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Ieri» Ia București, s«au deschis HOTĂRÎRE
LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNARI NAȚIONALE
Marea Adunare Națională a reluat, vineri dimineața, 

in ședință plenară, lucrările celei de-a patra Sesiuni a 
celei de-a Vl-a legislaturi, începute în luna martie In 
perioada de la ultima ședință plenară, comisiile perma
nente de specialitate ale celui mai înalt for al țării au 
examinat proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni.

Deputății iau în discuție documente de o deosebită 
importanță pentru dezvoltarea pe mai departe a econo
miei naționale a țării noastre. Ele se înscriu în ansam
blul măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale, la creșterea eficienței 
activității economice, stabilite de Conferința națională și 
Congresul al X-lea al partidului. Unele din aceste docu
mente au fost supuse dezbaterii publice, un mare număr 
de oameni ai muncii aducîndu-și contribuția la îmbună
tățirea și definitivarea lor. Dezbaterea publică a docu
mentelor de bază ale sesiunilor Marii Adunări Naționale 
este încă o dovadă a caracterului larg democratic al 
orînduirii noastre, o expresie a spiritului democratismului 
socialist, care caracterizează întreaga viață politică și 
socială a țării.

In sală se aflau deputății Marii Adunări Naționale, 
precum și numeroși invitați — conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții științifice și culturale, ziariști.

Printre invitați se aflau, de asemenea, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la București, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Este ora 10. Intîmpinați cu puternice aplauze sosesc 
în sală conducătorii partidului și statului. In loja din 
dreapta a marei incinte rotunde iau loc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache. Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă ocupă loc membrii Consiliului de 
Stat

Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec, deschide ședința și propune, în numele 
Biroului M.A.N., următoarea ordine de zi :

1. — Proiectul legii organizării producției și a muncii 
în agricultură.

2. — Proiectul de lege privind gospodărirea mijloa
celor materiale și bănești, organizarea și funcționarea 
controlului financiar.

3. — Raportul Consiliului de Miniștri cu privire la 
măsurile pentru înlăturarea efectelor calamităților natu
rale din primăvara anului 1970.

4- — Proiectul de lege cu privire fa organizarea și 
funcționarea cooperației de consum.

5. — Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consiliul de Stat de la ulti
ma sesiune a Marii Adunări Naționale.

6. — Raportul despre activitatea desfășurată de or
ganele Procuraturii în anul 1969.

7. — Darea de seamă asupra activității Tribunalului 
Suprem în anul 1969.

Marea Adunare Națională a adoptat în unanimitate 
ordinea de zi propusă.

La primul punct al ordinei de zi, deputatul Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, a prezen

EXPUNEREA
la proiectul legii organizării producției 

și a muncii în agricultură
— prezentată de tovarășul Angelo Miculescu, 

ministrul agriculturii și silviculturii -
înfăptuirea vastului program 

de construire a societății so
cialiste, multilateral dezvolta
te, adoptat de Congresul al X- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, impune ca o necesitate 
obiectivă punerea în valoare 
cit mai deplină a resurselor 
materiale din toate ramurile e- 
conomiei, precum și continua 
îmbunătățire a conducerii și or
ganizării tuturor sectoarelor, 
care să permită participarea 
activă și mai rodnică a oame
nilor muncii din patria noastră 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să supun aprobării 
Marii Adunări Naționale proiec
tul de lege cu privire la or
ganizarea producției și a mun
cii în agricultură, elaborat de 
Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii și Consiliul Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A-

gricole de Producție, din ini
țiativa și sub conducerea di
rectă a conducerii de partid, 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, proiect dez
bătut în recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., ale cărții prevederi 
asigură perfecționarea sistemu
lui de organizare a producției 
și a muncii în agricultură, pen
tru corelarea acestora cu do
tarea și condițiile create și cu 
cerințele dezvoltării forțelor de 
producție, în agricultură și în 
întreaga economie națională. A- 
cest act de mare importanță 
și actualitate, întocmit pe baza 
unei profunde analize a rezul
tatelor obținute și a sarcinilor 
ce revin agriculturii în- cadrul 
planului general de dezvoltare 
a țării, răspunde cerințelor o- 
biective ale dezvoltării multi
laterale a României și se în
scrie ca pm-te integrantă în 
complexul, de măsuri luate de 
partid și de stat pentru per

tat expunerea la proiectul legii organizării producției și 
a muncii în agricultură. Raportul Comisiei de speciali
tate și al Comisiei juridice la acest proiect de lege a 
fost prezentat de deputatul Dumitru Coliu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvicultură.

A început apoi discuția generală la acest proiect de 
lege.

Au luat cuvîntul deputății Marin Vasile, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, Mihai Kovacs, preșe
dintele Cooperativei agricole de producție din comuna 
Cătălina, județul Covasna, Eugenia Boro, inginer șef de 
fermă la Cooperativa Agricolă de Producție din comuna 
Săveni, județul Botoșani, Gheorghe Petrescu, prim-vice- 
președinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Nicolae Doggendorf, directorul între
prinderii pentru mecanizarea agriculturii din comuna 
Orțișoara, județul Timiș, și Gheorghe Maftei, președintele 
Cooperativei Agricole de Producție din comuna Jibucani, 
județul Neamț.

Proiectul legii a fost discutat apoi pe articole și 
supus în întregime votului secret cu bile.

Marea Adunare Națională a adoptat Legea organi
zării producției și a muncii în agricultură.

în continuarea ordinii de zi, deputatul Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, a prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești, organizarea și funcționarea controlului 
financiar. Deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
economico-financiare, a expus apoi raportul acestei comi
sii și al Comisiei juridice la proiectul de lege supus dez
baterii Marii Adunări Naționale.

La discuția generală au luat cuvîntul deputății : Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comitetului județean Buzău, al 
P.C R., președintele Consiliului popular județean, lulia 
Pasca, director general al Combinatului textil nr. 1 din 
Timișoara, losif Opriș, adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Gheorghe Goina, președintele 
Cooperativei Agricole de Producție din comuna Sîntana, 
județul Arad, și Nicolae Morariu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Suceava.

Proiectul legii a fost discutat apoi pe articole. De
putății Cornel Cazan și Mircea Rebreanu au făcut cu 
acest prilej propuneri pentru îmbunătățirea proiectului 
de lege, care au fost aprobate.

Prin vot secret cu bile, Marea Adunare Națională a 
adoptat apei, cu amendamentele făcute de deputați, 
Legea privind gospodărirea mijloacelor materiale și bă
nești, organizarea și funcționarea controlului financiar.

După-amiază, lucrările sesiunii au început cu rapor
tul Consiliului de Miniștri cu privire la măsurile pentru 
înlăturarea efectelor calamităților naturale din primă
vara anului 1970, prezentat de tovarășul losif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

La discuția asupra raportului au luat cuvîntul depu
tății Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Execu
tiv al CC. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, An
drei Barta, președintele Cooperativei Agricole de Produc
ție din comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud, Gheorghe 
Cocoș, director general al Grupului de șantiere - Lotru, 
Virgil Cazacu, secretar al Comitetului municipal București 
al P.C.R., și Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici.

fecționarea metodelor și forme
lor de conducere a economiei.

Potrivit practicii încetățenite 
de conducerea partidului nos
tru, de a supune discuției pu
blice cele mai importante pro
bleme de interes național, pro
iectul de lege a fost publicat 
și larg dezbătut de oamenii 
muncii. Interesul manifestat fa
ță de problemele pe care le 
cuprinde, rezultă din numeroa
sele propuneri făcute de ingi
neri, tehnicieni, muncitori, 
membri cooperatori din toate 
județele, precum și de unele 
instituții centrale și comisii 
ale Marii Adunări Naționale. 
Forma prezentată dezbaterii și 
aprobării dumneavoastră, tova
răși deputați, cuprinde îmbu
nătățirile ce au reieșit din pro
punerile amintite.

Proiectul de lege înmănun
chează principalele îndatoriri și

(Continuare în pag. a 2 a)

Progresul multilateral al eco
nomiei noastre, bazat pe creș
terea în ritm susținut a pro
dusului social și a venitului na
țional, asigurarea unei rate înal
te a acumulării au determinat 
sporirea considerabilă a pro
prietății socialiste, a întregii a- 
vuții naționale a României.

Dimensiunile patrimoniului 
nostru socialist, în ansamblu și 
in fiecare unitate, complexita
tea crescîndă a vieții econo
mice impun sporirea competen
ței, grijii și răspunderii pentru 
administrarea mijloacelor mate
riale și bănești, îmbunătățirea 
activității de control financiar. 
Această cerință se accentuează 
și mai mult în condițiile lăr
girii drepturilor centralelor și 
întreprinderilor în realizarea 
gestiunii lor economice, ca ur
mare a ansamblului de măsuri 
luate pentru perfecționarea or
ganizării, conducerii și planifi
cării economiei naționale.

Deputatul Virgil Cazacu a propus ca deputății Marii 
Adunări Naționale să* ofere indemnizația lor pe o lună 
pentru fondurile destinate ajutorării județelor care au 
suferit de pe urma calamităților.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
„Nu am de gînd să mă refer la problemele aflate la 
ordinea de zi, pentru că despre acestea am vorbit ieri în 
plenara Comitetului Central. In legătură, însă, cu propu
nerea tovarășului deputat Cazacu am hotărit să ofer in
demnizația mea de deputat pe anul 1970 județelor Alba 
și Satu Mare pentru a fi împărțită unor familii cu mai 
mulți copii".

Deputății Marii Adunări Naționale au hotărit în una
nimitate să ofere indemnizația pe o lună pentru fondul 
de ajutorare a județelor sinistrate.

Tovarășul Ștefan Voitec a anunțat apoi că membrii 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român au hotărit, urmînd exemplul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, să ofere indemnizația lor de 
deputați pînă la sfîrșitul anului pentru fondul de ajuto
rare al sinistraților.

Deputatul Ion Avram, ministrul industriei construcți
ilor de mașini, în numele membrilor guvernului, care sînt 
deputați în Marea Adunarea Națională, și deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, în 
numele membrilor Consiliului de Stat, au anunțat că 
membrii acestor organe au hotărit să ofere indemnizația 
de deputat pînă la sfîrșitul anului pentru ajutorarea celor 
ce au suferit de pe urma inundațiilor.

Mai mulți deputați au exprimat, de asemenea, hotă- 
rîrea de a subscrie pentru fondul de ajutorare indemni
zația de deputat pînă la sfîrșitul anului sau pe mai multe 
luni. Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ște
fan Voitec, a făcut propunerea că deputății care doresc 
să ofere mai mult decît indemnizația pe o lună se pot 
adresa în acest scop Secretariatului Marii Adunări Națio
nale.

După încheierea discuției asupra raportului Consi
liului de Miniștri, Marea Adunare Națională a adoptat o 
hotărîre prin care aprobă raportul.

Trecîndu-se la următorul punct de pe ordinea de zi, 
tovarășul Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum, a prezentat expunerea la pro
iectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea 
cooperației de consum, elaborat de ultimul congres al 
acesteia și însușit de un important număr de deputați 
din toate județele țării.

Deputatul Dumitru Balalia, președintele Comisiei 
pentru consiliile populare și administrația de stat, a pre
zentat raportul acestei comisii, al Comisiei economico-fi
nanciare și al Comisiei juridice la acest proiect de lege.

La discuția generală asupra proiectului de lege au 
luat cuvîntul deputății Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, Johan Schuster, președintele Co
operativei Agricole de Producție din comuna Aței, jude
țul Sibiu, și Gheorghe Oiță, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean Olt. •

După discuția pe articole, proiectul de lege a fosl 
supus votului secret cu bile.

Marea Adunare Națională a adoptat Legea cu pri
vire la organizarea și funcționarea cooperației de con
sum.

Lucrările sesiunii continuă-
(Agerpres)

EXPUNEREA
la proiectul de lege privind 

gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, 
organizarea și funcționarea controlului financiar 
— prezentată de tovarășul Florea Dumitrescu,

„In asigurarea folosirii in
tegrale, cu rezultate maxime a 
potențialului economic al țării, 
în apărarea și dezvoltarea avu
tului obștesc — arăta secreta
rul general al partidului la 
Conferința Națională din de
cembrie 1967 — o contribuție 
de prim ordin trebuie să aducă 
controlul financiar. De aceea 
Se, impune îmbunătățirea acti
vității de control financiar, 
perfecționarea organizării apa
ratului >de control, delimitarea 
mai precisă a atribuțiilor sale, 
creșterea răspunderii Ministeru
lui finanțelor ca organ central 
de coordonare și orientare u- 
nitară a controlului financiar 
pe toate treptele economiei".

In îndeplinirea sarcinilor tra
sate de Conferința Națională 
și .Congresul al X-lea al parti
dului, a fost elaborat proiec
tul de lege privind gospodări
rea mijloacelor materiale și 
bănești, organizarea și funcțio

narea controlului financiar, 
proiect care a fost dezbătut la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Procesul de elaborare a proiec
tului de lege a fost orientat și 
îndrumat îndeaproape de con
ducerea de partid și de stat, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, vă rog să-mi per
miteți să prezint acest proiect 
de lege Marii Adunări Națio
nale spre dezbatere și adoptare. 
El face parte din ansamblul de 
măsuri legislative luate în ulti
mul timp cu privire la regle
mentarea contractelor economi
ce, regimul investițiilor, calita
tea produselor, organizarea și 
disciplina muncii, organizarea 
cercetării științifice și altele, 
măsuri menite să asigure un 
cadru juridic perfc'i ionnf. în-

(Conlinuare în pag. a 3-a)

cu privire la aniversarea 
semicentenarului 

Partidului Comunist 
Român

In mai 1971 se vor împlini 
50 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului 
român în lupta pentru lichi
darea exploatării și asupririi, 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății, pentru bună
stare și fericire, pentru trium
ful socialismului în România.

Constituirea partidului comu
nist cu o jumătate de secol în 
urmă a marcat o cotitură isto
rică în dezvoltarea mișcării 
muncitorești din țara noastră 
pe baza ideologiei marxist-leni- 
niste, a ridicat pe o treaptă 
superioară lupta revoluționară 
a proletariatului, a forțeior de
mocratice, progresiste, continu
ed și ducînd mai departe glo
rioasele tradiții ale luptei po
porului pentru eliberare socia
lă și națională, pentru făurirea 
unei Românii prospere, libere 
și independente. Sub conduce
rea P.C.R,, oamenii muncii din 
România au străbătut un drum 
lung de lupte și victorii, au 
înlăturat dominația claselor 
stăpinitoare și a imperialismu
lui străin, au înfăptuit revo
luția populară, au trecut la e- 
dificarea socialismului, au des
chis larg căile progresului so
cial în patria noastră.

Comitetul Central hotărăște 
ca aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român să 
se desfășoare sub semnul acti
vității creatoare pentru înfăp
tuirea mărețului program de 
înflorire a patriei elaborat de 
Congresul al X-lea, pentru rea- , 
lizarea de noi succese în con
strucția socialismului, în dez
voltarea economică și cultura
lă, în ridicarea nivelului de 
trai, pentru întărirea continuă 
a partidului, a rolului său con
ductor în societate, pentr.u in
tensificarea activității sale po
litice, organizatorice și ideolo
gice în rîndul maselor largi de 
oameni ai muncii.

