revin, în 
legătură cu gospodărirea pădu
rilor comunale, organelor loca
le ale puterii de stat și ale ad
ministrației de stat, Comitetului 

. . , Pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Ministerului 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții, ocoalelor 
silvice și definește mai bine 
modalitatea de colaborare între 
toate aceste unități.

în proiectul de lege se mai 
prevede că în activitatea de 
gospodărire a pădurilor ce ad
ministrează, comitetele execu
tive ale consiliilor populare co
munale sînt sprijinite de comi
tetele de gospodărire a păduri
lor comunale, formate din cîte 
5—7 membri, aleși dintre cei 
mai buni gospodari, pe termen 
de 4 ani, de către adunările de- 
legaților pe comună.

în încheiere, îmi exprim con
vingerea că, prin adoptarea de 
către Marea Adunare Națională 
a proiectului de lege privind

gospodărirea pădurilor aflate 
în administrarea directă a co
munelor, se creează un instru
ment eficient pentru punerea în

aplicare a Directivelor Congre
sului al X-lea al P.C.R. privind 
conservarea, apărarea șl dezvol
tarea fondului forestier.

Raportul Comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale

prezentat de deputatul Vasile Marin
Ccmi&ia pentru agricultură și 

silvicultură, Comisia pentru 
consiliile populare șt adminis
trația de stat și Comisia juri
dică ale Marii Adunări Națio
nale. în urma examinării Pro
iectului de lege privind gospo
dărirea pădurilor aflate în ad
ministrarea directă a comune
lor. au ajuns la concluzia că 
reglementarea propusă răspun
de cerințelor folosirii raționale 
a acestor păduri.

Reglementarea propusă se în
cadrează organic în ansamblul 
de măsuri stabilite de Congre
sul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru valori
ficarea judicioasă a masei lem
noase și ridicarea potențialului 
productiv al tuturor resurselor 
forestiere de care dispune țara 
noastră.

Comisiile apreciază că proiec
tul de lege. în totalitatea pre
vederilor lui, este menit să con
tribuie Ia îmbunătățirea apro
vizionării țărănimii cu material 
lemnos și la acoperirea mai co
respunzătoare a unor nevoi e- 
dilitar-gospodărești locale.

Sînt de subliniat, în mod deo
sebit, dispozițiile cuprinse în 
proiectul de lege referitoare la 
corelarea exploatării cu măsu
rile de refacere și ridicare a 
productivității pădurilor comu
nale. domeniu deficitar al mo- 
°ului gospodărire a acestora 
pina în prezent.

în acest scop sînt prevăzute 
atribuțiile și răspunderile con
crete ale consiliilor populare și 
ale comitetelor lor executive, 
ale organelor silvice, precum și 
ale organelor centrale interesate.

Expunerea la proiectul 
de lege privind gospodă
rirea apelor in Republica

Socialistă România
prezentată de tovarășul Angelo Miculescu

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri am cinstea să pre
zint Marii Adunări Naționale 
spre examinare și adoptare, pro
iectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România.

Schimbările profunde, social- 
economice, care au avut loc în 
Republica Socialistă România 
ridicarea permanentă a nivelu
lui de trai al populației, dezvol
tarea rapidă a industriei și mo
dernizarea agriculturii, trecerea 
ta etapa făuririi societății socia- 
liste multilateral dezvoltate, de
termină o sporire considerabilă 
a cerințelor de apă, făcînd ca 
problemele de gospodărire a a- 
pelor să crească în amploare și 
complexitate.

Resursele naturale de apă ale 
țarii noastre sînt relativ redu
se, in comparație cu alte țări 
am Europa, iar ca urmare a 
creșterii an de an a consumuri
lor de apă, pe cele mai multe 

cursuri de apă, care prezintă 
importanță economică, debitele 
disponibile, în regim natural de 
scurgere, devin limitate.

In strînsă legătură cu mări
rea gradului de utilizare a re
surselor de apă, se accentuează 
procesul de poluare a apelor ca 
urmare a cantităților din ce în 
ce mai mari de ape uzate pe 
care industria și centrele popul 
late le descarcă in cursurile de 
apă. Avmd in vedere că polua
rea apelor reduce posibilitățile 
de folosire a acestora, pentru 
satisfacerea nevoilor de apă ale 
populației, industriei și agricul
turii și înrăutățește starea sani
tara a mediului ambiant, tre
buie prevăzute reglementări 
energice pentru întărirea disci
plinei de stat în domeniul pro
tecției calității apelor.

Ținînd seama și de faptul că 
anumite situații pot produce 
și efecte dăunătoare, ajungînd 
pînă la adevărate calamități, re-

laO contribuție de seamă 
transpunerea în viață a preve
derilor proiectului de lege Sînt 
chemate să aducă comitetele de 
gospodărire a pădurilor comu
nale, ce se aleg pe o perioadă 
de 4 ani, asigurindu-se astfel 
creșterea competenței lor și do- 
bîndirea de experiență în meto
dele de muncă cu cetățenii, în 
vederea participării active a a- 
cestora la stabilirea și îndepli
nirea măsurilor de bună gos
podărire a pădurilor comunale.

Prevederile proiectului de 
lege referitoare la modalitățile 
de valorificare a materialului 
lemnos și de utilizare a mijloa
celor bănești constituite în fon
dul silvic comunal îmbină co
respunzător interesele personale 
și obștești ale cetățenilor fie
cărei comune cu interesele ge
nerale ale statului, privind asi
gurarea refacerii și creșterii 
productivității pădurilor comu
nale, în ansamblul lor, precum 
și folosirea completă și supe
rioară a resurselor de masă 
lemnoasă.

în cunsul examinării de către 
comisiile permanente a proiec
tului de lege s-au făcut și u- 
nele propuneri privind îmbună
tățirea conținutului și a redac
tării unor prevederi. Propuneri
le au fost însușite de inițiator 
și sînt cuprinse în proiectul de 
lege ce vă este prezentat.

Convinse fiind că noua regle
mentare răspunde scopului în 
care a fost elaborată, comisiile 
avizează favorabil, în unanimi
tate. proiectul de lege și vă 
propun, stimați tovarăși depu- 
tați. să-1 adoptați în forma în 
care, aste supus spre dezbaterea 
Marii Adunări Naționale

necesitatea unor reglemen
tări cu privire la măsurile ce 
trebuie luate pentru asigura
rea scurgerii normale a apelor 
și pentru organizarea unei ac
țiuni sistematice de prevenire 
combatere și apărare împotriva 
inundațiilor și ghețurilor.