Mișcarea muncitorească din 
Romania are bogate tradiții re
voluționare; ea s-a afirmat în 
viața politică a țării în a doua 
jumătate a secolului al XIX- 
lea, venind neîntîrziat în con
tact cu ideile socialismului, cu 
concepția marxistă despre lu
me și societate, acționînd ea o 
puternică forță motrice a pro
gresului social. Detașament ac
tiv al proletariatului mondial, 
mișcarea muncitorească din Ro
mânia a dezvoltat largi legă
turi de solidaritate cu clasa 
muncitoare din alte țări, a avut 
contact, prin reprezentanții săi. 
cu prima Internațională comu
nistă făurită de Marx și En
gels, a fost apreciată de înșiși 
fondatorii comunismului științi
fic. Un moment de seamă în 
evoluția mișcării noastre mun
citorești l-a constituit înființa
rea in 1893 a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România, care a stimulat răs- 
pîndirea ideilor socialismului 
științific, desfășurarea în for
me tot mai largi a activității 
social-politice a proletariatului, 
a luptei maselor muncitoare de 
la orașe și sate pentru drep
turi economice, pentru libertăți 
democratice, pentru dezvoltarea 
pe o linie progresistă a țării.

Primul război mondial a as
cuțit intr-o măsură tară pre- 
ceuent contradicțiile sociale, e- 
conomice și de clasă, a dat un 
nou impuis mjșcărilor sociale, a 
intensiticat lupta întregului 
nostru popor pentru realizarea 
statului național unitar. In a- 
ceste condiții, s-a afirmat cu o 
torța impresionantă voința pro
letariatului, a oamenilor muncii 
de a impune, pe cale revolu
ționară, satisfacerea năzuințelor 
lor vitale,-de a imprima o o- 
rientare nouă dezvoltării so- 
cial-economice a României.

Un exemplu însuflețitor și o 
profundă influență a exercitat 
asupra mișcării muncitorești, 
revoluționare din țara noastră, 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în Rusia, 
care a deschis epoca trecerii 
omenirii de la capitalism la 
socialism. Militanții revoluțio
nari români, masele populare 
din țara noastră au văzut în 
triumful Revoluției din Octom
brie un imbold și o înflăcărată 
chemare la lupta pentru rea
lizarea năzuințelor de libertate 
Și progres, pentru eliberarea 
socială și națională. Sînt cu
noscute amploarea și combati
vitatea deosebită pe care le-a 
avut greva generală din octom
brie 1920, grevă care a zguduit 
puternic înseși temeliile orîn
duirii burghczo-mo.șierești, de- 
monstrînd forța și vigoarea re
voluționară ale proletariatului 
român, capacitatea sa — pe ca
re istoria a verificat-o apoi pe 
deplin — de a conduce desti
nele întregului popor.

In condițiile creșterii furtu
noase a mișcării muncitorești, 
ale unui profund proces de cla
rificare politică și ideologică 
marxist-leninistă, în lupta pen
tru adoptarea unei linii consec
vent revoluționare, Congresul 
din 8 mai 1921 al Partidului 
Socialist a hotărit transforma
rea acestui partid în Partidul 
Comunist din România și afi
lierea lui la Internaționala a 
III-a Comunistă, făurită de 
V. I, Lenin.

Afirmîndu-se pe arena vieții 
politice, organizînd luptele so
ciale contra claselor exploata
toare, partidul comunist a în
scris în istoria patriei nenu
mărate pagini de eroism și ab
negație revoluționară. Cu deo
sebită forță s-a manifestat ca
pacitatea politică și organiza
torică a partidului comunist în 
timpul marilor bătălii revolu
ționare din ianuarie-februarie 
1933 împotriva măsurilor luate 
de capitaliști de a ieși din cri
ză pe spinarea celor ce mun
cesc, bătălii care, totodată au 
reprezentat prima mare mișca
re muncitorească din Europa 
împotriva pericolului pe care-l 
reprezenta fascismul. Partidul 
comunist s-a dovedit neînfrica
tul detașament revoluționar de 
avangardă al proletariatului și. 
totodată, exponentul intereselo» 
vitale ale maselor largi de oa
meni ai muncii, ale țărănimii 
și intelectualității, ale unor 
largi categorii sociale progre
siste. Partidul nostru a luptat

(Continuare in nag a 2 a)

Astăzi, 11 iulie, în jurul orei 12,30, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite de 
la aeroportul internațional București-Otopeni 
sosirea președintelui Republicii Africa Centrală 
și președintele guvernului, general Jean Bedel 
Bokassa, care, la invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face o vizită oficială în 
țara noastră.

In pagina a 3-a:

LEGE 
cu privire la organizarea 

și funcționarea 
cooperației de consuni
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HOTĂ K î It I
cu privire la aniversarea semicentenarului 

Partidului Comunist Român
(Uimare din pag. 1) 

cu consecvență ți fermitate îm
potriva asupririi naționale, pen
tru prietenie și solidaritate Lă
țească între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționali
tate; în rîndurile sale au acti
vat fiii cei mai buni ai poporu
lui român și ai naționalități
lor conlocuitoare.

Stegar al intereselor naționale 
fundamentale ale poporului ro
mân, partidul comunist s-a ri
dicat în apărarea independen
ței și suveranității țării, a mi
litat pentru o politică externă 
de pace și colaborare cu cele
lalte popoare, împotriva domi
nației imperialismului străin, 
pentru prietenie și alianță în
tre România și Uniunea Sovie
tică.

in istoria patriei va rănune 
ea un simbol strălucit al spi
ritului revoluționar al comuniș
tilor, al dăruirii lor pînă la 
sacrificiu pentru cauza liber
tății poporului, lupta împotri
va fascismului și a ocupației 
naziste, pentru eliberarea Ro
mâniei și reciștigarea indepen
dentei naționale.

In anii ilegalității, comuniștii 
români, devotați ideilor inter
naționalismului proletar au 
manifestat înalt spirit de
.solidaritate cu lupta comu
niștilor, a clasei muncitoare, 
a popoarelor din alte țări, îm
potriva reaețiunii. a fascismului, 
pentru drepturi democratice și 
o viață mai bună, pentru liber
tatea și independența țărilor 
lor

Numeroși au fost membrii 
partidului nostru, ai Uniunii 
Tineretului Comunist, alți mili- 
tanți revoluționari care, în 
anij ilegalității, ai dictaturii 
militaro-fasciste, au înfruntat 
închisorile și lagărele, au plă
tit cu prețul vieții devotamen
tul față de cauza socialismului 
și a libertății patriei. Partidul 
nostru, întregul popor român 
dau o înaltă prețuire activității 
comuniștilor, a tuturor militan 
iilor revoluționari care — că
lăuziți de idealul făuririi unei 
societăți mai drepte pe pă- 
mîntul României — au înfrun
tat cu abnegație greutățile lup
tei împotriva regimului hur- 
ghezo-moșieresc, și-au consa
crat întreaga viață eliberării 
oamenilor muncii. progresului
României. „

Unul din momentele cele mai 
glorioase ale istoriei partidului 
comunist este organizarea și 
conducerea insurecției armate 
din August 1944. Dînd glas fră- 
«nîntărilor poporului, aspirații
lor uriașei majorități a națiunii, 
partidul comunist a reușit să 
•n»l izcze cele mai largi forțe 
ociale patriotice, democratice, 

progresiste, cadrele militare și 
armata și să asigure răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste. 
întoarcerea armelor îmimtriva 
Germaniei naziste și alăturarea 
țării coaliției antihitleriste. O 
importanță deosebită pentru 
victoria luptei de eliberare 
dusă de poporul român au avut 
strălucitele izbinzi obținute de 
glorioasa Armată Roșie, de 
eroicele popoare ale Uniunii 
Sovietice, care au dus greul 
războiului antihitlerist, dînd 
contribuția hotăritoare la eli
berarea popoarelor de sub Ju
gul fascist. Partidul nostru a 
fost forța hotăritoare care a asi
gurat participarea poporului 
român, cu toate resursele sale 
economice, militare și umane. 
4n războiul dus alături de ar
mata sovietică, pentru elibera
rea deplină a teritoriului pa
triei, pentru zdrobirea fascis
mului, pînă la victoria finală 
asupra Germaniei naziste.

Partidul comunist a condus 
cu succes revoluția populară, 
lupta pentru democratizarea 
țărij și cucerirea puterii ;»oli- 
tice; sub conducerea sa, în 
furtunoase bătălii de clasă, de 
o amploare necunoscută în is
toria României, clasa muncitoa
re — care Și-a afirmat cu vi
goare spiritul său consecvent 
revoluționar — în alianță cu 
țărănimea muncitoare, cu ma
sele largi de oameni ai mun
cii a înfrînt forțele reaețiunii, 
a instaurat guvernul revoluțio
nar democrat de la 6 Martie 
1945, a înlăturat monarhia și a 
proclamat Republica, făurind 
apoi statul socialist.

Un rol de cea mai ma
re importanță l-a avut reali
zarea, încă în condițiile ilegali
tății, a colaborării dintre Par
tidul Comunist și Partidul So
cialist-Democrat : prin unirea 
lor în 1948 — pe baza ideolo
giei marxist-leniniste — sa 
constituit partidul unic al cla
sei muncitoare. Partidul Mun
citoresc Român, țara noastră 
fiind printre primele in care 
s a realizat unitatea politico-or- 
ganizatorică a clasei muncitoa
re. Această însemnată victorie 
politică a împlinit o imperioasă 
necesitate istorică, experiența 
României demonstrind că unita
tea clasei muncitoare constituie 
una din premisele fundamentale 
pentru cucerirea puterii și fău
rirea noii orînduiri sociale.

lndeplinindu-și măreața mi
siune încredințată de popor 
Partidul Comunist Român a 
deschis cea mai luminoasă 
epocă din îndelungata istorie a 
patriei noastre — epoca revo
luției și construcției socialiste; 
sub conducerea sa. România a 
cunoscut în ultimul pătrar de 
veac transformări radicale în 
întreaga structură economică și 
de clasă. în organizarea socia
lă și de stat, in modul de via
ță al oamenilor muncii ; ex
ploatarea burghezo-moșierească 
a fost lichidată pentru totdea
una, socialismul a triumfat de
finitiv la orașe și sate.

La semicentenarul partidului 
comunist, România prezintă i- 
maginea unui stat socialist în 
plin avint, care ocupă un loc 
demn io rindul popoarelor lu
mii ; pe baza făurir’i unei in
dustrii socialiste moderne, au 
crescut puternic forțele de pro
ducție ; cooperativizarea agri
culturii a schimbat profund via
ța satelor și a situat agricul
tura pe linia dezvoltării inten
sive și multilaterale; s-a îm
bogățit tezaurul spiritual al 
țării — învățămîntul, știința, 
arta și literatura cunoscînd o 
puternică înflorire, afirmi nd u-se 
ca factori de seamă în edifi
carea societății socialiste. In 
condițiile progresului dinamic 
al economiei, a crescut an de 
an venitul național și, pe a- 
ceastă bază, nivelul de trai al 
poporului — obiectivul suprem 
al politicii partidului, al orin- 
duirii noastre socialiste.

Una din marile victorii ale 
politicii Partidului Comunist 
Român este lichidarea inegali
tății, discriminării și asupririi 
oamenilor muncii de alte națio
nalități, rezolvarea în spiritul 
marxism-leninismului a proble
mei naționale. Societatea noas
tră socialistă a creat condițiile 
afirmării libere, nestingherite, 
în viața socială a tuturor cetă
țenilor, indiferent de naționali
tate, a întărit prietenia și uni
tatea frățească dintre poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare.

Politica partidului comunist, 
făurirea orinduirii socialiste au 
dat o nouă strălucire națiunii 
române, asigurînd fructificarea 
tuturor energiilor sale creatoa
re, întărind coeziunea societății 
pe baza comunității țelurilor și 
intereselor majore ale tuturor 
celor ce muncesc. Alianța și 
prietenia dintre clasa munci
toare și țărănime, unitatea so- 
cial-politică a tuturor oamenilor 
muncii s-au consolidat trainic 
in jurul Partidului Comunist 
Român, a conducerii sale. Nu 
există astăzi forță care să poa
tă răpi poporului român cuce
ririle sale revoluționare, să-l 
abată de pe calea pe care pă
șește ferm și sigur, sub fla
mura partidului — calea socia
lismului și comunismului.

Desigur, istoria de cinci de
cenii a Partidului Comunist 
Român nu reflectă o evoluție 
rectilinie, partidul nu a fost 
ferit de greutăți, greșeli și nea
junsuri în elaborarea liniei po
litice, a tacticii, în stabilirea 
formelor de activitate. Caracte
ristic este insă faptul că parti
dul a găsit în rîndurile sale, 
ale clasei muncitoare, suficiente 
forțe pentru a corecta greșe
lile comise, a depăși greutățile, 
a asigura victoria socialismu
lui. In lupta pentru învingerea 
greutăților și lipsurilor. Parti
dul Comunist Român s-a întărit 
și maturizat, a dobîndit o bogată 
experiență, și-a sporit capacita
tea de a rezolva problemele 
complexe ale luptei revoluțio
nare și construcției socialiste 
intr-un mod creator, original, 
corespunzător cerințelor obiec
tive și condițiilor concrete ale 
țării noastre.

Mărețele realizări obținute 
de-a lungul acestui drum isto
ric de o jumătate de secol re
prezintă cea mai concludentă 
dovadă a justeței politicii Parti
dului Comunist Român, care s-a 
călăuzit întotdeauna și se că
lăuzește neabătut după concep
ția revoluționară a proletaria
tului despre lume și viață, du
pă ideile marxism-leninismului, 
aplicindu-Ie creator Ia condiții
le României, la particularitățile 
fiecărei etape a dezvoltării so
cietății. Ele constituie, totodată, 
o mărturie grăitoare a faptului 
că partidul comunist, trup din 
trupul poporului român, al cla
sei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, nu are țeluri mai 
înalte, scopuri mai nobile de- 
cît servirea intereselor funda
mentale ale poporului, a cauzei 
socialismului și comunismului, 
că întreaga sa politică internă 
și externă este expresia fidelă 
a cerințelor dezvoltării ascen
dente a societății românești, a 
ridicării României pe culmi tot 
mai înalte de civilizație, a spo
ririi contribuției sale la întă
rirea forțelor socialismului și 
păcii în lume. Tocmai de aceea 
politica partidului este însușită 
și înfăptuită Cu elan de toți 
oamenii muncii, indiferent de 
naționalitate, tocmai de aceea 
partidul comunist este urmat 
cu deplină încredere și devota
ment nețărmurit de întregul 
nostru popor.

Aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român 
constituie un prilej de evocare 
a glorioaselor tradiții revolu
ționare ale mișcării noastre 
muncitorești, a clocotitoarei is
torii de lupte și victorii a parti
dului, de trecere în revistă a 
mărețelor realizări dobindite de 
poporul nostru sub conducerea 
sa încercată. In această perioa
dă vor fi sărbătorile o serie 
de evenimente importante din 
istoria luptei clasei muncitoare 
care au precedat crearea Parti
dului Comunist Român, între 
care un loc de seamă ocupă 
aniversarea semicentenarului 
grevei generale din octombrie 
1920. Vor fi marcate, de ase
menea, prin manifestări sărbă
torești, împlinirea unui sfert de 
secol de la Conferința Națională 
a partidului din 1945, precum 
și aniversarea unor figuri de 
seamă ale mișcării noastre 
muncitorești din trecut. Împli
nirea a 150 de ani de la naș
terea lui Friedrich Engels va 
prilejui, de asemenea, manifes
tări menite să releve caracterul 
marxist-leninist creator al po
liticii aplicate eu consecvență 

de Partidul Comunist Român.
In întimpinarea marii sărbă

tori va fi editată Istoria Parti
dului Comunist Român; de a- 
semenea, editurile vor tipări 
lucrări consacrate trecutului is
toric al partidului, mișcării co
muniste și muncitorești din Ro
mânia. In preajma aniversării 
semicentenarului partidului, va 
fi inaugurat Muzeul de Isto
rie al Republicii Socialiste Ro
mânia, iar muzeele județene vor 
organiza expoziții documentare 
consacrate tradițiilor mișcării 
noastre muncitorești, istoriei 
partidului comunist, realizări
lor dobindite in epoca construc
ției socialiste în țara noastră.

Prilejuind un bogat bilanț al 
activității de cinci decenii a 
partidului nostru, jubileul va 
reprezenta, totodată, un eveni
ment politic deosebit de im
portant pentru munca de viitor 
a partidului; el va marca in
tensificarea activității partidu
lui și statului, a întregului nos
tru popor, pentru obținerea de 
noi succese in construcția so
cialistă. Comitetul Central al 
partidului cheamă muncitorii, 
țăranii, intelectualii, pe toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să întîmpine glo
riosul semicentenar sporindu-și 
eforturile pentru înfăptuirea 
grandiosului program adoptat 
de cel de-al X-lea. Congres al 
P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, pentru înflorirea economică, 
socială și culturală a patriei, 
pentru ridicarea României pe 
noi trepte ale civilizației.

Obiectivul fundamental ce 
stă în fața partidului și a în
tregului popor este dezvoltarea 
tot mai puternică a bazei teh- 
nico-materiale a societății, creș
terea forțelor de producție, rea
lizarea unei viguroase industrii 
moderne și a unei agriculturi 
intensive, bazate pe introduce
rea largă în producție a cuce
ririlor științei, toate acestea 
trebuind să ducă la lichidarea 
decalajului care ne desparte de 
țările cu economie avansată. 
Partidul adresează tuturor oa
menilor muncii chemarea de 
a-și concentra forțele spre spo
rirea și perfecționarea continuă 
a producției de bunuri mate
riale, spre creșterea avuției 
noastre naționale, spre ridica
rea eficienței și a nivelului ca
litativ al întregii activități e- 
conomice. Pe această bază, se 
vor asigura creșterea continuă 
a venitului național, sporirea 
veniturilor cetățenilor,, îmbună
tățirea condițiilor de trai ale 
populației, satisfacerea în tot 
mai largă măsură a cerințelor 
oamenilor muncii.

Punerea deplină în valoare 
a superiorității noii orînduiri 
sociale, accelerarea procesului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
impun să se acționeze cu per
severență pentru perfecționarea 
relațiilor de producție, a tutu
ror raporturilor sociale, a ac
tivității statului nostru socia
list, a formelor de conducere 
și organizare a societății socia
liste. Este necesară continua
rea acțiunilor inițiate de partid 
pentru îmbunătățirea conduce
rii. planificării și organizării 
economiei naționale, întărirea 
rolului planului unic, precum 
și a răspunderii și inițiativei 
tuturor organismelor economi
ce. Pentru continuarea procesu
lui de adincire a democrații 
socialiste — necesitate obiectivă 
a progresului continuu pe ca
lea socialismului și comunismu
lui — este necesar să se creeze 
cadrul corespunzător în vederea 
participării tot mai active a 
maselor Ia conducerea statului, 
la dezbaterea și elaborarea po
liticii interne și externe, la a- 
doptarea celor mai importante 
decizii și măsuri privind evo
luția societății. In cadrul vas
tei activități consacrate perfec
ționării și întăririi noii orin- 
duiri sociale, vor trebui pro
movate în continuare cu fermi
tate principiile echității și 
dreptății sociale, ale umanismu
lui socialist, creîndu-se cefe mai 
favorabile condiții pentru ma
nifestarea plenară a persona
lității umane.

Afirmarea deplină a forței 
societății noastre impune să a- 
cordăm o neslăbită atenție în
tăririi alianței muncilorești-ță- 
rănești — temelia trainică a o- 
rinduirii noastre —, unității so- 
cial-politice și coeziunii națiu
nii noastre socialiste, dezvoltă
rii prieteniei frățești dintre po
porul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Unitatea întregu
lui popor în jurul partidului 
constituie principalul izvor al 
forței și trăinieiei de nezdrun
cinat a orinduirii noastre so
ciale și de stat.

Orientarea justă a procesului 
complex de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pune în fața partidului ce
rința imperioasă de a-și per
fecționa neîncetat activitatea 
politică și organizatorică, for
mele prin care își exercită ro
lul conducător în societate, de 
a da un caracter științific în
tregii munci de conducere a 
vieții sociale. Exprimînd voin
ța, gîndurile și aspirațiile în
tregului popor, afirmindu-se ca 
forță motrice a societății, parti- 
cipind direct, nemijlocit Ia în
treaga viață socială, organizînd 
prin membrii săi, prin organele 
și organizațiile de partid ac
tivitatea creatoare a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, 

Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate, parti
dul comunist va reprezenta și 
in viitor izvorul care vitali- 
zează eneygia creatoare a po
porului în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, forța care dinami
zează societatea noastră și a- 
sigură mersul ascendent spre 
comunism.

Unul din factorii esențiali ai 
victoriilor de ieri, de azi și de 
miine ale Partidului Comunist 
Român, ai capacității sale de 
a-și înfăptui în continuare mi
siunea de forță politică con
ducătoare a societății, îl con
stituie unitatea politico-organi- 
zatorică, coeziunea de granit a 
rindurilor sale. Mai puternic și 
unit ca oricind, reprezentînd o 
uriașă forță politică, organiza
torică și ideologică, Partidul 
Comunist Român va acționa și 
în viitor cu toată hotărirea 
pentru păstrarea și întărirea 
unității sale de nezdruncinat — 
bunul său cel mai de preț, pri
ma condiție a forței sale de 
luptă, a potențialului său ile 
mobilizator și organizator al 
poporului în opera de construc
ție socialistă.

îndeplinirea rolului ce-i re
vine in societate impune, de a- 
semenea, înfăptuirea neabătută 
a principiilor democrației in
terne și a centralismului demo
cratic, respectarea strictă a nor
melor disciplinei de partid, pre
cum și statornicirea muncii co
lective în activitatea tuturor 
organelor centrale și locale, va
lorificarea înțelepciunii colecti
ve a cadrelor, a întregului e- 
fectiv al partidului, afirmarea 
tot mai largă a inițiativei co
muniștilor, participarea lor la 
găsirea soluțiilor celor mai jus
te, a hotărîrilor celor mai co
respunzătoare cerințelor dezvol
tării patriei.

Aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român 
constituie un prilej deosebit 
pentru intensificarea activității 
noastre ideologice. Prin stimu
larea gindirii creatoare, a spi
ritului novator, prin aplicarea 
originală a legilor generale ale 
construcției socialiste în func
ție de cerințele obiective și 
particularitățile societății noas
tre — evitînd transpunerea me
canică a unor forme și metode 
proprii altor condiții social- 
economiee — Partidul Comunist 
Român iși va aduce și în viitor 
contribuția Ia dezvoltarea ex
perienței mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la 
tezaurul teoretic și practic al 
marxism-leninismului. Este da
toria oamenilor de știință, a 
cercetătorilor din domeniul ști
ințelor sociale de a elabora lu
crări care să oglindească feno
menele noi ale evoluției socie
tății noastre, să contribuie la 
elucidarea teoretică a proble
melor privind perfecționarea 
organizării societății, a relați
ilor de producție, a vieții so- 
cial-politice, evoluția în pers
pectivă a societății noastre, a 
proceselor care au Ioc în lu
me in condițiile epocii contem
porane. In intimpinarea jubi
leului partidului. Academia de 
științe sociale și politice, Insti
tutul de studii istorice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Academia 
de invățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" și Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia vor organiza o sesiune ști
ințifică comună cu participare 
internațională. Institutele de 
cercetări științifice, institutele 
de invâțămint superior, socie
tățile științifice ale cadrelor di
dactice vor organiza sesiuni de 
comunicări și simpozioane cu 
teme adecvate acestui eveni
ment. Aceste manifestări, ca și 
lucrările ce urmează a fi pu
blicate vor releva bogata acti- 
v itate teoretică și practică des
fășurată de Partidul Comunist 
Român în conducerea operei de 
edificare a societății socialiste, 
problemele actuale privind dez
voltarea economiei, culturii, a 
vieții sociale, activitatea inter
națională a partidului și sta
tului.

Intimpinarea aniversării par
tidului trebuie să fie o perioa
dă de intensificare a muncii 
politice pentru educarea comu
nistă a oamenilor muncii, pen
tru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a maselor. In 
cluburi, case de cultură, cămi
ne culturale, școli, instituie de 
învățămint superior, unități mi
litare vor fi organizate cu a- 
cest prilej conferințe, simpozi
oane și alte manifestări politi
co-educative. Presa centrală și 
locală, revistele teoretice și so- 
cial-culturale, radioul și televi
ziunea vor desfășura o amplă 
și multilaterală activitate po- 
litico-educativă consacrată o- 
glindirii eroicelor tradiții de 
luptă ale partidului, cultivării 
devotamentului tuturor oameni
lor muncii față de politica sa 
marxist-leninistă, mobilizării în
tregului popor la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Dezvoltarea culturii și artei 
va constitui și în viitor lina 
din preocupările majore ale 
partidului și statului. Partidul 
va acționa neobosit pentru îm
bogățirea vieții spirituale a po
porului, pentru cultivarea înal
telor trăsături ale omului nou, 
făuritor conștient al propriei 
sale istorii, pentru lărgirea o- 
rizontuluj cultural al maselor 
populare. In acest sens, scrii
torii, compozitorii, pictorii, 
sculptorii, toți creatorii de artă 

sînt chemați să-și afirme talen
tul, forțele creatoare în opere 
literare, artistice, cinematografi
ce înfățișînd lupta revoluționa
ră a comuniștilor, a forțelor 
înaintate ale poporului, viața 
nouă, tumultuoasă, a societății 
noastre socialiste, care să îna
ripeze poporul in lupta pentru 
Înflorirea patriei.

Sărbătorirea a 50 de ani de 
activitate revoluționară consti
tuie, de asemenea, pentru parti
dul nostru comunist un prilej 
de dezvoltare a relațiilor de co
laborare și solidaritate cu toate 
țările socialiste, cu toate parti
dele comuniste și muncitorești 
frățești, cu forțele democratice, 
anti imperialiste, de intensifica
re a activității internaționale 
puse în slujba cauzei nobile a 
socialismului și comunismului, 
a progresului social, a luptei 
pentru destindere, securitate și 
pace în lume. Concentrîndu-și 
eforturile asupra dezvoltării 
construcției socialiste în țara 
noastră, Partidul Comunist Ro
mân iși îndeplinește o înaltă 
îndatorire față de popor și, 
totodată, se achită de o obli
gație esențială față de clasa 
muncitoare din întreaga lume, 
față de forțele socialismului și 
păcii. Pornind de la înaltele 
răspunderi ce îi revin ca deta
șament activ al mișcării revo
luționare contemporane, P.C.R. 
va acționa și în viitor in spiri
tul internaționalismului prole
tar care a caracterizat viața și 
lupta partidului nostru de-a 
lungul întregii sale istorii. In 
acest spirit, Partidul Comunist 
Român va situa cu fermitate 
în centrul politicii sale dezvol
tarea prieteniei, alianței și co
laborării multilaterale cu toate 
țările socialiste, va milita în 
continuare neabătut pentru de
pășirea dificultăților existente 
între țările socialiste, pentru în
tărirea unității lor, pe baza 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, ale e- 
galității in drepturi, neameste
cului în treburile interne. în
trajutorării și avantajului reci
proc.

Partidul Comunist Român va 
intensifica relațiile de solidari
tate, colaborare și prietenie cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, își va aduce con
tribuția la refacerea și întări
rea unității mișcării comuniste 
și muncitorești, pe baza mar- 
xism-leninismului și internațio
nalismului proletar, a respec
tării independenței fiecărui 
partid, a dreptului său de a-și 
elabora de sine stătător politi
ca internă și externă, strategia 
și tactica revoluționară, for
mele de organizare și condu
cere.

In strinsă legătură cu parti
dele comuniste și muncitorești 
vor fi organizate manifestări 
adecvate în străinătate pentru 
aniversarea semicentenarului 
Partidului Comunist Român — 
expoziții, conferințe publice, ti
părirea de lucrări consacrate a- 
cestui eveniment.

Partidul nostru va dezvolta 
în continuare legăturile de co
laborare cu mișcările de eli
berare națională, cu organiza
țiile democratice și progresis
te, cu popoarele care luptă îm
potriva colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru libertate 
socială și națională, pentru a- 
părarea independenței și suve
ranității naționale, va milita 
cu toată energia pentru întă
rire* unității și solidarității 
frontului antiimperialist.

Partidul nostru va milita in 
conținu... e pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării cu 
toate statele lumii, pentru pro
movarea în relațiile dintre sta
te a principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî de sine stătător 
destinele. P.C.R. va acționa 
neobosit pentru însănătoșirea 
climatului internațional, stinge
rea focarelor de încordare și 
război, soluționarea pe cale paș
nică a problemelor litigioase, 
pentru întărirea securității in
ternaționale, pentru victoria 
cauzei generale a păcii și pro
gresului social.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român își ex
primă convingerea că împlini
rea a 50 de ani de la crearea 
partidului va fi intimpinată de 
comuniști, de uteciști, de toți 
oamenii muncii printr-o acti
vitate însuflețită, prin mobili
zarea energiilor creatoare pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului, a programului trasat de 
Congresul al X-lea, asigurînd 
mersul ascendent al economiei, 
culturii și științei, înflorirea 
multilaterală a națiunii noastre 
socialiste, sporirea contribuției 
României socialiste la întărirea 
forțelor păcii și progresului în 
lume.