Actuala reglementare în vi- 
goaF* -7 decretul nr. 143 din 4 
aprilie 1953 privind folosirea ra
țională, amenajarea și protecția 
apelor — nu mai corespunde ce
rințelor prezentei etape de dez
voltare social-economică a tării noastre.

Astăzi însă cînd apele țării 
sînt amenințate de poluare cres- 
cindă, cînd în regim natural ele 
au în anumite perioade debite 
reduse și se iau măsuri de tre
cerea la folosirea lor în regim 
amenajat, reglementările legis
lației în vigoare sînt insuficien
te și în bună parte au devenit 
necorespunzătoare.

In scopul satisfacerii cerințe
lor crescînde de apă, a protejă
rii apelor împotriva poluării și 
combaterii acțiunilor distructive 
ale acestora, în Directivele Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, ca și în Pro
gramul național pentru gospo
dărirea rațională a resurselor de 
apă, extinderea lucrărilor de 
irigații, indiguiri, desecări și de 
combaterea eroziunii solului, în 
anii 1971—1975 și în perspectivă, 
și pentru dezvoltarea activtității 
de gospodărire a apelor, la ni
velul cerințelor actuale ale eco
nomiei și vieții sociale, aprobat 
în martie 1970 de Comitetul E- 
xecutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
s-au stabilit măsuri și sarcini 
importante în domeniul gospo
dăririi apelor.

Pentru înfăptuirea politicii 
Partidului și Statului, privind 
gospodărirea apelor țării, în ca
drul vastului proces de perfec

ționare șl sistematizare a legis
lației, care se desfășoară din ini
țiativa și sub îndrumarea direc
tă a conducerii de partid și de 
stat, personal a tovarășului 
secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, a fost elaborat pro
iectul de lege privind gospodă
rirea apelor în Republica So
cialistă România.

Pornind de la considerentele 
arătate, proiectul de lege, su
pus dezbaterii dumneavoastră, 
stabilește normele de bază ale 
regimului juridic al apelor din 
țara noastră. în baza principiu
lui înserat în proiect, potrivit 
căruia gospodărirea apelor în 
Republica Socialistă România 
este o problemă de stat.

Pe lîngă principiile de bază, 
prevăzute în lege, ca gospodă
rirea rațională a resurselor de 
apă, folosirea oomplexă a ape
lor și a lucrărilor oe se con
struiesc pe ape, interzicerea 
prin lege a poluării apelor de 
suprafață sau subterane, plani
ficarea activității de gospodări
re a apelor, reglementări deo
sebite s-au înscris pentru acti
vitatea de apărare împotriva 
acțiunilor distructive a apelor. 
Au fost prevăzute reguli pen
tru asigurarea scurgerii nor
male a apelor, înlăturarea ori
căror 
putea 
mal 
cizat 
ale 
de apă și ale organelor de gos
podărire a apelor, cu privire la 
întreținerea malurilor și albiilor. 
De asemenea, s-a reglementat, 
prin lege, organizarea acțiunii de 
combatere a inundațiilor, în pe
rioade de ape mari.

Un loc important, in proiectul 
de lege, au primit regulile de 
protecția calității apelor. Eva
cuarea apelor uzate care ar pu
tea provoca poluarea apelor de 
suprafață sau subterane, nu se 
admite decît după o epurare co
respunzătoare, în care scop toa
te ministerele, organele centrale 
și locale, care au în subordine 
unități ce pot produce poluarea 
apelor, sînt obligate să asigure 
construirea de stații și instalații 
de epurare și exploatarea efi
cientă a acestora. Controlul res
pectării dispozițiilor legale, pri
vind protecția calității apelor, 
revine în principal Inspecției de 
Stat a Apelor, care funcționează 
în cadrul Consiliului Național al 
Apelor.

obstacole, care ar 
stînjeni cursul nor- 

al apelor, s-au pre- 
sarcinile riveranilor, 

beneficiarilor folosințelor

Raportul Comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale

prezentat de deputatul Dumitru Coliu
Comisia pentru agricultură și 

silvicultură și Comisia juridică 
ale Marii Adunări Naționale, 
luînd în examinare și dezbatere 
Proiectul de lege privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România, au apreciat că, 
tn condițiile dezvoltării în rit
muri susținute a industriei, a 
agriculturii, precum și a ridică
rii gradului de civilizație al 
populației, reglementarea propu
să reprezintă o necesitate obiec
tivă pentru utilizarea judicioasă 
a cantităților de apă care sînt 
în continuă creștere în toate ra
murile economiei naționale.

Reglementarea propusă în 
proiectul de lege reflectă grija 
conducerii de partid și qde stat, 
pentru realizarea sarcinilor 
izvorîte din lucrările Congresu
lui al X-lea al Partidului Comu
nist Român, precum și din Ple
nara Comitetului Central al 
P.C.R. din 17—19 martie 1970, cu 
privire la Programul Național 
pentru gospodărirea rațională a 
resurselor de apă, extinderea lu
crărilor de irigații, îndiguiri, 
desecări și de combatere a ero
ziunii solului în anii 1971—1975 
și în perspectivă.

Tn contextul preocupării pen
tru buna gospodărire a apelor 
prevederile din Capitolele II și 
III sînt de natură să asigure 
prevenirea și combaterea acțiu
nii distructive a apelor, folosirea 
rațională a acestora, în vederea 
satisfacerii cerințelor de apă, ac
tuale și de perspectivă, ale 
populației și economiei. Deose
bit de important este faptul că, 
proiectul de lege stabilește prio
ritățile de satisfacere a cerințe
lor de apă în funcție de însem
nătatea social-economică a folo
sințelor. In cadrul utilizării ra
ționale a apei, sînt stabilite o 
serie de obligații pentru organi
zațiile socialiste care trebuie să 
adopte tehnologii de producție 
bazate pe consumuri de apă eco
nomicoase, măsuri de importan
ță capitală pentru asigurarea 
consumurilor crescînde de apă.