La aniversarea semicentena
rului său, Partidul Comunist 
Român asigură clasa muncitoa
re. țărănimea, intelectualitatea, 
întregul popor că își va înde
plini și de acum înainte cu 
abnegație și devotament misiu
nea de forță politică conducă
toare a societății, cu care a 
fost investit, că va călăuzi în 
mod ferm România pe calea 
progresului și civilizației, slu
jind cu nemărginită dăruire in
teresele patriei noastre socia
liste. cauza generală a socia
lismului și comunismului.

EXPUNEREA
la proiectul legii

organizării producției

și a muncii în agricultură
(Urmare din pag. li 

drepturi ce revin tuturor celor 
ce lucrează în agricultură, ri
dică la rang de lege experiența 
și rezultatele dobindite de ști
ința și tehnica agricolă, stabi
lește principiile de organizare 
și funcționare a unităților a- 
gricole și, in ansamblul său, 
reprezintă cadrul legal apt să 
contribuie la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, de 
realizare a.unei agriculturi mo
derne de mare randament și 
eficiență.

Conținutul și prevederile pro
iectului de lege țin seama de 
rolul și locul pe care agricul
tura îl ocupă în economia na
țională, de corelarea ce trebuie 
asigurată între aceasta și u- 
nele ramuri industriale, de sar
cinile de export ce îi revin di
rect, și urmăresc intensificarea 
ritmului de dezvoltare a agri
culturii, necesitate obiectivă a 
economiei noastre naționale. 
Așa. cum a arătat tovarășul se
cretar general Nicolae Ceauses
cu la plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân din martie anul acesta, 
..în țara noastră, agricultura re
prezintă o ramură de bază a 
economiei socialiste este limpe
de că fără o agricultură inten
sivă, modernă, de înaltă pro
ductivitate, organizată j#e baza 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței. nu se poate asigura nici 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, nici edi
ficarea comunismului în patria 
noastră".

Partidul și statul nostru, dez- 
voltind. cu precădere industria 
socialistă, ca factor determi
nant al progresului general al 
țării, a acordat In permanență 
o importanță deosebită agricul
turii. A fost întărită și perfec
ționată baza tehnico-materială, 
organizarea producției și a 
muncii, conducerea și îndruma
rea agriculturii, creîndu-se ast
fel condiții pentru intensifica
rea producției și sporirea a- 
portului acestei ramuri la creș
terea venitului național, la pro
gresul genera] și propășirea pa
triei noastre. Astfel. în perioa
da 1966—1969. producția glo
bală -agricolă a crescut cu 25 la 
sută în comparație cu reali
zările din cei cinei ani ante
riori, iar la cereale recolta me
die anuală de 13.3 milioane to
ne depășește cu 2.4 milioane to
ne pe cea obținută în perioada 
1961—1965; ca urmare au fost 
satisfăcute nevoile crescînde de 
produse agroalimentare ale 
populației patriei noastre, a fost 
aprovizionată cu materii prime 
industria alimentară în conti
nuă dezvoltare și s-au creat 
disponibilități însemnate pentru 
export.

Conducerea de partid și de 
stat a adoptat în ultima peri
oadă un complex de măsuri 
necesare desfășurării unui vast 
program de dezvoltare în pers
pectivă a agriculturii, program 
care va determina un adevărat 
salt calitativ în ceea ce pri
vește producția, productivitatea 
și eficiența economică a aces
tei activități.

In contextul general al pre
vederilor pe care le cuprinde, 
proiectul de lege stabilește sar
cinile și răspunderile institu
țiilor centrale și locale în le
gătură cu organizarea produc
ției și a muncii în agricultură.

Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii — ca organ cen
tral care exercită conducerea 
unitară a agriculturii — îi re
vine sarcina de a elabora re
gulile agrotehnice, fitotehnice, 
zootehnice și sanitar-veterinare 
obligatorii, de a urmări felul 
în care acestea,sînt aplicate și 
respectate de către toate uni
tățile agricole și de toți deți
nătorii de terenuri și de ani
male, de a răspunde de realiza
rea politicii partidului și statu
lui nostru în agricultură, de 
rezultatele de producție și eco
nomice în acest sector principal 
al economiei noastre.

Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție 
și uniunile județene poartă răs
punderea pentru buna desfășu
rare a activității cooperativelor 
agricole, pentru întărirea vieții 
interne, lărgirea și adîncirea 
democrației cooperatiste. Ele 
trebuie să asigure o continuă 
îmbunătățire a participării la 
muncă a membrilor cooperatori 
in vederea realizării de către 
toate cooperativele agricole a 
sarcinilor de plan și a măsu
rilor pe care aceștia și le sta
bilesc.

Proiectul de lege stabilește 
sarcini și răspunderi importan
te și pentru consiliile populare 
județene, pentru organele agri
cole ale acestora. Ele poartă 
răspunderea conducerii locale a 
agriculturii și, totodată, au o- 
bligația să asigure antrenarea 
tuturor lucrătorilor, membrilor 
cooperatori și țăranilor indivi
duali pentru executarea lucră
rilor agricole în condițiile și 

termenele prevăzute de regu
lile agrozootehnice. Lărgirea 
drepturilor, atribuțiilor și răs
punderilor consiliilor populare 
pe care proiectul de lege le 
stabilește va contribui la stimu
larea activității acestora, a 
conducerilor unităților agricole, 
a tuturor celor ce lucrează în 
agricultură, la extinderea și ge
neralizarea inițiativei creatoare, 
la asigurarea unei participări 
susținute a lucrătorii ir, mem
brilor cooperatori 'a executa
rea tuturor acțiunilor și măsu
rilor necesare sporirii produc
ției agricole.

In proiectul de lege se acor
dă o importanță deosebită gos
podăririi cu grijă a fondului 
funciar al țării și exploatării 
raționale a acestuia. Pămintul, 
ca cel mai important mijloc 
de producție în agricultură, re
prezintă, în același timp o u- 
'riașă avuție națională în a că
rei judicioasă folosire este in
teresat întregul popor și. de 
aceea, nu este îngăduit nimă
nui să manifeste lipsă de răs
pundere fată d" ;vost hun na
țional.

Trebuie să spunem deschis 
că în multe unități există prac
tici de reducere nejustifîcată a 
suprafeței agricole, de ireeere 
de la categorii superioare de 
folosință la cele inferioare, iar 
în unele unități luer.'c-ile agri
cole se execută cu întîrziere și 
Iară respectarea regulilor tehni
ce stabilite do organele do spe
cialitate. situație ’ >i w<u- 
siuni negative asupra produc
ției agricole și consecințe ne-, 
favorabile, pînă la .urmă, asu
pra întregii economii naționale.

Pentru înlăturarea unor ase
menea situații, prin proiectul 
de lege sînt prevăzute nor
mele juridice clare potrivit că
rora scăderea suprafeței agri
cole și arabile este interzisă 
— cu excepția cazurilor expres 
prevăzute de lege — iar exe
cutarea lucrărilor agricole Ia 
timp și de calitate superioară, 
reprezintă o îndatorire a tutu
ror deținătorilor de terenuri.

Va fi necesar ca prin apli
carea prevederilor legii să se 
pună ordine deplină în gospo
dărirea fondului funciar ăl ță
rii, atit la Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și la uni
tățile sale în subordine, cît și 
la toate celelalte ministere și 
organe centrale de stat și co
operatiste.

Pornind de la principiul că 
o agricultură intensivă este de 
neconceput fără o zootehnie 
dezvoltată, bazată pe creșterea 
animalelor în mari ferme mo
derne și o organizare științifică 
a muncii, proiectul de lege 
stabilește reguli obligatorii ca
re se referă la aplicarea mă
surilor de selecție pentru ridi
carea însușirilor productive ale 
animalelor, asigurarea furajelor 
în cantități și sortimente co
respunzătoare, aplicarea măsuri
lor sanitar-veterinare și res
pectarea riguroasă a tehnologi
ilor de creștere și îngră«are.

Prevederile proiectului de le
ge, corelate cu măsurile cu
prinse în Programul Național pri
vind dezvoltarea zootehniei 
și sporirea producției animalie
re și cu recentele măsuri de 
cointeresare a crescătorilor de 
animale, vor asigura, fără în
doială, realizarea sarcinilor tra
sate agriculturii în acest dome
niu de conducerea de partid și 
de stat, recuperîndu-se într-o 
perioadă relativ scurtă rămîne- 
rile în urmă existente în a- 
ceăstă ramură, îndeosebi in a- 
gricultura cooperatistă.

O importanță deosebită acor
dă proiectul de lege drepturi
lor și obligațiilor ce revin sa- 
lariaților din unitățile agricole 
de stat, din asociațiile interco- 
operatiste, din celelalte forme 
de asociere și cooperare, pre
cum și angajaților și membrilor 
cooperativelor agricole de pro
ducție. La stabilirea acestor pre
vederi s-a pornit de la princi
piul izvorît din relațiile noas
tre socialiste că membrilor co
operatori, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, in ca
litatea lor de proprietari și de 
producători de a căror activi
tate este interesată întreaga so
cietate, le revine îndatorirea 
de a-și îndeplini exemplar sar
cinile în unitatea în care lu
crează. Participarea la muncă 
reprezintă atit un drept pentru 
toți cei ce lucrează in agricul
tură, cît .și o înaltă îndatorire 
cetățenească, o obligație pa
triotică.

Participarea directă a sala- 
riaților și membrilor coopera
tori la conducerea activității 
unităților trebuie să se îmbine 
cu creșterea răspunderii și în
tăririi disciplinei în muncă a 
acestora, în vederea organizării 
mai bune a muncii, introduce
rii tehnologiilor superioare de 
producție și metodelor'agrozoo
tehnice avansate, în scopul în
deplinirii în bune condiții a 
planurilor anuale și de perspec
tivă, pentru dezvoltarea și con

solidarea proprietății socialiste 
și creșterea producției și a pro
ductivității muncii pentru îm
bunătățirea continuă a rezul
tatelor economice.

Proiectul de lege statorniceș
te, de asemenea, obligația mem
brilor cooperativelor agricole de 
a respecta statutul C.A.P., ho- 
tăririle organelor de conducere 
alese de ei, îndeplinind sarci
nile stabilite de acestea în in
teresul unei mai bune organi
zări a producției și a muncii, 
a bunăstării, întregii colectivi
tăți din care fac parte. Aceas
tă prevedere este determinată 
de faptul că pămîntul și cele
lalte mijloace de producție re
prezintă o avuție națională de 
mare preț, indiferent de forma 
de proprietate sub care este 
deținută și, ca atare, societa
tea nu poate rămîne indiferen
tă față de felul în care con
ducerile cooperativelor și coo
peratorii înțeleg să-și îndepli
nească sarcinile cu privire la 
punerea în valoare a avutului 
obștesc al cooperativei agricole. 
Aplicarea acestor prevederi tre
buie să ducă la îmbunătățirea 
organizării și activității de pro
ducție și a muncii în toate u- 
nitățile cooperatiste.

Situația excepțională din a- 
cest an, cînd apele s-au revăr
sat pe mai mult de un milion 
hectare, distrugind sau avarii:id 
recolta, dovedește cu prisosin
ță justețea prevederilor din pro
iectul de lege, care conferă 
Consiliului de Miniștri și co
mitetelor executive ale consi
liilor populare județene și Mu
nicipiului București dreptul de 
a dispune ca toți cetățenii să 
participe la acțiunile ce se im
pun pentru înlăturarea pier
derilor iminente de producție 
ce pot fi cauzate de calamități 
naturale, pentru apărarea avu
tului obștesc.

Interesul și adeziunea cu care 
a fost primit proiectul de lege 
de lucrătorii din agricultură i 
propunerile pe care aceștia 
le-au făcut pentru îmbunătăți
rea și susținerea lui ne îndrep
tățesc convingerea că adoptarea 
acestei legi va exercita o in
fluență dintre cele mai poziti
ve pentru dezvoltarea și in
tensificarea agriculturii, penii u 
realizarea sarcinilor nari ce re
vin acestei ramuri. Dar a-a 
cum a subliniat tovarășul se
cretar general, Nicolae Ceaușes- 
cu, la recenta plenară a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, numai adop
tarea legii nu poate rezolva 
problemele complexe ce se ri
dică în prezent în agricultură. 
Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, consiliilor populare și 
conducerilor unităților agricole 
le revine datoria de a acționa 
cu toată fermitatea pentru a- 
plicarea prevederilor legii, de 
a antrena în această acțiune 
de mare însemnătate pentru e- 
conomia noastră pe toți cei ce 
lucrează în agricultură.

Sîntem convinși că aplicarea 
legii își va spune cuvîntul încă 
din acest an, contribuind Ia 
îmbunătățirea activității noas
tre, a celor care lucrează în a- 
gricultură, la obținerea unor 
rezultate bune, chiar în condi
țiile mai puțin favorabile pe 
care le avem în agricultură.

Referitor la această proble
mă, țin să informez Marea A- 
dunare Națională că măsurile 
luate pînă în prezent și spri
jinul deosebit care a fost a- 
eordat agriculturii de conduce
rea de partid și de stat ati 
permis ca.efectele calamităților 
în acest sector să fie mult di
minuate. Unitățile afectate de 
inundații au primit sprijin în 
mașini și utilaje, furaje și să- 
mînță, cu ajutorul cărora, pe 
măsură ce apele se retrag, te
renurile să fie reînsămînțate; 
concomitent, în celelalte zone, 
s-au însămînțat suplimentar su
prafețe cu culturi de cîmp <i 
cu legume, în vederea satisfa
cerii nevoilor de consum ale 
populației și cele ale industriei 
alimentare. De asemenea, s-au 
luat măsuri ca pe întreaga țară 
să fie semănate cu culturi du
ble peste 1.2 milioane hectare, 
îndată după recoltarea păioa- 
selor, lucrare în curs de reali
zare.

Ansamblul măsurilor luate 
pină in prezent, la care vine 
să se adauge și proiectul de 
lege supus dezbaterii și apro
bării Marii Adunări Naționale, 
ne îndreptățesc să apreciem ă 
și în condițiile acestui an se va 
obține o recoltă corespunzătoa
re, care va satisface nevoile 
de consum ale populației, iar 
pentru anii care vin există ga
ranția intensificării si moder
nizării agriculturii, astfel incit 
să se obțină o sporire simțitoa
re a producției agricole la ni
velul sarcinilor stabilite de 
Congresul al X-lea ai Parti
dului Comunist Român, asigu- 
rîndu-se ustfrt acoperirea tutu
ror nevoilor economiei națio- , 
nale.
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EXPUNEREA LEGE
la proiectul de lege cu privire la organizarea și functionarea 
cooperației de consum, prezentată de tovarășul Dumitru Dejan,

președintele Dniunii centrale a cooperativelor de consum
în cadrul preocupărilor gene

rale pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, Partidul Comunist Român 
și statul nostru acordă o atenție 
deosebită ridicării economice 
și sociale a satului, îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și 
de trai ale țărănimii și ale în
tregii populații care trăiește și 
își desfășoară activitatea in me
diul rural.