Tn condițiile specifice vieții 
contemporane, caracterizată prin 
ritmuri ascendente de dezvoltare 
a tuturor ramurilor economiei și 
a centrelor populate, este ne-

Cunoscînd că lucrările de a- 
menajare a cursurilor de apă 
sînt în general lucrări de mari 
proporții, care implică ocuparea 
unor suprafețe de teren relativ 
importante, legea conține și o 
serie de reglementări pentru re
ducerea, La strictul necesar, a 
ocupării de terenuri agricole, în 
paralel eu obligația ca prin lu
crările de amenajare, să se cre
eze posibilitatea folosirii unor 
terenuri care în regim natural 
erau supuse inundațiilor.

tn lege sînt prevăzute care 
sînt organele de gospodărire a 
apelor și sarcinile care le revin. 
Gospodărirea apelor pe ansam
blul teritoriului țării și pe bazi
ne hidrografice se asigură de 
Consiliul Național al Apelor. Un 
rol important revine, ca urmare 
a atribuțiilor acordate prin lege, 
organelor județene de gospodă
rire a apelor, oare, ca organe de 
specialitate ale comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene, asigură gospodărirea 
apelor pe plan local.

Proiectul legii privind gospo
dărirea apelor în Republica So
cialistă România a fost supus 
unei largi consultări a maselor, 
concretizată în sute de propu
neri și sugestii de îmbunătățire, 
care au fost examinate, discuta
te, reținute în mare parte șl 
incluse în actuala formă a pro
iectului, pe care-1 prezentăm 
Marii Adunări Naționale. Proiec
tul a fost dezbătut și în cadrul 
Comisiilor permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

Tn cuvîntarea la Plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român din 17—19 
martie 1970, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus :

„Se știe că asigurarea apei, în
deosebi a celei potabile, devine 
o problemă de prim ordin pen
tru existența societății modeme. 
In acest sens, avem o înaltă 
răspundere față de viitorul na
țiunii noastre ; tocmai această 
datorie ne impune să luăm mă
surile necesare bunei conservări 
și gospodăririi apelor".

Ingăduiți-mi să-mi exprim 
convingera că, prin adoptarea 
de către Marea Adunare Națio
nală a proiectului de lege pre
zentat, se va crea cadrul juridic 
necesar pentru îndeplinirea a- 
cestei înalte răspunderi.

cesar ca acestea să fie asigurate 
cu apă de calitate corespunză
toare. Cu toate măsurile luate în 
ultimii 10 ani pentru protecția 
calității apelor, dezbaterile din 
comisii au relevat că poluarea 
apelor tinde să se extindă. De 
aceea se apreciază în mod deo
sebit, prevederile din proiectul 
de lege, potrivit cărora toate mi
nisterele, celelalte organe cen
trale. organizațiile socialiste și 
toți locuitorii țării au datoria de 
a proteja apele împotriva poluă
rii, avînd obligația de a lua 
măsurile tehnice și organizato
rice necesare respectării condi
țiilor de calitate ale apei impu
se de lege.

Exprimînd interesele funda
mentale ale statului In domeniul 
gospodăririi apelor, proiectul de 
lege stabilește normele de bază 
ale regimului juridic al apelor 
din țara noastră, valabile pentru 
toate organizațiile socialiste și 
obștești, pentru toți cetățenii ță
rii. Din dezbateri, s-a degajat 
unanim obligativitatea strictei 
respectări a acestor norme. Orice 
încălcare a acestora, poate duce 
la pagube Însemnate economiei 
și perturbarea condițiilor pentru 
dezvoltarea normală a vieții.

Comisiile permanente au fă
cut unele propuneri, menite să 
contribuie la îmbunătățirea unor 
prevederi ale proiectului de 
lege, care au fost însușite de 
către inițiator șl incluse în for
ma proiectului de lege, supus 
spre dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Intrucît proiectul de lege răs
punde cerințelor reglementării, 
intr-un cadru legislativ adecvat 
etapei actuale, a problemelor de 
gospodărire a apelor, iar apli
carea prevederilor sale se va 
reflecta pozitiv în activitatea de 
folosire rațională a resurselor 
de apă și păstrarea calității a- 
cestora, pentru a satisface ne
cesitățile crescînde ale econo
mie!, comisiile avizează favo
rabil și propun Marii Adunări 
Naționale să adopte textul pro
iectului de lege oare a fost 
prezentat



Lucrările celei de-a 27-a sesiuni

T» OPRIȚI IMEDIAT a Comisiei Economice a O.N.U. Maurice Schumann
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TINERETUL LUMII

• PUTERNICE DEMONSTRAȚII ALE TINERE
TULUI AMERICAN ÎMPOTRIVA RAIDURILOR 
AVIAȚIEI S.U.A. ÎN VIETNAM • STUDENȚII 
DIN 144 UNIVERSITĂȚI SI COLEGII PARTI
CIPĂ LA O GREVĂ NAȚIONALĂ DE PRO

TEST
In pregătirea grevei gene

rale naționale a studenților, 
’programată pentru vineri, la 
chemarea Asociației naționa
le a studenților, tinerii din 
sute de colegii și universități 
din S.U.A., au organizat o 
amplă campanie de manifes
tații de protest împotriva re
luării bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Viet
nam.

Numeroase marșuri, mitin
guri și demonstrații se des
fășoară la New York, Wa
shington, Boston, Sân Fran
cisco, Los Angeles și în alte 
mari orașe ale țării. Pe coas
ta de vest a Statelor Unite, 
manifestanții au organizat 
un marș către clădirea birou
rilor federale din centrul o- 
rașului San Francisco, pur- 
tînd lozinci ca „Opriți răz
boiul", „Să înceteze imediat 
bombardamentele**, „Aduceți- 
ne frații și colegii acasă din 
Vietnam" etc. Demonstranții 
purtau drapele ale Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud, în semn 
de solidaritate cu cauza justă 
a poporului vietnamez.

La New York, studenții U- 
niversității Columbia au or
ganizat un mare marș pe 
Broadway sub lozinca „Să 
înceteze imediat vărsările de 
sînge în Indochina". Studen
ții Universității Maryland, 
din apropierea Washingtonu
lui, au organizat un marș 
pe una din șoselele naționa
le, protestând împotriva con

tinuării finanțării războiului. 
Poliția a intervenit pentru a 
dispersa mulțimea, făcînd uz 
de bastoane de cauciuc și 
grenade cu gaze lacrimoge
ne. Au fost operate circa 
200 de arestări. Potrivit unor 
date încă incomplete, în în
treaga țară au fost arestați 
peste 500 de demonstranți.

In orașul Madison din 
Wisconsin, membrii organi
zațiilor pacifiste ale tinere
tului au participat pe străzi
le din jurul Universității 
Wisconsin la un marș de 
protest contra războiului. 
Studenții Universității Har
vard din Massachusetts au 
participat la o mare demon
strație antirăzboinică sub lo
zinca „Opriți războiul**. In o- 
rașul Ann Arbor, studenții 
Universității Michigan, adu
nați în cadrul unui miting de 
masă, s-au pronunțat pentru 
retragerea imediată și ne
condiționată a tuturor trupe
lor americane din Indochina.

Pînă miercuri dimineața, 
144 de universități și colegii 
și-au anunțat participarea la 
greva națională a tineretu
lui studios din Statele Uni
te. In același timp, conduce
rile organizațiilor pacifiste 
de tineret din New York și 
Los Angels și-au anunțat ho
tărârea de a organiza, sîm- 
bătă, mari mitinguri și mar
șuri ale păcii.

C. ALEXANDROAIE 
corespondentul Agerpres 

la Washington

Noi acte militare ale armatei

S. U. A împotriva R. D. K
Purtătorul de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam a dat publicității, 
miercuri, o declarație de protest 
împotriva unor noi acte militare 
săvîrșite în zilele de 17 și 18 
aprilie de aviația și marina a- 
mericană care au bombardat 
numeroase zone populate din 
regiunea Vinh Linh, precum și

din provinciile Ha Tinh, Nghe 
An și Thanh Hoa.

★

Agenția V.N.A. anunță că, la 
19 aprilie, au fost doborîte trei 
avioane americane care bombar
dau provinciile Nghe An și 
Quang Binh, numărul total al
paratelor de zbor pierdute de a- 
viația S.U.A. 
ridieîndu-se la

a-

în R.D. Vietnam 
3 499.

Palatul Națiunilor din Ge- 
au început astăzi lucrările

La 
neva ..
propriu-zise ale celei de-a 27-a 
sesiuni a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa. In cadrul 
ședinței plenare au fost abordate 
probleme privind activitățile și 
rezoluțiile principalele" orga
nisme subsidiare ale comisiei, 
.contribuția C.E.E.—O.N.U. la
programele Națiunilor Unite
pentru ajutorarea țărilor îr 
curs de dezvoltare, precum și 
cooperarea comisiei cu alte or
ganizații internaționale. Au luat 
cuvîntul delegații Ungariei, Tur
ciei. U.R.S.S., S.U.A., Cehoslova
ciei, Suediei, Iugoslaviei, Belgi
ei. Italiei și Spanieia Vorbitorii

s-au declarat de acord cu măsu
rile propuse de secretarul execu
tiv al Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, J. Sta- 
novnik, privind analizarea noi
lor cerințe ale cooperării eco
nomice europene.

Paralel cu lucrările plenarei, r 
început analiza activității orga
nismelor subsidiare ale comisiei. 
Raportul de activitate al Comi
tetului lemnului a fost prezentat 
de ing. Nicolae Dumitrescu, cel 
al Comitetului gazelor de ing. 
Vasile Drug, i".r ccl al Comite
tului industriei chimice de ing. 
Mihai Moldovan, președinți ai 
acestor organe subsidiare.

CULTURALE
Intre 17 și 20 aprilie, la 

Copenhaga au avut loc tra
tative în vederea încheierii 
programului de schimburi 
culturale între România și 
Danemarca pe anii 1972— 
1974. Programul, care a fost 
elaborat cu acest prilej, pre
vede schimburi de burse de 
specializare în domeniile 
științei și învățămîntului, ac
tivității de cooperare în do
meniul sănătății, numeroase 
schimburi culturale și artis
tice, precum și dezvoltarea 
schimburilor de delegații de 
tineret, sportive etc.

Joi la amiază. George Maco
vescu, prim-adjunct al minis
trului ’afacerilor externe al Ro
mâniei, a fost primit la Quai 
d’Orsay de Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței.

In cursul întrevederii, a avut 
loc un larg schimb de vederi 
asupra principalelor probleme 
internaționale, mai ales proble
ma securității și cooperării în 
Europa, precum și asupra unor 
chestiuni bilaterale privind ex
tinderea schimburilor comer
ciale, reducerea tarifelor va
male etc.

întrevederea s-a desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială,
racteristică pentru relațiile din
tre cele două țări.

Greva studenților 
dominicani

Elevii și studenții de la toate instituțiile de 
învâțâmînt superior din Republica Domini
cană, sprijiniți de majoritatea cadrelor di

dactice, se află de aproape o săptămînă în grevă 
generală. Mitingurilor demonstrative organizate 
de tineri în incinta universităților și liceelor, auto
ritățile le-au răspuns prin represiuni brutale po
lițienești.

ca-

elpe st elhotare
0 declarație a guvernului

R. F. a Germaniei
GENEVA

ȘEDINȚA COMITETULUI DE DEZARMARE

Puternice atacuri ale
patrioților sud-vietnamezi
Agenția „Eliberarea" anunță 

că luptătorii Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de Sud au zdrobit rezistența 
trupelor americano-saigoneze 
în sectorul Hoai An din pro
vincia Binh Dinh și au cucerit 
localitatea Hoai An, reședința 
districtului cu același nume, a 
doua reședință de district, după 
Loc Ninh, cucerită de forțele 
patriotice de la începutul ofen
sivei lor generalizate. Prin a- 
ceastă nouă victorie, patrioții au 
eliberat întregul 
An, puterea fiind 
populație. O dată 
orașului, luptătorii

reușit să alunge forțele ameri- 
cano-saigoneze care dețineau 
baza de artilerie „Orange", si
tuată în apropierea orașului
Hoai An.

district Hoai 
preluată de 

cu cucerirea 
F.N.E. au

Președintele
losip Broz lito
a vizitat „Podul

tineretului"
din Zagreb

Agenția Taniug anunță că 
președintele Iosip Broz Tito 
a sosit miercuri la Zagreb, 
unde a fost întîmpinat cu 
cordialitate de zeci de mii de 
locuitori. Președintele a vizi
tat „Podul tineretului" o rea
lizare principală în cadrul 
mișcării de muncă voluntară 
a tinerilor din oraș.