Numărînd în rîndurile sale 
peste 7 milioane de cooperatori 
și fiind membră a Frontului U- 
nității Socialiste, cooperația de 
consum participă activ la edi
ficarea construcției socialiste în 
patria noastră, la dezvoltarea 
schimbului economic între sal 
și oraș, la adîncirea și perfec
ționarea continuă a democrației 
socialiste, la mersul ascendent 
al societății noastre.

Subliniind rolul cooperației de 
consum în vișța economică și 
socială a țării. în cuvîntul său 
la cel de-al V-lea Congres al 
cooperației de consum, tova
rășul Nicolae Ceausescu a subli
niat : „în înfăptuirea politicii 
de înflorire multilaterală a sa
lului, de satisfacere a cerințelor 
de viată ale țărănimii, partidul 
nostru a încredințat sarcini 
mari și de o deosebită răspunde
re cooperației de consum. Co
operația de consum are datoria 
de a contribui la mai buna va
lorificare a produselor agricole, 
la aprovizionarea populației ru
rale cu produse industriale, la 
intensificarea schimbului econo
mic dintre sat și oraș".

în spiritul acestor prețioase 
indicații, Congresul cooperației 
de consum a adoptat importan
te hotărîri pe linia dezvoltării 
activității economice a organiza
țiilor cooperației de consum, 
hotărîri care au stat Ia baza 
elaborării sarcinilor ce le revin 
în perioada viitorului cincinal. 
Astfel, față de 1966—1970. în * 
cincinalul următor volumul 
mărfurilor ce se vor desface 
prin cooperația de consum va 
fi mai mare cu 44.3 miliarde 
lei, al achizițiilor de produse 
agricole cu 2.2 miliarde lei, al 
producției marfă și prestărilor 
de servicii către populație cu 
4.8 miliarde lei. Baza tehnico- 
materială se va dezvolta rrin 
investiții de peste 2.2 miliarde 
Iei, ceea ce va influența po

EXPUNEREA
la proiectul de lege privind 

gospodărirea mijloacelor materiale 
și bănești, organizarea și funcționarea 

controlului financiar
(Utmare din pag. 1) 

tregii vieți economice și sociale 
din țara noastră.

Proiectul de lege stabilește 
obligațiile și răspunderile ce 
revin ministerelor, comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, conducerilor centralelor, 
combinatelor și ale tuturor ce
lorlalte organizații socialiste în 
domeniul gospodăririi mijloace
lor materiale și bănești, în e- 
xercitarea controlului în inte
riorul fiecărei unități. Totoda
tă, proiectul asigură îmbunătă
țirea conținutului controlului 
preventiv și al controlului fi
nanciar intern, intensificarea a- 
portului acestora la buna gos
podărire a fondurilor unităților 
socialiste. De asemenea, proiec
tul definește mai precis sarci
nile, drepturile și răspunderile 
Ministerului Finanțelor cu pri
vire la coordonarea, orientarea 
si exercitarea controlului finan
ciar, precum și .îndatoririle si 
drepturile băncilor în legătură 
cu efectuarea controlului la u- 
nitățile deservite.

I.a baza proiectului de lege 
a fost așezat un principiu deo
sebit de important, căruia i s-a 
acordat o insuficientă atenție 
pînă acum, și anume ca res
ponsabilitatea pentru efectuarea 
unui control financiar riguros 
să revină. în primul rînd, con
ducerilor organizațiilor noastre 
socialiste.

Exercitarea controlului ierar
hic de către fiecare director, 
conducător de șantier, șef de 
secție, maistru, șef de echipă 
asupra activității locului de 
muncă pe care îl conduce este 
un atribut esențial al conducerii 
științifice a producției, o condi
ție principală a instaurării u- 
nui climat de ordine și disci
plină, a creșterii răspunderii 
fiecărui salariat.

Cu deosebire se pune accen
tul pe controlul personal al 
cadrelor cu funcții de conduce
re asupra compartimentelor în 
subordine, precum și pe întări
rea controlului preventiv, exer
citat nemijlocit de organele fi- 
nanciar-eontabile.

Prin aceasta se urmărește 
prevenirea fenomenelor negati
ve, oprirea acțiunilor lor dău
nătoare asupra activității orga
nizațiilor socialiste, âsigurarea 
cheltuirii fiecărui leu în limi

zitiv realizarea sarcinilor co
operației de consum de a-și 
spori contribuția la înfăptuirea 
mărețului program de edificare 
a României socialiste, adoptat 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

în ultimii ani, din inițiativa 
conducerii partidului și sta
tului s-au întreprins importante 
acțiuni de perfecționare a sis
temului de acte normative cu 
putere de lege pentru a asigu
ra, în condițiile noii etape de 
dezvoltare a societății noastre, 
funcționarea optimă a organelor 
și organizațiilor de stat și ob
ștești.

Inspirîndu-se din astfel de 
acțiuni transformatoare și ți
nînd seama de faptul că astăzi 
cooperația de consum își desfă
șoară activitatea în limitele De
cretului nr. 133/1949. căruia i 
s-au adus, din necesitate, . nu
meroase îmbunătățiri, Congre
sul al V-lea al cooperației de 

.consum din aprilie S.C., a dez
bătut și aprobat proiectul legii 
de organizare și funcționare a 
cooperației de consum. Delega
ții la Congres au hotarît să se 
adreseze Marii Adunări Națio
nale cu rugămintea de a exami
na acest proiect și, în măsura 
in care va aprecia, să-l adopte 
ca lege. Proiectul de lege a 
fost elaborat în spiritul politi
cii Partidului Comunist Român 
și pe baza sintetizării experien
ței de peste 20 de ani a activi
tății cooperativelor de consum.

Spre deosebire de reglemen
tările anterioare, cooperativele 
de consum sînt definite, prin 
proiectul noii legi, ca organi
zații socialiste obștești, cu 
caracter economic, create prin 
asociere de bună voie a locui
torilor, în scopul de a-și satis
face unele nevoi materiale și 
culturale, prin mijloace și ac
țiuni comune și de a contribui, 
în mod organizat, la lărgirea și 
perfecționarea continuă a bazei 
țehnico-matpriale a țării, la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România. Totodată, 
proiectul de lege, prin fixarea 
mai completă a obiectului de 
activitate a cooperației de con
sum, creează premise favorabi
le participării mai active a or
ganizațiilor cooperatiste la în
lesnirea schimbului de mărfuri 

tele stricte ale prevederilor le
gale. Proiectul de lege concen
trează sarcinile controlului fi
nanciar preventiv asupra ope
rațiilor care determină modifi
cări patrimoniale, înlătyrînd — 
dintre obiectivele urmărite — 
cele la care controlul avea ca
racter formal.

Sub raport organizatoric, pro
iectul diferențiază controlul fi
nanciar preventiv în funcție de 
mărimea unităților și comple
xitatea activității acestora. Ast
fel, se prevede că la centrale, 
grupuri de uzine, trusturi și 
mari întreprinderi se pot orga
niza servicii sau birouri avînd 
sarcina exclusivă de a efec
tua controlul financiar preven
tiv.

Funcționarea experimentală, 
in anii 1969 și 1970, a unor a- 
semenea compartimente specia
lizat? la un număr de 15 mari 
uzine și combinate demonstrea
ză eficiența acestei forme or
ganizatorice. Deși nu a trecut 
deeît puțină vreme de la în
ființarea lor, ele și-au făcut 
simțită în mod pozitiv prezența 
prin aportul lor la prevenirea 
unor neajunsuri cum sînt a- 
provizionări peste necesar, chel
tuieli neeconomicoase de fon
duri, precum și încălcări ale 
disciplinei financiare. Ținînd 
seama de rezultatele obținute 
în cursul experimentării, apare 
necesar să se examineze posi
bilitatea aplicării acestei mă
suri și în alte mari unități.

Proiectul de lege supus dis
cuției dumneavoastră cuprinde 
o serie de măsuri pentru per
fecționarea controlului finan
ciar intern, exercitat pe diferite 
trepte organizatorice de către 
organul superior asupra unită
ților subordonate. Aparatul în
sărcinat cu efectuarea acestui 
control și-a adus an de an con
tribuția la apărarea avutului 
obștesc, la gospodări rea cu simț 
de răspundere a mijloacelor 
materiale și bănești, la întări
rea disciplinei financiare și de 
plan.

Cu toatei acestea, rezultatele 
activității controlului financiar 
intern nu sînt încă pe măsura 
cerințelor ce se ridică astăzi 
în activitatea economică. Nea
junsurile manifestate se dato- 
resc insuficientei preocupări a 
conducerilor de unități pentru 
buna organizare și funcționare 

între sat și oraș, prin aprovi
zionarea cu mărfuri a populați
ei rurale, valorificarea surplu
sului de produse agroalimenta- 
re ale gospodăriilor populației, 
producerea de bunuri de con
sum și satisfacerea mai bună a 
cererilor de servicii ale popu
lației.

Proiectul precizează că „acti
vitatea cooperației de consum 
se încadrează în sistemul eco
nomiei socialiste și se desfă
șoară în conformitate cu norme
le legale de planificare și con
ducere a economiei naționale, 
fiind luate în calcul la elabora
rea planului de stat". De ase
menea, se precizează că „acti
vitatea organizațiilor coopera
ției de consum se desfășoară 
pe baza programelor aprobate 
de organele lor statutare core
late cu planurile de dezvoltare 
a economiei naționale".

Referitor la conducere, pro
iectul subliniază rolul organe
lor colective de conducere, la 
toate verigile ca principiu su
prem. condition indu-se astfel, 
prin lege, promovarea norme
lor democratice de lucru și de 
eondudtre.

Relevând caracterul obștesc al 
organizațiilor, proiectul de lege 
prevede îndreptățirea Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de 
Consum de a emite norme o- 
bligatorii pentru toate organi
zațiile cooperației de consum 
cu privire la întreaga lor acti
vitate. Totodată se prevede și 
îndreptățirea firească a organe
lor Ministerului Finanțelor și 
ale Băncilor de Stat de a exer
cita controlul asupra îndeplini
rii, de către organizațiile și în
treprinderile cooperației de con
sum, a obligațiilor față de stat, 
utilizării creditelor primite de 
la stat, precum și respectării 
disciplinei financiare.

Proiectul de lege reglemen
tează, pentru prima oară in 
mod complet, regimul juridic 
al bunurilor cooperatiste, cre- 
înd cadrul legal de ocrotire și 
dezvoltare a avutului organi
zațiilor cooperației de consum 
care constituie parte insepara
bilă a proprietății socialiste, a 
avuției noastre naționale.

Un capitol special dezvoltă 
prevederi legate de sprijinul pe 
care statul îl acordă coopera

a controlului, caracterului res- 
, trîns al obiectivelor de control, 

slabei exigențe a unor organe 
de control față de lipsurile 
constatate, neluării — în toate 
cazurile — a măsurilor de în
lăturare și prevenire a abate
rilor semnalate de organele de 
control.

In vederea remedierii acestor 
neajunsuri, proiectul de lege 
stabilește mai precis sarcinile 
controlului financiar intern ca
re, pe lîngă verificarea exis
tenței valorilor materiale și bă
nești, va trebui să acorde în 
viitor o deosebită atenție mo
dului cum sînt utilizate acestea, 
respectării normelor de con
sum, identificării cauzelor care 
duc la cheltuieli neeconomi
coase.

Avînd în vedere sarcinile ce 
revin Ministerului Finanțelor 
cu privire la coordonarea, o- 
rientarea și .îndrumarea tuturor 
organelor de control financiar, 
proiectul prevede că în viitor 
controlul financiar intern va 
funcționa ca organ subordonat 
atît conducerii organizației so
cialiste respective, cît și Minis
terului Finanțelor. Măsura va 
duce la realizarea unei legături 
mai directe intre acest minister 
și diferitele organe de control 
financiar, va înlesni orientarea 
unitară, îndrumarea și instrui
rea lor, le va mări autoritatea 
în exercitarea atribuțiilor de 
control.

In ansamblul activității de 
control financiar un rol impor
tant revine. Ministerului Finan
țelor. In legătură cu aceasta, 
Conferința Națională a parti
dului a scos în evidență unele 
neajunsuri, îndeosebi insuficien
ta coordonare a activității di
verselor organe de control l'i- 
nanciar-bancar. Aceasta a ge
nerat unele paralelisme și su
prapuneri ce au stînjenit uneori 
activitatea compartimentului fi- 
nanciar-contabil și a unor ca
dre de conducere din unitățile 
controlate, au diminuat eficien
ța controlului.

Pentru înlăturarea acestor 
lipsuri, Ministerul Finanțelor — 
pe baza atribuțiilor stabilite 
prin legea sa de organizare — 
împreună cu băncile, avînd 
sprijinul organelor de partid, 
a luat unele măsuri pentru co
ordonarea și orientarea activi
tății de control, pentru conju

ției de consum potrivit directi
velor partidului și care constau 
într-o serie de măsuri cu carac
ter economico-financiar cum 
sînt: asigurarea de materiale 
de construcții pentru dezvolta
rea bazei tehnico-materiale, de 
mijloace de transport necesare 
desfășurării activității economi
ce, acordarea de credite pentru 
aprovizionarea cu mărfuri, con
tractări, achiziții, producție, 
prestări-servicii. De asemenea, 
un sprijin important pe care 
îi acordă statul constă în au
torizarea Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum de a 
efectua operațiuni de export și 
import legate de obiectul acti
vității organizațiilor cooperatis
te de consum, precum și schim
bul de mărfuri cu organizații 
și întreprinderi din alte țări.

Ținînd seama de indica
ția tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, la cel 
de-al V-lea Congres al coope
rației de consum, privind lăr
girea și intensificarea legătu
rilor cu organizațiile coopera
tiste din toate țările — ca un 
aport valoros la dezvoltarea 
înțelegerii și cooperării între 
popoare — proiectul de lege 
prevede posibilitatea ca organi
zațiile cooperației de consum să 
se afilieze la organizațiile co
operatiste internaționale care 
sînt călăuzite in activitatea lor 
de principiile colaborării, păcii 
și înțelegerii între popoare, fi
ind sprijinite astfel de stat în 
acțiunile de dezvoltare continuă 
a colaborării economice, comer
ciale, tehnice și de producție, 
cu organizațiile cooperatiste din 
alte țări.

In încheiere, permiteți-mi să 
vă adresez încă o dată rugă
mintea delegaților Congresului 
al V-lea al cooperației de con
sum de a examina și adopta 
această lege și să asigur forul 
legislativ al țării că acest nou 
cadru legal va permite coope
rației de consum să-și dezvolte 
continuu activitatea în condi
ții mereu îmbunătățite și să-și 
aducă o contribuție sporită la 
ridicarea pe noi trepte a vieții 
social-economice a satului ro
mânesc, la înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru de 
neîncetată înflorire a patriei 
noastre socialiste.

garea eforturilor și întărirea 
colaborării diferitelor organis
me de control financiar.