54 de miliarde de dolari 
ar fi necesari — apreciază 
„BUSINESS WEEK" — 
pentru răscumpărarea 
pămîntului canadian de 
Ia americani. Ieftin și pi
toresc, el a atras constant 
pe proprietarii de la sud. 
care au cumpărat pînă în 
prezent 40 000 din cele 
315 000 terenuri de agre
ment din Canada. „în
străinarea" pămîntului 
țării este doar o rotiță 
la angrenajul mult mai 
complex al menghinei u- 
riașe care a acaparat via
ța economică și socială 
a Canadei. „BUSINESS 
WEEK" dispune de date 
recente pentru a ilustra 
gradul dependentei eco
nomiei canadiene de cea 
a vecinului mai puternic 
de la sud : oamenii de 
afaceri americani au in
vestit mai mult de 35 mi
liarde de dolari în Cana
da ; ceea ce reprezintă 
aproximativ 30 la sută 
din toate investițiile ame
ricane în străinătate. A- 
mericanii controlează 95 
la sută din industria de 
automobile. 90 la sută din 
cea energetică ; 85 la
sută din industria cauciu
cului și construcții, 75 la 
sută din transporturi si 
industria petroliferă. In
tr-un cuvînt, S.U.A. pre
ia 68 la sută din exportu
rile canadiene și livrează 
75 la sută din importurile 
acestei țări. In viata so-
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ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE . rulează la Patria (orele 
10- 12,30; 15; 17,45; 20,30). Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19,30?, 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20).

MARY POPPINS : rulează la 
Aurora (orele 9; 12; 16,30; 19,30), 
Floreasca (orele 15,30; 19), Capitol 
(orele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30).

JUNGLA XANOO ; rulează la 
Lumina (orele 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),

Serviciul d« presă și infor
mații al cabinetului federal al 
R.F. a Germaniei a dat publi
cității, la 20 aprilie, o declarație 
a guvernului în care se arată 
că, prin abuz de încredere și 
fals, fragmente denaturate ale 
stenogramelor tratativelor de la 
Moscova în vederea încheierii 
tratatului dintre R.F. a Germa
niei și U.R.S.S. au devenit pu
blice. Opoziția creștin demo
crată, în special liderul ei, Rai
ner Barzel, a sprijinit pe plan 
politic acest procedeu. Guvernul 
federal, subliniază declarația, 
condamnă cu asprime acest 
fapt și reafirmă că nu există 
procese-verbale secrete puse de 
acord între cele două guverne 
și nici alte înțelegeri secrete.

Declarația amintește că din 
sistemul tratatului de la Mos
cova fac parte tratatul însuși, 
scrisoarea ministrului de ex
terne al R.F.G. cu privire la 
autodeterminare, precum și 
schimbul de note dintre R.F. a 
Germaniei și cele trei puteri 
occidentale — texte bare au fost 
deja date publicității.

Opoziția, relevă declarația, a 
fost informată pe larg despre 
conținutul tratatului și despre

IrattxrvQ de către oficialități 
care au participat ele însele la 
tratative și au prestat jurămînt. 
Aceste oficialități au luat cu- 
vîntul și au dat răspunsuri com
plete și oonforme realității în 
cadrul comisiilor Bundesratului 
și Bundestagului. Declarația a- 
preciază că cei care dau mai 
multă crezare unor fragmente 
denaturate și falsificate ale do
cumentelor dedt oficialităților 
loiale subminează încrederea în 
statul vest-german și se desca
lifică.

Guvernul federal, subliniază 
declarația, regretă aceste acțiuni 
și cheamă pe toți cetățenii 6ă 
se distanțeze de asemenea ma
șinații.

„Prin politica sa de destinde
re, guvernul federal a obținut 
primele succese palpabile. Tra
tatele de la Moscova și Varșo
via sînt pași pe calea spre des
tindere și spre începutul unei 
colaborări între toate popoarele 
europene — se arată în decla
rație. Lumea le consideră a fi 
contribuția noastră la o ordine 
pașnică stabilă și asigurată. A- 
ceste cuceriri nu pot fi puse în 
joc", arată în încheiere declara
ția guvernului R.F.G.

Jol s-a desfășurat la Geneva 
cea de-a 55-a ședință a Comi
tetului de dezarmare. A luat 
cuvîntul șeful delegației so
vietice, Alexei Roșcin.

Pronunțîndu-se pentru inter
zicerea totală a armelor chi
mice, reprezentantul sovietic a 
menționat că proiectul de 
venție prezentat în acest

con
sens

de țările socialiste constituie în 
prezent singurul document care 
conține propuneri concrete în 
problema interzicerii armelor 
ohimice. Roșcin a subliniat că 
acest document este o bază 
bună pentru convorbiri de lucru 
în cadrul Comitetului de de
zarmare.

KURT WALDHEIM ESTE PENTRU PRIMIREA
R.D.G. Șl A R.F. A

Secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, s-a pronunțat, într-un inter
viu acordat ziarului de limbă 
germană care apare la Buenos 
Aires, „Argentinische Tageblatt", 
„pentru primirea Republicii De
mocrate Germane și a Republicii

Federale a Germaniei în Organi
zația Națiunilor Unite". Kurt 
Waldheim a arătat că „aceste 
două state joacă un mare rol în 
rîndul țărilor dezvoltate. Consi
der că intrarea acestora în 
O.N.U. corespunde intereselor 
Organizației Națiunilor Unite".

★ ★

Tratative Uahr-Ifohl

Populația Berlinului occidental 
continuă sâ se pronunțe în spriji
nul ratificării tratatelor încheiate 
de R. F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică și Polonia, act care ar 
contribui la intrarea în vigoare a 
acordului cvadripartit privind 
Berlinul occidental.

La inițiativa Partidului Socialist 
Unit al Berlinului occidental, 
Uniunea persoanelor persecutate 
de naziști din acest oraș și alte 
organizații democratice au organi
zat strîngerea de semnături pe un 
apel cerînd ratificarea tratatelor.

La Bonn a luat sfîrșit întîl- 
nirea de două zile dintre Egon 
Bahr, secretar de stat la Can
celaria federală a R.F. a Ger
maniei, și Michael Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R. D. Germane. După 
cum se arată într-un oomuni-

cat dat publicității joi, au con
tinuat convorbirile în problema 
unui acord general de trafic 
între R.F.G. și R.D.G. în cursul 
cărora s-a înregistrat un pro
gres.

Următoarea intîlnire va avea 
loc la 26 și 27 aprilie la Berlin.

Prima sesiune a Comisiei
mixte sovieto - vest ■ germane
La Bonn a avut loc prima se

siune a Comisiei mixte de co
laborare economică și tehnico- 
științifică dintre U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei, care s-a des
fășurat sub președinția minis-

trului vest-german al economiei 
și finanțelor, Karl Schiller. De
legația sovietică a fost condusă 
de V. N. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
nunță agenția T.A.S.S.

a-

Pentru restabilirea
dintre Japonia

Reprezentanți de jeama =u 
Partidului Socialist din Japonia, 
Partidului Komei, Partidului Socia
list Democratic, precum și ai unui 
mare număr de sindicate și orga
nizații obștești, personalități pro
eminente ale vieții publice nipone, 
au hotărît ca, în scopul restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre Japo
nia și R. P. Chineză, al întăririi re-• •••••••••

se manifestă aceeași 
de asimilare a 

„made 
Astfel, 35 la 

dintre profesori 
americani ; 75 la

cială 
tendință 
tot ceea ce este 
in U.S.A.".
sută
sînt...
sută din toate ziarele de 
la standuri sînt tipărite 
în S.U.A. ; șapte zecimi

que-uri și 
ricane de 
In forme 
organizare., demonstrații
le de stradă, lozinca cea 
mai des întîlnită sună : 
„Canada nu este rezerva
ție de vînătoare pentru 
americani". Resentimen-
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magazine ame- 
pe strada lor", 
superioare de

te deran- 
de „răsu-

relațiilor diplomatice 
și R. P. Chineză

poate să nu 
jeze". O astfel_ _____
cire" care tindea să afec
teze serios relațiile din
tre cele două tari, la un 
moment dat, a fost insti
tuirea în august trecut 
(ridicată ulterior în de
cembrie, după devaloriza-

Menghina economică"
• „O BUCĂȚICĂ DIN CANADA" • NEMULȚUMIRI

LA OTTAWA Șl TENDINȚELE

DE DEZAMERICANIZARE

din programele de tele
viziune sînt de provenien
ță americană. Acestea 
sînt datele pe care cana
dienii le amintesc oride- 
cîteori invocă sursele ne
mulțumirii lor fată de 
relațiile speciale cu a- 
mericanii. Nemulțumirea 
populară ia citeodată for
mele cele mai neaștep
tate : texte de muzică u- 
șoară, scrisori de protest 
ale gospodinelor „împo
triva lanțului de bouti-

tul față de puternicul 
vecin de la sud a înre
gistrat amplitudini necu
noscute cu ani în urmă. 
Curentul de opinie a de
venit atît de puternic 
incit i-a smuls unele re
flecții amare chiar și pri
mului ministru Trudeau : 
„Să trăiești lingă S.U.A.. 
este într-un fel. ca si 
cum ai dormi cu un ele
fant. Oricît de prietenos 
și potolit ar fi. orice ră
sucire sau mormăit nu

rea dolarului) a supra
taxei de 10 la sută 
pe importurile canadiene. 
Neexceptarea Canadei, la 
acel timp, de Ia supra
taxa împovărătoare și 
răspunsurile seci ale se
cretarului de finanțe, 
Connally, i-au edificat pe 
canadieni că n-o să se 
bucure niciodată de tra
tament avantajos din par
tea partenerilor lor.

La Ottawa, asemenea 
răspunsuri au fost pri-

mite cu amărăciune și 
premierul Trudeau a în
cercat să riposteze nuan
țat (!) : „Cu prieteni ca 
secretarul Connally, cine 
mai are nevoie de duș
mani". Tendințele de 
dezamericanizare a Cana
dei se fao tot mai insis
tent prezente. Trudeau a 
înființat „Corporația pen
tru dezvoltarea Canadei" 
cu un capital de 7 miliar
de de dolari, care repre
zintă ceva, dar totuși prea 
puțin pentru telul urmă
rit. Ministrul pentru ve
nitul national, Herbert 
Gray, a întocmit un ra
port în care preconizează 
măsuri pentru preluarea 
de către canadieni a con
trolului asupra propriei 
economii. Intr-o circula
ră se cere ca 60 la sută 
din programele de radio 
și televiziune să fie de 
producție autohtonă etc. 
Dar, poate, starea de spi
rit potrivnică acelora 
care-și însușesc cîte „o 
bucățică din Canada", ve
cinii de la sud, iese mai 
bine în evidentă dintr-un 
sondaj efectuat de insti
tuția (tot americană) Gal
lup : 67 la sută dintre cei 
interogări se opun conti
nuării fluxului de capital 
american în tara lor.

tațiilor de priete*uu intra poporul 
japohez și poporul chinez, să în
ființeze o Conferință de coordona
re pentru promovarea restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări, informează agenția 
China Nouă.

Intr-un apel dat publicității, re
prezentanții partidelor și organiza
țiilor menționate relevă că, în 
lumina marilor schimbări petrecu
te în lume, restabilirea relațiilor 
diplomatice cu R. P. Chineză a 
devenit o sarcină importantă șl 
urgentă. Arătînd că între popoare
le japonez și chinez se dezvoltă 
rapid diferite contacte, apelul rele
vă că „poporul japonez dorește să 
contribuie la realizarea unei vizite 
în Japonia a unei delegații de 
prietenie din R. P. Chineză**.

Apelul arată, totodată, că, în 
vederea restabilirii relațiilor diplo
matice cu R. P. Chineză, inițiato
rii conferinței de coordonare con
sideră de datoria lor să desfășoare 
o mișcare la scară națională în a- 
cest scop, pornind de la urmă
toarea poziție : guvernul R. P. 
Chineze este singurul guvern le
gal care reprezintă China ; Taiwa- 
nul este o parte inalienabilă a te
ritoriului chinez și problema Tai- 
wanulul este o problemă internă a 
Chinei ; prin urmare, tratatul din
tre Japonia și Cian Kai-și trebuie 
abrogat.