Proiectul de lege în discu
ție accentuează și precizează 
sarcinile ce ne revin pe această 
linie. Vom organiza și în viitor 
acțiuni de ansamblu, avînd 
drept obiectiv cele mai impor
tante probleme legate de întoc
mirea și executarea planului și 
bugetului de stat, vom asigura 
permanent o coordonare a ac
tivității de control financiar în 
vederea evitării suprapunerilor 
și paralelismelor, vom sprijini 
unitățile controlate în aplicarea 
corespunzătoare a noilor regle
mentări economico-finaneiare.

Proiectul de lege cuprinde o 
serie de prevederi care sînt 
menite să ridice nivelul cali
tativ al muncii în domeniul 
controlului, să contribuie la 
realizarea sarcinii centrale a e- 
tapei actuale, creșterea eficien
ței economice în toate sectoa
rele. Rezultatele scontate prin 
reglementările propuse depind 
însă în măsură hotărîtoare de 
modul cum vor fi puse in a- 
plicare, de calitatea și compe
tența cadrelor care activează 
în diferitele organisme de con
trol.

Este o importantă sarcină a 
Ministerului Finanțelor, a celor
lalte ministere, a comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare, a conducerilor organiza
țiilor socialiste de a se ocupa 
permanent de selecționarea și 
promovarea corespunzătoare' a 
cadrelor de control financiar, 
de buna lor pregătire profesio
nală, de promovarea metode
lor moderne de lucru, a expe
rienței avansate.

După cum s-a subliniat la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
ținînd seama de faptul că ade- 
vărații stăpîni ai tuturor bunhr 
iilor materiale sînt oamenii 
muncii, poporul, avem obligația 
să organizăm în așa fel acti
vitatea incit toți cei ce muncesc 
să simtă răspunderea și să par
ticipe efectiv la buna gospo
dărire a mijloacelor materiale 
și bănești. In felul acesta, noua 
reglementare va contribui la 
întărirea patrimoniului nostru 
socialist, la folosirea judicioasă 
a fondurilor, la sporirea efi
cienței economice pe toate pla
nurile, la dezvoltarea multila
terală a economiei românești.

cu privire la organizarea și functionarea 
cooperației de consum

Capitolul I

Scopul și obiectul 
cooperativelor de consum

ART. 1. — Cooperativele de 
consum sînt organizații socialis
te obștești cu caracter econo- 
mic,t constituite teritorial prin 
asocierea, din inițiativă proprie, 
a locuitorilor in scopul de a 
satisface unele nevoi materiale 
și culturale, prin mijloace și 
acțiuni comune.

Prin activitatea lor, coopera
tivele de consum contribuie la 
lărgirea și perfecționarea con
tinuă a bazei tehnico-materia
le a tării, la făurirea societă
ții socialiste multilateral dez
voltate în Republica Socialistă 
Ronjănia.

ART. 2. — Cooperativele de 
consum ' desfășoară activități 
economice care au ca obiect 
înlesnirea schimbului de măr
furi intre sat și oraș, produce
rea unor bunuri de consum și 
satisfacerea unor cereri de ser
vicii pentru populație. puțind 
organiza:

aț contractări, achiziții și va
lorificări de produse agricole și 
de alte bunuri pentru, aprovi
zionarea populației, a industri
ei cu materii prime și pentru 
export;

b) desfaceri de mărfuri și ac

Capitolul II 

înființarea, organizarea, 
funcționarea, reorganizarea 
și dizolvarea organizațiilor 

cooperației de consum
ART. 5. — Cooperativele de 

consum se înființează, se orga
nizează, își desfășoară activi
tatea, se reorganizează și se 
dizolvă conform legii și statu
tului aprobat de Congresul co
operației de consum.

Cooperativele de consum sînt 
conduse de adunarea generală 

■ și ide organe colective alese 
potrivit prevederilor statutare.

ART. 6. — Cooperativele de 
consum se pot asocia în uni
uni teritoriale de cooperative, 
iar uniunile de cooperative se 
pot asocia într-o uniune cen
trală.

Uniunile cooperativelor de 
consum îndrumează, coordonea
ză și controlează întreaga acti
vitate a organizațiilor asociate, 
potrivit prevederilor statutare.

Cooperativele de consum pot 
fi reprezentate de uniunile la 
care sînt asociate și de uni
unea centrală în fața organelor 
puterii și administrației de stat, 
a organelor judecătorești și ar
bitraje, a organelor procuratu
rii, precum și în fata organi
zațiilor obștești.

ART. 7. — Uniunile teritori
ale ale cooperativelor de con
sum, și uniunea centrală a aces
tora se înființează, se organi
zează, își desfășoară activita
tea, se reorganizează și se di
zolvă potrivit legii și statu
tului lor aprobat de Congresul 
cooperației de consum.

Uniunile teritoriale ale co
operativelor sînt conduse de 
conferința delegaților coopera
tivelor asociate, iar Uniunea 
centrală de către Congresul 
cooperației de consum. Uniuni
le au organe colective de con
ducere alese potrivit prevede
rilor statutare.

ART. 8. —■ Cooperativele de 
consum și uniunile teritoriale 
ale acestora dobîndesc perso
nalitate juridică în urma recu
noașterii legalității de constitu
ire a lor de către organizația 
cooperatistă superioară, prin 
înregistrare potrivit legii.

Uniunea centrală a cooperati
velor de consum dobîndește 
personalitate juridică în teme
iul prezentei legi, prin aproba
rea statutului de către Congre
sul cooperației de consum.

ART. 9. — în vederea reali
zării activităților economice 
prevăzute la articolul 2 al pre
zentei legi, uniunea centrală, 
uniunile teritoriale de coopera
tive și cooperativele pot înfiin
ța întreprinderi.. Uniunea cen
trală poate înființa și unități 
economice cu statut de centra
lă. Condițiile de .înființare, or
ganizare, funcționare, reorgani
zare și dizolvare a întreprinde
rilor cooperației de consum, in
clusiv unitățile economice cu 
statut de centrală, se stabilesc 
potrivit legii de Către Uniunea 
centrală a cooperativelor de 
consum. Recunoașterea acestora 
se face după caz de către orga
nul uniunii teritoriale sau al 
uniunii centrale, potrivit legii 
și prevederilor statutare: ele 
dobîndesc personalitate juridică 
prin înregistrare, conform legii.

ART. 10. — Uniunea centrală 
a cooperativelor de consum 
poate emite norme obligatorii 
pentru toate organizațiile co
operației de consum cu privire 
la :

a) planificarea activității eco
nomice ;

b) constituirea și utilizarea 
fondurilor proprii;

c) planificarea, finanțarea și 
executarea investițiilor, elabo
rarea și aprobarea documentații
lor tehnice, inclusiv a celor pri
vind. reparațiile capitale ;

d) organizarea conducerii în

tivități de alimentație publică ;
c) prestarea de servicii;
d) producția de bunuri de 

consum, îndeosebi prin valori
ficarea resurselor locale de ma
terii și materiale, în vederea 
completării fondului de marfă, 
precum și producția de pîine și 
alte produse de panificație.

ART. 3. — Cooperația de 
consum se încadrează în siste
mul economiei socialiste, iar 
activitatea sa se desfășoară in 
conformitate cu normele legale 
de planificare și conducere a 
economici naționale, fiind luată 
în calcul la elaborarea planu
lui de stat.

Activitatea organizațiilor co
operației de consum se desfă
șoară pe baza programelor a- 
probate de organele lor statu
tare, corelate cu planurile de 
dezvoltare continuă a economi
ei naționale.

ART. 4. — Organizațiile co
operației de consum inițiază și 
desfășoară activități cultural- 
educative și recreative in rin- 
dul membrilor lor, colaborînd 
în acest scop și cu alte organi
zații obștești.

tregii activități economice;
e) retribuirea muncii, cointe

resarea materială și întărirea 
disciplinei muncii angajaților;

f) organizarea rezolvării liti
giilor dintre organizațiile și 
întreprinderile cooperației de 
consum ;

g) exercitarea competențelor 
în materie de stabilire de pre
turi și tarife potrivit legii;

h) acordarea de împrumuturi 
între organizațiile cooperatiste 
din fonduri proprii;

i) condițiile de încredințare 
a gestiunilor, constituirea de 
garanții și răspunderea în le
gătură cu gestionarea bunuri
lor ;

j) alte activități economico- 
financiare.

ART. 11. — Organizațiile șl 
întreprinderile cooperației de 
consum își păstrează fondurile 
disponibile în conturi deschise 
la unitățile bancare de stat care 
efectuează operațiunile lor de 
decontare.

ART. 12. — Organizațiile co
operației de consum sînt obliga
te să verse către stat impozi
tele și taxele pentru activita
tea ce o desfășoară. în temeiul 
dispozițiilor legale în vigoare.

ART. 13. — Abaterile de la 
normele obligatorii interne de 
disciplină financiară și discipli
na muncii emise potrivit artico
lului 10. săvîrșite de către an- 
gajații organizațiilor și între
prinderilor cooperației de con
sum, se constată de către or
ganele de conducere și cele de 
îndrumare și control ale aces
tora, iar sumele provenite din 
aplicarea sancțiunilor bănești se 
varsă la fondurile organizațiilor 
respective potrivit prevederilor 
statutare.

Dispozițiile caro reglementea
ză abaterile de la normele de 
disciplină financiară și discipli
na muncii, stabilite ca atare 
prin legi, decrete și hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri, sînt 
obligatorii pentru organizațiile 
și întreprinderile cooperației de 
consum, iar sancțiunile bănești 
aplicate în cazul acestor abateri 
se varsă la bugetul de stat.

ART. 14. — Ministerul Finan
țelor și băncile de Stat exerci
tă controlul asupra organizații
lor si întreprinderilor coopera
ției de consum în ce privește 
îndeplinirea obligațiilor finan
ciare fată de stat, utilizarea 
fondurilor primite de la stat, 
precum și respectarea discipli
nei financiare.

ART. 15. — Sumele datorate 
de organizațiile și întreprinde
rile cooperației de consum, in
clusiv părțile sociale, fată de 
membri și angajați, care sînt 
prescrise potrivit legii, se var
să la fondurile organizațiilor 
respective, conform prevederi
lor statutare.

ART. 16. — Contractele de 
orice fel, încheiate de organi
zațiile și întreprinderile coope
rației de consum cu persoane 
fizice, sînt titluri executorii, ca
re se realizează în condițiile 
prevederilor legale privind ur
mărirea creanțelor organizațiilor 
socialiste față de persoane fi
zice.

Organizațiile și întreprinderi
le cooperației de consum pot 
să urmărească și să execute 
creanțele lor bănești prin exe
cutori proprii.

ART. 17, — Uniunea centrală 
a cooperativelor do consum 
reprezintă organizațiile din sis
temul său în raporturile cu or
ganizațiile cooperatiste din alte 
țări, precum și în raporturile 
organizațiilor cooperatiste cu 
caracter internațional.

Capitolul III

Regimul juridic al bunurilor 
proprietate a organizațiilor 

cooperației de consum
ART, 18, — Bunurile mobile 

și imobile, n.ijloace fixe, pro
prietate a organizațiilor coope
rației de consum, nu pot fi 
transmise in proprietate sau 
date in folosință deeît numai 
cu plată si în cazurile și con
dițiile prevăzute de lege și 
statut.

Bunurile arătate în alineatul 
precedent nu pot fi urmărite 
de creditorii organizațiilor co
operatiste și nici de creditorii 
personali ai membrilor coope
ratori.

Cu excepția dobindirii de 
către stat prin prescripția achi- 
zilivă sau posesia de bună 
credință, bunurile imobile, mij
loace fixe, proprietate a orga
nizațiilor cooperației de con
sum, nu pot fi dobîndite de 
terti prin prescripție achizitivă, 
iar bunurile mobile mijloace 
fixe proprietate a acelorași or
ganizații nu pot fi dobîndite de 
terti prin posesia de bună cre
dință.

Acțiunea în revendicare a 
bunurilor arătate în alineatele 
precedente este imprescripti
bilă.

Dispozițiile alineatului 3 se 
aplică în mod corespunzător și 
mijloacelor circulante.

Mijloacele circulante pot fi 
transmise în proprietate cu 
plată, dacă sînt excedentare, 
potrivit reglementărilor stabili

Capitolul IV

Sprijinul acordat de stat 
cooperației de consum

ART. 21. — Proprietatea orga
nizațiilor cooperației de con
sum este ocrotită de stat.

Statul sprijină organizațiile 
cooperației de consum în rea^ 
lizarea obiectivelor lor, prin :

a) aprovizionarea cu mărfuri, 
materii prime, materiale, utila
je, instalații și mijloace de 
transport din fondul central și 
prin autorizarea de procurări 
directe, in scopul îndeplinirii 
sarcinilor;

b) acordarea de credite ;
c) politica de impozite pri

vind activitatea organizațiilor 
și întreprinderilor cooperației 
de consum ;

d) atribuirea de terenuri In 
folosință din fondul funciar al 
statului;

e) transmiterea în proprieta
te cît și repartizarea în folosin
ță temporară de imobile sau 
părți de imobile din fondul de 
stat în condițiile prevederilor 
legale;

f) asistentă tehnică de spe
cialitate, la cererea organizații
lor cooperației de consum;

g) efectuarea controlului eco- 
nomic-financiar de către orga
nele de stat, la cerere, pentru 
îndeplinirea sarcinilor de con
trol ce revin organelor co
operației de consum;

h) alte măsuri necesare pen
tru buna desfășurare a activi
tății organizațiilor cooperației 
de consum.

ART. 22. — Statul, prin orga
nele sale economice, de planifi
care, de producție și construc
ții sprijină acțiunile cooperati
velor de consum pentru con

Capitolul V

Dispoziții finale
ART. 26. — De Ia data intră

rii în vigoare .a prezentei legi 
nu mai sînt aplicabile coope
rației de consum prevederile 
Decretului nr. 133 din 2 apri
lie 1949 pentru organizarea co
operației, cu modificările ulteri
oare, prevederile Decretului nr. 
120 din 1 aprilie 1959 privind 
stabilirea imputatiilor pentru 
pagubele constatate de organe
le de control și revizie ale Mi
nisterului Finanțelor și ale 
Hotărîrii Consiliului de Miniștri

Mîine, la Vulcan și Petrila

Serbări cîmpeneșii 
cultural-sportive

Consiliul municipal al sindi
catelor, Comitetul municipal 
pentru cultură și artă și Comi
tetul municipal U.T.C. organi
zează; mîine, în localită
țile Vulcan și Petrila, mari ser
bări câmpenești cultural-sporti
ve.

între orele 9—10 se desfă
șoară parade și concerte ale fan
farelor cluburilor din Lupeni, 
Vulcan, Aninraso, Petrila, Lonea 
și U.IJ.M. Petroșani. Intre orele 
10—16 vor avea loc întreceri 

te de către Uniunea centrală, 
în aceeași măsură, mijloacele 
circulante pot fi urmărite de 
către creditorii organizațiilor 
cooperatiste.

Produsele organizațiilor co
operatiste se înstrăinează cu 
plată, ele pot fi urmărite de 
către creditorii organizațiilor 
cooperatiste. Dispozițiile alin. 3 
le sînt aplicabile.