Poliția a pătruns în incinta 
universității din Santo-Domingo 
deschizind focul asupra studen
ților (în număr de aproape 3 000) 
întruniți în cadrul unei adunări 
protestatare. 60 de studenți au 
fost răniți iar peste 200 ares
tați ; an fost, de asemenea, a- 
restați rectorul universității ?i 
doi profesori universitari earo 
au participat la adunarea stu
denților. Tot în capitala domi
nicană poliția a atacat pe elevii 
baricadați în clădirile liceelor 
„Antonio Gomar" și „Para
guay". Incidente similare au fost 
semnalate la Santiago de los 
Cabbaleros unde poliția a ata
cat cu arme de foc și gaze la
crimogene studenții care mani
festau pe străzile orașului ; doi
sprezece studenți fiind răniți și 
35 arestați. In oralul Romana, 
capitala provinciei cu același 
nume, școala pedagogică a fost 
pur și simplu supusă unui asalt 
al poliției care i-a evacuat cu 
forța pe studenții baricadați în 
amfiteatre după o adunare de 
protest. Pentru a împiedica in
formarea opiniei publice asupra 
amploarei actualelor înfruntări, 
Ministerul dominican al teleco
municațiilor a interzis stațiilor 
naționale de radio și televiziune 
să transmită imagini sau Știri 
în legătură cu ciocnirile amin- 

- tdte.
Actuala încordare din centrele 

universitare dominicane (căreia 
i s-au alăturat acum solidari 
elevii din numeroase licee și 
multe cadre didactice) consti
tuie, de fapt, o continuare a 
amplei mișcări revendicative 
studențești, mișcare ce vizează 
încetarea amestecului poliției în 
facultăți, anularea așa-numitu- 
lui „proiect de restructurare 
a universităților" și înfăptuirea 
unei reforme democratice pro
funde a învățămîntului supe
rior. Cerințele studenților de în
cetare a amestecului poliției în 
facultăți țintesc, în mod special, 
abolirea unui decret guverna
mental emis la 1 martie, decret 
în virtutea căruia a fost intro
dusă obligativitatea participării 
organelor „ordinii publice" (a 
poliției și jandarmeriei mobile) 
la orice adunare studențească 
„cu caracter neuniversitar" care 
întrunește mai mult de... cinci
sprezece persoane. Calificînd 
decretul drept un act „care poa
te transforma viața universitară 
într-o variantă a unui regim 
penitenciar". Federația studen
ților dominicani (FED) a che
mat tineretul universitar ca și 
întreaga generație a țării, la 
acțiuni energice „pentru anula
rea acestui act medieval".

O indignare tot atît de mare 
a stîrnit în rîndul studenților și 
proiectata „nouă structurare a 
universității" ale cărei linii ge
nerale au fost prezentate în 
urmă cu eîteva săptămîni de 
Ministerul Instrucțiunii Publice

și care ar urma să intre în vi
goare în viitorul an universi
tar. ,,Proiectul — se arată îa- 
tr-o declarație a Federației stu
denților dominicani citată de 
corespondentul lui NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG Ia Santo Do
mingo — vizează introducerea 
unui spirit de cazarmă în uni
versitate și anihilarea oricărei 
preocupări a studenților pentru 
viața socială și politică... Schim
bările prevăzute țin seama nu
mai de voința unei minorități 
de a-și păstra dominația și mo
nopolul puterii".

Principalele prevederi ale 
proiectatei „noi structurări" se 
referă, în principal, la restrin- 
gerea și mai drastică decît pînă 
acum a posibilităților tinerilor 
proveniți din păturile populare 
de a intra în universitate, pre
cum și la interzicerea oricărei 
activități obștești a studenților 
sub sancțiunea expresă a exclu
derii definitive din școală. Este 
vorba, așadar, nu numai de ig
norarea totală a revendicărilor 
studențimii privind democrati
zarea universității dar și de o 
veritabilă represiune legiferată 
împotriva oricăror tendințe pro
gresiste în viața școlii superioa
re dominicane.

Ofensiva cercurilor 
extremiste de 
dreapta care dau 
tonul actualmente 
la Santo Domingo 
împotriva universi

tății are un mobil precis. La fel 
ca în alte țări latino-americane, 
studenții dominicani se află, în 
marea lor majoritate, alături de 
forțele progresiste. Or, tocmai 
acest lucru incomodează autori
tățile. Nu întîmplător, „pache
tul" de măsuri și proiecte vi- 
zînd instaurarea controlului po
lițienesc în facultăți survine 
după o perioadă agitată în is
toria universității dominicane. 
In ultimii doi ani s-.a înregis
trat o intensificare fără prece
dent a luptei studențimii pentru 
reforme democratice. E semni
ficativ faptul că în precedentul 
an universitar, cursurile la toa
te cele patru universități din 
țară au fost suspendate Pe ter
mene variind între două și Pa
tru luni, ca urmare a tulbură
rilor și grevelor studențești.

Acum, studenții dominicani 
își reafirmă energic hotărîrea 
de a se opune noilor măsuri 
restrictive, anti-democrat! ce.
Federația studenților domini
cani (FED) a anunțat că ac
tuala grevă generală va conti
nua pînă Ia suspendarea decre
tului din 1 martie și primirea 
de către autorități a unei dele
gații a studenților din toate cen
trele universitare eare să expu
nă cerințele concrete privind o 
reformă democratică a univer
sității.

P. NICOARA

DOINA TOPOR

Edward Kennedy
este in favoarea

unor relații
normale cu Cuba

Senatorul democrat Edward 
Kennedy a cerut guvernului 
S.U.A. „să acționeze în vederea 
deschiderii perspectivei de stabi
lire a unor relații normale cu Re
publica Cuba", transmite agenția 
Associated Press.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a primit la Casa 
Albă echipa de tenis de masă a 
R.F. Chineze, care se află în vi
zită în Statele Unite. La primire 
a fost prezent Henry Kissinger, 
consilier special al președintelui 
pentru problemele securității 
naționale.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE al O.N.U. a răspuns po
zitiv cererii formulate la 29 
martie de guvernul Libanului 
pentru mărirea numărului de

Gandhi se vor întîlnl In apro
piere de Islamabad, pentru a 
pregăti reuniunea la nivel înalt 
indo-pakistaneză menită să con
tribuie la soluționarea proble
melor în suspensie dintre cele 
două țări.

• LA HELSINKI a avut loo 
adunarea anuală a Asociației de 
comerț Finlanda—România, la 
care au participat reprezentan
ții unor importante firme și în
treprinderi de import-export 
finlandeze.

p eHs o xi
observatori internaționali afec
tați comisiei mixte de armisti
țiu libanezo - israeliene, creat 
pentru aplicarea stipulațiilor a- 
cordului din 1948. Potrivit deci
ziei Consiliului de Securitate, 
în intervalul următor vor fi 
create trei noi posturi fixe de 
observație și vor fi numiți 14 
membri suplimentari pentru co
misie.

• IN URUGUAY a fost de
clarată o grevă de protest, de 
48 de ore, împotriva asasinării 
a șapte persoane și rănirea altor 
trei, în cursul unui atac asu
pra sediului unei organizații lo
cale din Montevideo a partidu
lui comunist. Greviștii cer ridi
carea „stării de război" și resta
bilirea libertăților și drepturilor 
democratice, precum și îmbună
tățirea condițiilor de viață.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Pakistanului, reluat de 
agențiile Associated Press și 
Reuter, a declarat că, săptămînă 
viitoare, reprezentanți ai preșe
dintelui Zulficar Aii Bhutto și 
ai primului ministru Indira

MISIUNEA 
APOLLO-16“

John Young și Charles Duke 
au pătruns în jurul orei 17 (ora 
Bucureștiului) In interiorul mo
dulului lunar, „Orion" în ve
derea aselenizării în apropierea 
craterului Descartes. Pentru 
vineri și sâmbătă au fost pro
gramate trei „ieșiri" pe Lună, 
în timpul cărora vor fi par
curși 25 de kilometri, cu 2,2 ki
lometri mai mult decât prede
cesorii lor, David Scott și James 
Irwin.

Aselenizarea navei spațiale 
„Apollo-16“, nu a mai avut loc 
la ora 22,41 (ora Bucureștiului), 
așa cum fusese prevăzută ini
țial. Ea a fost amînată cu apro
ximativ 10 ore (durata a 5 re
voluții complete a navei în jurul 
Lunii) din cauza, se pare, a unei 
defecțiuni a motorului principal 
al modulului de comandă 
„Caisper".

București (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

PRERIA : rulează la Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 19), 
Vltan (orele 16; 19,15).

PENTRU CA SE IUBESC 7 ru
lează Ia Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,15), Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
(la orele 10 — Program pentru 
copil).

INCIDENTUL ; rulează la Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20.45), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în

continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Grivița (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomls (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

PIROSMANI : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20), Giulești (orele 15,30; 17,45; 20).

PADUREA PIERDUTA : rulează

la Flacăra (oreje 15,30; 17,45; 20), 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

OSCEOLA ; rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
Ia Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OLESIA : rulează Ia Pacea (orele 
16; 18; 20).

MIRII ANULUI II 7 rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15),
Munca (orele 16; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

LOVE STORY : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE

TOȚI LA MOARTE ; rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Arta (orele 15,30: 18: 20 15).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19.30).

SPARTACUS — ambele serii — 
(orele 10; 13). PANICA LA HOTEL 
(orele 16; 18). COLIERUL REGI
NEI (ora 20,30), rulează la Cine
mateca „Union**.

Opera Română ; TRUBADURUL 
— ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNA —

ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale** (Sala Comedia) : RE
GELE LEAR — ora 20; (Sala Stu
dio) : SĂ NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARĂ — ora 20; Teatrul 
C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19.30; (Sala 
Studio) : SUS PE ACOPERIȘ... ÎN 
SAC — ora 20; Teatrul Giulești : 
GÎLCEVILE DIN CHIOGGIA — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala
Savoy) : BIMBIRICA — ora 19,30;
(Sala Victoria) ; ȘI FEMEILE
JOACA FOTBAL — ora 19.30; Stu
dioul „Casandra" al I.A.T.C. :
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — ora 20; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : CÎND 
REVOLVERELE TAC — ora 19,30;

(la Sala Palatului) : FETELE DI- 
DINEI — ora 19,30; Circul Bucu
rești : PLANETELE RÎD SUB 
CUPOLA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Panoramic 
științific. 9,45 Doi virtuozi ai tara
gotului ; Ion Milu și Remus Bis
trița. 10,00 Curs de limba germa
nă (Lecția a 12-a). 10,30 Film se
rial „Sebastien și secretul epavei**. 
Episodul „Chemarea mării". 11,00 
Portativ ’72. 11,40 Campionatul
mondial de hochei — grupa A : 
Suedia — Finlanda (repriza a 
IlI-a). înregistrare de la Praga. 
Comentator C. Diamantopol. 12,10 
Telejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 
17,30 Deschiderea emisiunii de

după-amiază. 17,35 Arta plastică : 
Prin expoziții. 17,50 Stop-cadru. 
18,15 Muzică ușoară cu Roxana 
Matei și formația Marcel Ionescu. 
18.35 Satul contemporan. Dialog 
neîntrerupt. 19,00 Oameni și fapte. 
19,10 Avanpremieră. Publicitate. 
Tragerea loto. 19,20 1001 de seri : 
„Pățaniile lui Moș Ispravă". 19,30 
Telejurnal. 20,10 Apollo-16 — as
pecte din prima activitate pe su
prafața Lunii a celor doi astro- 
nauți — Johny Young și Charles 
Ducke. 20,40 Film artistic : „Vîn- 
tul s-a oprit în zori" — producție 
a studiourilor iugoslave. Regia R. 
Novakovic. 22,10 Revista literară 
TV. 22,40 „24 de ore**.

PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pii : „Fugi, pîrîiașule !“ 20,15 Bi
blioteca pentru toți. 20,50 Agenda. 
21,25 Viața economică a Capitalei. 
21,45 Film documentar : „Două ce
tăți" — o producție a Studioului de 
filme documentare „Alexandru Sa- 
hia“. 22,00 Muzică de pretutindeni.
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