ART. 19. — Creditorii organi
zațiilor cooperației de consum 
pot urmări disponibilul in bani 
al organizației debitoare, în li
mita soldului creditor Ja fon
dul de investiții sau alt fond 
special în legătură cu destina
ția căruia s-a născut creanța. 
Creditorii al căror drept de 
creanță s-a nășcut în legătură 
cu activitatea curentă a organi, 
zației cooperatiste vor. putea 
urmări produsele și celelalte 
mărfuri ale acesteia care nu îi 
sînt necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor contractuale exis
tente la începutul urmăririi, 
precum și partea excedentară 
a mijloacelor circulante.

ART. 20. — Prevederile arti
colului 18, alineatul 5 și ale 
articolului 19 nu sînt aplicabile 
creanțelor statutului derivînd din 
impozite sau taxe și creanțelor 
Băncii National^ derivînd din 
credite de stat, a căror ur
mărire se face potrivit normelor 
speciale.

struirea, prin mijloace financi
are proprii ale cooperației de 
consum și cu contribuția mem
brilor cooperatori, a unor edi
ficii în mediul rural.

ART. 23. — Uniunea centra
la a cooperativelor de consum 
este autorizată să efectueze 
prin organizațiile sale legal 
împuternicite operațiuni de ex
port de produse rezultate din 
activitatea proprie, în vederea 
desfacerii lor pe piața externă 
operațiuni de import a unor 
mărfuri și bunuri industriale 
necesare desfășurării activității 
cooperației de consum, precum 
si schimb de mărfuri cu organi
zații si întreprinderi din alte 
tari.

Aceste operațiuni se vor efec
tua conform reglementărilor 
legale referitoare la activitatea 
de comerț exterior.

ART. 24. — Uniunea centra
lă a cooperativelor de consum 
este sprijinită de stat in dez
voltarea continuă a colaborării 
comerciale, economice, tehnice 
și de producție cu organizații
le cooperatiste din alte țări.

ART. 25. — Organizațiile co
operației de consum din Repu
blica Socialistă România au 
dreptul ca prin uniunea centra
lă să se afilieze la organizați
ile cooperatiste internaționale, 
care sînt călăuzite în activita
tea lor de dorința de a contri
bui la promovarea păcii și în
țelegerii între popoare. în con
formitate cu normele generale 
de afiliere a organizațiilor ro
mânești.

nr. 513 din 24 aprilie 1959 pri
vind reglementarea stabilirii 
imputatiilor pentru pagubele 
constatate de organele de con
trol și revizie ale Ministerului 
Finanțelor, precum și prevede
rile Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri nr, 461 din 16 Ianuarie 
1959 privind unele măsuri pen
tru întărirea controlului bancar 
în sectorul investițiilor, cît ți 
orice alte dispoziții contrare 
prezentei legi.

sportive la disciplinele fotbal, 
volei, popice, tir cu participa
rea asociațiilor „Minerul", Con
structorul", „Preparatorul", „Ji
ul" etc.

De la ora 16 la ora 21 for
mațiile artistice ale cluburilor, 
Casei de cultură și căminelor 
culturale din Valea Jiului vor 
prezenta spectacole folclorice, 
montaje muzical-coregrafice și 
concerte de muzică ușoară.

în" caz de timp nefavorabil 
spectacolele vor avea loc la 
cluburi și la Casa de cultură.
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Brigada „Z3 August-România“ 
si-a încheiat activitatea în Cuba ->

HAVANA 10. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite: Brigada de ti
neri tehnicieni români „23 Au- 
gust-România", care a partici
pat la campania de recoltare 
și prelucrare a trestiei de za
hăr din anul 1970, și-a încheiat 
activitatea. Brigada a lucrat 
timp de patru luni la Fabrica 
de zahăr „Jose Marti" din San 
Cristobal (provincia Pinar del 
Rio), unde, alături de muncito
rii cubanezi, a asigurat bună 
■funcționare a utilajelor și a e- 
fectuat o serie de alte lucrări, 
printre care pregătirea fabricii 
pentru campania anului 1971.

Cu prilejul încheierii activi
tății brigăzii române, a avut 
loc o festivitate de rămas bun.

împodobită cu drape- 
stat ale celor două țări 

portretele tovarășilor 
Ceaușcscu și Fidel Cas

au fost prezenți coman-

In sala 
lele dc 
și cu 
Nicolae 
tro, 
dantul Julio Camacho Aguilera, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-secretar al Comi
tetului de Partid din provincia 
Pinar del Rio, Luis Orlando 
Dominguez, membru al Biroului 
Național al Uniunii Tinerilor 
Comuniști din Cuba, reprezen
tanți ai Ambasadei române din 
Havana.

Membrii brigăzii române au 
fost invitați să viziteze o serie 
de orașe și regiuni ale Cubei 
și să participe la festivitățile 
prilejuite de Ziua Revoluției, 
26 iulie.

Camera Reprezentanților a 
S.U.A. a respins, cu 237 vo
turi contra 153, amendamen
tul Church-Cooper, prezentat 
de autorii săi în scopul de a 
se evita repetarea în Cam- 
bodgia a unor acțiuni ameri
cane de genul celei ordonate 
de președintele Nixon Ia 30 
aprilie. Amendamentul fusese 
aprobat de Senat la 30 iunie. 
Comisiile militare și de pro
bleme externe ale celor două 
camere urmează, în această 
situație, să se reunească pen
tru a redacta un text de 
compromis, ce va fi prezen
tat ulterior Congresului.

Convorbirile sovieto-americane 
de la Viena

VIENA 10 (Agerpres). — Vi
neri a avut loc cea de-a 23-a 
ședință de lucru a convorbiri
lor dintre delegațiile Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite asu
pra limitării cursei înarmări*

lor strategice. Discuțiile, care 
au durat 75 de minute, s-au 
desfășurat în localul ambasadei 
sovietice din Viena.

Următoarea ședință va avea 
loc marțea viitoare la sediul 
ambasadei americane.

• Intr-un mesaj adres it na
țiunii, regele Marocului, Has
san al II-lea, a anunțat că 
principalul amendament ic va 
fi adus noii constituții •— asu
pra căreia poporul marocan se 
va pronunța în cadrul referen
dumului de la 24 iulie — va 
consta în transformarea orga
nului legislativ bicameral în
tr-un parlament unicameral.

© Revista poloneză „Handelj 
Zagraniczny1- („Comerțul Exte
rior1') a publicat un articol con
sacrat relațiilor comerciale din
tre Polonia și Suedia.

9 Comisia de anchetă a Pen
tagonului, condusă de generalul 
Peers, a ordonat trimiterea în 
judecată a unui alt militar a- 
merican sub acuzația de „cri
mă premeditată11 împotriva lo
cuitorilor satului sud-vietnamez 
Song My, în timpul masacrului 
de la 16 martie 1968.

• Un puternic cutremur de 
pămînt a fost înregistrat în 
Insula Kyushu din sudul Japo
niei. Intensitatea acestuia a fost 
de gradul 4, măsurat pe scara 
japoneză, care are în total 7 
unități.

® Comandamentul militar a- 
merican a confirmat, după două 
zile de cercetări intense, dispa
riția generalului George Casey, 
comandantul primei divizii a- 
mericane dislocate în Vietnamul 
de sud.

Escalada terorismului
Dosarul răpirilor de oameni 

politici și de ambasadori in 
America Latină devine tot mai 
voluminos, cu toate că autori
tățile din țările respective 
înăspresc măsurile polițienești 
spre a „descuraja" astfel de ac
te, dezaprobate de pături largi 
ale opiniei publice. Cercul vici
os al răpirilor și represaliilor 
înveninează climatul politic 
dintr-o țară sau alta, alimen
tează atmosfera de incertitu
dini și teamă, determină in ul
timă instanță o escaladare a 
valului de terorism, iar în ca
zul rănirilor de ambasadori, 
af ■ relațiile dintre statele
implicate

O ilustrare elocventă în acest 
sens a fost oferită de recentele 
răpiri din Argentina și Brazilia. 
Pe fondul de 
tent deja în 
în urmă cu 
președinte, 
Aramburu, a 
știe, efectul 
Armata a procedat la o

incertitudini exis- 
Argentina, răpirea 
o lună a fostului 
Pedro Eugenio 

avut, după cum se 
unui catalizator, 

ade-

vărată desfășurare de forță — 
circa 22 000 de militari au fost 
scoși pe străzile capitalei și ale 
celorlalte orașe — instituind 
practic starea de asediu. Prile
jul a fost folosit apoi pentru 
preluarea puterii de către o 
junta militară formată din co
mandanții celor trei armate 
(terestră, navală și aviație). 
Măsurile excepționale instituite 
după răpirea lui Aramburu au 
fost menținute de noua echipă 
guvernamentală a președintelui 
desemnat. Levingston.

Șirul răpirilor și al asasinate
lor politice a continuat, atin- 
gînd proporții alarmante. Zil
nic, agențiile de presă infor
mează despre asasinarea unor 
lideri politici ai opoziției, con
ducători sindicali, oameni cu 
vederi progresiste, profesori 

' universitari, studenți etc. Valul 
de asasinate politice s-a mani
festat in ultimele, zile 
Republica Dominicană, 
tă știre, de pildă, din 
2 iulie, din capitala

și în 
O scur- 
ziua de 

acestei

in
agricole

de stații de con- 
furaje al căror

20 
de

de la ferma sa 
orașului Mani- 
300 km de ca- aproape 

prelu- 
și 

care 
in-

— „Dia- 
„Dialec- 
„Scurtă 

contem-
„ Poezia

funcțiune 
centrare 
volum va spori stocul de fu
raje 
față

ale țărți cu 13,5 la sută 
de 1969.

O
perioada 1966—1969

Realizări din R. P. Mongolă

lună pentru ex-

cu lungimea de 
locui 4—5 acva- 
cilindru și de a

parte, guvernul 
luat o serie de 
combaterea in- 
acestea figurea-

BOGOTA 10 (Agerpres).
Fostul ministru de externe co
lumbian, Fernando London y 
London, se află sub sechestru 
de mai bine de 48 de ore, în 
timp ce poliția încearcă să de
pisteze locul unde acesta a fost 
ascuns de răpitori. El a fost 
răpit miercuri 
din apropierea 
zales, situat la 
pitala țării.

In curînd vor începe noi experiențe realizate de cer
cetătorii sovietici cu ajutorul casei submarine „Cernomor11. 
Echipajul acestei case va petrece în interiorul lui, la o 
adîncime de peste 30 metri, aproximativ o 
plorări subacvatice în Marea Neagră.

„Cernomor" este un cilindru metalic
8 metri și diametrul de 3 metri. In el pot 
nauți, care au posibilitatea de a ieși din 
reintra oricînd vor printr-un sistem de ecluzare. Aprovizio
narea cu aer se realizează cu ajutorul unor rezervoare de 
aer comprimat.

Experiențele cu „Cernomor11 au început în anul 1966.

• In localitatea Nayguata, 
situată în apropierea capitalei 
venezuelene, își desfășoară lu
crările cel de-al III-lea con
gres al scriitorilor din America 
Latină. Participanții la congres 
au adoptat o rezoluție prin 
care condamnă politica impe
rialistă, atît în America Latină, 
cît și în alte regiuni ale lumii.

• Postul de radio Reykjavik 
a anunțat că primul ministru 
al Islandei, Bjarne Benediktsson, 
și soția sa au decedat în noap
tea de joi spre vineri ca ur
mare a unui incendiu care a 
distrus reședința de vară a pre
mierului. Vila se afla la 50 km 
de Reykjavik.

Bjarne Benediktsson a deve
nit prim ministru al Islandei 
în anul 1963. El a condus un 
guvei de coaliție alcătuit din 
membrii Partidului independen
ței și Partidului social-demo
crat.

• Guvernul Republicii Fede
rale a Germaniei a adoptat joi 
proiectul său de buget pe anul 
1971, care depășește pentru pri
ma oară suma de 100 miliarde 
mărci vest-germane. Noul buget 
este mai mare cu 12 la sută 
față de cel din 1970 — a men
ționat ministrul finanțelor, Alex 
Moeller.

Pe de altă 
vest-german a 
măsuri pentru 
flației. Printre 
ză și creșterea impozitelor pe 
venituri cu 10 la sută în urmă
toarele 11 luni.

• In urma unui accident, 40 
de persoane și-au pierdut viața 
în apropiere de Bombay. Din 
cauza ploilor ce au căzut în ul
tima vreme, un tronson de șo
sea din apropiere de Bombay 
a cedat sub greutatea unui au
tobuz, care s-a răsturnat.
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Caracterul festiv al ședinței 
inaugurale a tratativelor de 
lărgire a Pieței comune, desfă
șurată la Luxemburg, nu 
reușit să ascundă faptul
acestea vor fi deosebit de com
plicate. Această scurtă reuniu
ne, care a marcat începutul ofi
cial al negocierilor între repre
zentanții „celor șase" și repre
zentanții „celor patru" țări can
didate la C.E.E. (Marea Brita
nie, Irlanda, Danemarca și Nor
vegia), a prilejuit luări 
poziție foarte categorice 
partea unora dintre vorbitori. 
Discursurile rostite reflectă ten
dința fiecăreia dintre cele pa
tru țări candidate de a-și pro
teja propriile lor economii. In 
cuvîntul său (vorbind în nume
le „celor șase"), Pierre Harmel, 
președintele 
Consiliului
C.E.E., a avertizat pe „cei pa
tru" că, pentru a intra în Piața 
comună, ei trebuie să aprobe 
fără amendamente Tratatul de 
la Roma și toate hotărîrile a- 
doptate jiin 1957 în cadrul orga
nizației, precum și planurile 
privind evoluția viitoare a Pie
ței comune. Or, este foarte 
greu de presupus că vreuna 
din țările candidate ar fi gata 
să accepte aceste condiții. în
săși Marea Britanie. care are o 
veche vocație pentru Piața co
mună și care se află la a 
treia încercare de a adera la 
„cei șase11, nu mai manifestă 
în prezent același entuziasm 
ca altădată. Anglia nu mai do
rește acum să intre cu orice 
preț în C.E.E. Acest lucru, cu
noscut de altfel și de „cei 
șase", a fost reafirmat cu clari
tate în cuvîntarea rostită la 
Luxemburg de negociatorul prin
cipal britanic, Anthony Barber. 
Conservatorii, recent reveniți

la putere după o cură îndelun
gată de opoziție, sînt mult mai 
prudenți decît cu șase ani în 
urmă. Ei nu pot uita că ulti
mele lor înfrângeri electorale 
s-au datorat, între altele, .și in
tenției 
nie în 
guvern 
ignora
70 la sută din populația engleză

de a duce Marea Brita- 
Piața comună. Actualul 
conservator nu poate 

faptul că aproximativ
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este ostilă intrării în C.E.E.
Pe de altă parte, cercurile 

conducătoare engleze au în ve
dere faptul că, intrând în Piața 
comună, Marea Britanie va tre
bui să plătească pentru integra
rea agriculturii sale un preț 
colosal, apreciat la 1,1 miliarde 
lire sterline pe an. Aceste ci
fre, publicate de specialiștii bri
tanici în Cartea Albă a fostu
lui guvern laburist în problema 
aderării, ar putea atinge un 
nivel mult mai mare, potrivit 
calculelor specialiștilor din 
Piața comună. Așa, de pildă, 
Edgar Pisani, fost ministru 
francez al agriculturi; aprecia 
într-un raport prezentat re
cent Comitetului Mohnet că. în 
eventualitatea aderării sale la

țări latino-americane
anunța lapidar: ■ 

șase persoane au fost asasinate, 
între care doi studenți și 
ofițer în rezervă". Poliția, 
arată in aceeași știre, 
vinovată pentru cel puțin două 
din asasinatele comise. De altfel, 
proporțiile asasinatelor politice 
interne intr-o serie de țări latino- 
americane ca Haiti, Guatemala, 
Republica Dominicană, Guyana 
și altele nu vor putea fi cu
noscute niciodată. Crime poli
tice se petrec aproape zilnic 
în închisori, uncie, după cum 
au mărturisit diverși deținuți 
eliberați în schimbul unor di
plomați răpiți, aplicarea mijloa
celor de tortură se încheie cu 
decesul multora dintre deținu- 
ții politici.

Teroarea internă, răpirile de 
oameni politici s-au extins și 
în sfera diplomaților din unele 
țări latino-americane. Este cu
noscut cazul ambasadorului 
vest-german în Guatemala, Karl 
von Spreti asasinat în urma 
refuzului guvernului țării de a

un 
se 

este

elibera un număr de deținuți 
politici. Cu toate intervențiile 
guvernului R. F. a Germaniei, 
Spreti a căzut victima disensiu
nilor interne și a valului tero
rist din Guatemala. In ultime
le zece luni, au fost răpiți în 
țările Americii Latine opt di- 
plomați și au fost zădărnicite 
numeroase alte tentative de 
asemenea răpiri. Frecvența cu 
care atacurile împotriva unor 
diplomați s-au succedat consti
tuie intr-adevăr un motiv de 
îngrijorare. Actuala reuniune 
O.S.A. de la Washington a în
scris pe ordinea de zi dezba
teri asupra acestei probleme în 
încercarea de a găsi o soluție. 
Dar planul recomandat de a- 
ceastăi organizație și care ur
mează să fie definitivat de Co
mitetul juridic interamerican, 
intr-un interval de maximum 
două luni, propune doar unele 
măsuri de anihilare a efectelor 
și nu vizează cauzele care au 
determinat asemenea acte. După 
părerea reprezentanților mai

26,4 milioane tugrici au fost 
investiți anul acesta în con
strucții capitale în R. P. Mon
golia, respectiv cu 10 la sută 
mai mult decît anul trecut. 
Numai anul acesta în Mongo
lia se vor construi 50 de o- 
biective industriale, 
și social-culturale.

Q
In Mongolia există 

zece întreprinderi de 
crare a lemnului, fabrici 
exploatări forestiere 
furnizează organizațiilor 
dustriale și celor agricole ma
teriale necesare construcției.

Anul acesta au intrat

In
R. P. Mongolă s-au prezentat 
la locurile de muncă peste 
16 000 cadre calificate. Peste 
2 000 dintre ei lucrează în in
dustrie, 8 500 în construcții, 
peste 3 000 in agricultură și 
2 500 în alte ramuri ale eco
nomiei naționale.

Q
In 1921, la scurt timp după 

victoria revoluției populare,

în Mongolia a fost înființată 
Academia de literatură. De 
atunci au fost elaborate aici 
numeroase lucrări în dome
niul limbii, literaturii și fol
clorului mongol. A fost edita
tă o „Gramatică a limbii mon
gole", au fost elaborate lu
crări. de dialectologie ■ 
Iedele din Deurbet", 
tul din Torgut", — o 
istorie a literaturii 
porane mongole", 
epică istorică mongolă" și nu
meroase studii în domeniul 
bogatului folclor mongol.

f'-
In prezent, fiecare gospodă

rie agricolă de stat are peste

220 tractoare, semănători, 
automobile și primește anual 
594 000 kWh energie electrică. .

Q
Pe scena Teatrului de Operă 

și Balet din Vlan-Bator a. 
avut loc anul acesta o nouă 
premieră : „Cupa de aur", o- 
pera compozitorului mongol 
B. Danidinsuren. Ea prezintă 
un aspect al luptei eroice a 
poporului mongol sub condu
cerea lui Amarsanaa, erou 
al mișcării de eliberare mon
gole.

(In clișeu : Vedere din Ulan 
Bator).
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• Ministrul culturii de lim
ba franceză, din Belgia, Albert 
Parisis, a înmînat ambasadoru
lui român la Bruxelles un cec 
în valoare de 50 000 franci bel
gieni, reprezentînd încasările 
realizate la un concert organi
zat din inițiativa sa, în spri
jinul zonelor sinistrate din Ro
mânia.

Situația
S

din Irlanda de nord

„cei șase11. Marea Britanie va 
trebui să suporte aproximativ 
50 la sută din cheltuielile tota
le reclamate de politica agri
colă comună. Aceasta, pentru 
că Anglia importă circa două 
treimi din produsele alimentare 
pe care le consumă și . mai 

.ales pentru că ele sînt impor
tate din țările Commonwealthu- 
lui la prețuri inferioare celor 
din Piața comună. Această 
contribuție ar fi inechitabilă 
pentru Anglia, al cărei venit 
național nu reprezintă decît 
aproximativ 25 la sută din ve
nitul global al unei comunități 
în șapte. (Adică „cei șase11 plus 
Marea Britanie).

Sub nici o formă, sînt de pă
rere observatorii politici. gu
vernul conservator, condus de 
Edward Heath, nu va accepta 
acest preț înrobitor, mai ales 
că intrarea Angliei în Piața 
comună va trebui să primească 
aprobarea Parlamentului. Se 
știe că, în Camera Comunelor, 
întreaga stingă laburistă, pre
cum și alți deputați conserva
tori și liberali se opun cu în
verșunare aderării la Piața 
comună. Mai mult, din surse 
bine informate, s-a aflat că de
legația engleză, ca și delegațiile 
reprezentînd celelalte țări can
didate, intenționează să negocie
ze cu „cei șase" revizuirea Tra
tatului de la Roma, în ciuda 
avertismentului dat di-n capul 
locului de Pierre Harmel.

Așadar, demarajul tratative
lor pentru lărgirea Pieții co
mune a început sub semnul 
unor tocmeli înverșunate, fapt 
consemnat de majoritatea celor 
500 de ziariști care au fost pre
zenți la lucrările ședinței inau
gurale.

BELFAST 10 (Agerpres). — 
Măsuri excepționale de securi
tate au fost luate de comanda
mentul trupelor britanice dislo
cate în Irlanda de nord și de 
autoritățile locale pentru a pre
veni izbucnirea unor violențe 
cu prilejul marilor manifesta
ții ce vor avea loc luni pentru 
comemorarea victoriei obținute 
în 1690 de protestanți asupra 
catolicilor. Armata a intensifi
cat joi cercetările pentru des
coperirea armelor ascunse de 
populația civilă și a început 
să instaleze baricade în diferi
te localități pe străzile care 
despart cartierele locuite de

r
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multor țări latino-americane, 
aceste măsuri constituie și o 
încercare a O.S.A. de amestec 
în treburile interne a statelor 
membre. Se înțelege, în aceste 
condiții, reacția unor țări la
tino-americane ca Mexic, Chile, 
Venezuela, Panama care au de
clarat că își rezervă 
dreptul de a aprecia 
de terorism" ce pot fi 
rite în țările lor. După păre
rea mai multor delegați, pen
tru a se pune capăt terorismu
lui este necesară luarea unor 
măsuri pe plan politic și social, 
cum ar fi democratizarea, com
baterea sărăciei, analfabetismu
lui etc. Trebuie să se iasă — 
au subliniat ei — din cercul 
vicios al violenței care gene
rează violență și să se între
prindă acțiuni de perspectivă 
mai largă care să înlăture con
dițiile care generează actele 
disperate ale elementelor extre

miste.

singure 
„actele 
urmă-
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ca-populația protestantă și cea 
tolică.

La Belfast s-a anunțat 
autoritățile au pus la punct 
„cel mai extraordinar dispozi
tiv de securitate" pe care l-a 
cunoscut vreodată Irlanda de 
nord. Numai pentru împiedi
carea unor ciocniri în cursul 
zilei de luni, au fost mobili
zați 7 000 de soldați, 4 000 de 
polițiști și 700 rezerviști. Se 
așteaptă ca la demonstrațiile 
protestanților să participe peste 
100 000 de persoane. La rândul 
lor, 50 000 de catolici vor mani
festa pentru a-și exprima pro
testul față de „comportarea

că
brutală a armatei »l poliției 
în cursul săptămlnii trecute".

Situația din Irlanda d« nord 
a fost examinată joi U Londra 
de primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, minis
trul afacerilor externe, Douglas- 
Home, ministrul apărării, lor
dul Carrlnghton, si ministrul de 
interna, Reginald Maudling. In 
aceeași al. ministrul de Interne 
l-a primit pe deputatul catolia 
nord-irlandez, Frank M<j-Manus, 
care a exprimat protestul popu
lației catolice din Ulster pen
tru „capitularea guvernului bri
tanic în fața piotestanțllor ex
tremiști".

Avancronică fotbalistică

FINAL PALPITANT
Miercuri ni s-au oferit 

nu mai puțin de cinci „re
mize11, ceea ce, la drept vor
bind, nimeni nu se aștepta. 
Ce va fi mîine ? Noi 

•vrea totuși' și ceva 
Din ăla adevărat, 
vedem cine ne-ar 
punde afirmativ.

Steagul roșu — 
Mureș. Două „egale* 
tapa de miercuri ! prima la 
Cluj, în fața formației C.F.R, 
a doua la Tg. Mureș, cu 
U.T.A. Mîine nu vor mai fi 
egale. Cred că gazdele ver 
învinge ușor.

„U“ Cluj — Dinamo Bacău. 
Alte două egale de miercuri 
și în aceeași ordine : clujenii 
la Constanța, băcăuanii aca
să, cu petroliștii ploieșteni. 
Deoarece miine universitarii 
încheie campionatul, doresc 
să cîștige. Și bănuiesc că vor 
cîștiga.

Rapid — Dinamo București. 
Derbiul etapei și meciul te
leviziunii. Dacă se va des
fășura în nota ultimelor der- 
biuri, ne va părea rău după 

V__________________ _

am 
fotbal, 

frumos. Să 
putea răs-

A.S A. Tg. 
din e-

timp... Dacă va învinge Di
namo, U.T.A. va șprinta ire
zistibil spre titlu. Dacă Victo
ria. va surîde feroviarilor, 
„lucrurile" vor rămîne încă 
neclare. Va cîștiga. cred, to
tuși, Dinamo.

Politehnica — Crișul. La 
al doilea meci consecutiv a- 
casă, ieșenii se vor afla și Ia 
a doua victorie consecutivă, 
agravînd situația .Crișului de 
răminer© în „A". Nu văd e- 
chipa lui Ion Ionescu să ia 
măcar un punct de la Iași, 
dacă nu și le-a păstrat 
ambele acasă, miercuri, 
Rapidul.

F. C. Argeș — Steaua,
putea fi un meci frumos, e- 
chilibrat. In ultimele două 
etape, ambele echipe au obți
nut victorii comode acasă și 
au pierdut ușor în 
sare. întrevăd 
tig echipei lui

Petrolul — 
Ploieștenii au 
mult spre zona „tristeții11. De 
aceea, sper că mîine nu vor 
lăsa speranțe oltenilor, căro
ra „steli.știi" bucureșteni

pe 
cu

Ar

depla- 
șanse de cîș- 

Dobrin.
„U" Craiova.
alunecat cam

le-au administrai 
trecută patru golur).

U.T.A. — C.F.R. Cu 
torie, caro au i sk

«taps

ATLETISM
Azi și mîine, pe pista sta

dionului „Jiul" se va desfă
șura etapa județeană a cam
pionatului național de juni
ori la atletism. I.și vor da 
întîlnire cei mai buni atleți 
juniori-mari din județul Hu
nedoara.

FOTBAL
Intîlnirea de fotbal dintre 

echipele Jiul și Farul, con- 
tînd pentru etapa a 27-a a 
campionatului diviziei A, se 
dispută mîine, cu începere 
de la ora 17,45, pe stadionul 
din Petroșani. In deschidere 
— meciul echipelor de tine
ret-rezerve.

TEL
SiMBĂTĂ 11 IULIE

in pirul orei 12,35 —
Transmisiune de la so
sirea în Capitală a 
președintelui Republi
cii Airica Centrală Bo- 
kassa, care va face o 
vizită oficială în (ara 
noastră.

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

a vic- 
poate 

pune la îndoială, completată 
de un eșec ai rapidi.știior, 
U.T.A. ar prelua șefia cla
samentului de care este atît 
de aproape. Șj prevăd că așa 
se va întlmpia.

Jiul — Farul. După două 
insuccese consecutive in 
cele două deplasări, Jiul va 
evolua acasă două etape la 
rând. Mîine, cu Farul. în fața 
căruia va încerca să-și ia re
vanșa după înfrângerea din 
tur datorită lui... Georgevici. 
Da, cel de la... Craiova. For
ma bună a Farului, manifes
tată în ultimele jocuri, 
chiar dacă miercuri, studenții 
clujeni le-au smuls un punct 
pe litoral anticipează un 
meci echilibrat, viu dispu
tat. Să sperăm că balanța 
victoriei va înclina de par
tea gazdelor, care au de a- 
părat o poziție onorabilă în 
clasament.

Dumitru GHEONEA
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la concursul
12 iulie 1370

Rapid — Dinamo București 
F. C. Argeș — Steaua 
Petrolul — „U“ Craiova 
Steagul roșu — A. S. A. Tg. 
Jiul — Farul
U. T. Arad — C. F. R. Cluj 
Politehnica Iași — Crișul 
„U“ Cluj — Dinamo Bacău
F. C .Argeș — Steaua (camp, tineret) 
Petrolul — „U“ Craiova (tineret) 
Jiul — Farul (tineret)
Politehnica Iași — Crișul (tineret) 
U. T. Arad — C.F.R, Cluj (tineret)

E V I Z I
ger.Emisiune in limba 

mană.
18.15 Bună seara, fele I 

nă seara, băieți!
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emi

siune pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 
21,00
21.15

Bu-

Tele-enciclopedia.
Fapt divers.
Spectacol de varietăți 
cu Tom Jones,

Mureș

2 
l 
1 
1
1 
1
1
1
2 
1
1
2
1

Transmisiune din 3 stu
diouri londoneze.
— Teleobiectiv : „La
intersecție".

22,05 Of, inimioară I
22,35

23,00

23,30

Aventuri In epoca de 
piatră.
Telejurnalul de noapte. 
Sport.
închiderea emisiunii.
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