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Convorbiri între delegația Partidului Comunist
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Român condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și delegația Partidului Comunist din Austria, 

condusă de tovarășul Franz Muhri
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Vineri dupft-amiază, In sediul 
Comitetului Central au Început 
convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de tova
rășul Prânz Muhri, președinte
le Partidului Comunist din A- 
ustria.

Din partea austriacă au parti
cipat tovarășii Karl Zenker, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.A., președintele or
ganizației din landul Austria de 
Jos. și Kranz Eigenbauer, mem
bru al C.C. al PC.A.

Din partea română nu luni 
parte tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului

Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretai al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.C.R.

Convorbirile care au avui 
loc cu acest prilej s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie tovărășească.

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu,

LUCRĂRILE SESIUNII MARII
ADUNARI NAȚIONALE

Lucrările Morii Adunări Națio- 
nole ou continuat vineri dimi
neața cu dezbaterea celorlolte 
proiecte de legi înscrise pe or
dinea de zi a actualei sesiuni.

In sala se oflou deputății 
precum și numeroși invitați — 
conducători din instituții centrole 
și organizații obștești, activiști 
de partid și de stat, personali
tăți ale vieții economice, științi
fice și culturale, ziariști. Printre 
invitați erou prezenți șefi oi 
misiunilor diplomatice acreditați 
Io București și corespondenți ai 
presei străine.

La sosirea în sola de ședințe, 
deputății și invitații ou întim- 
pinol cu puternice aplouze pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, E- 
mil Bodnoraș, Manea Mânescu, 
Poul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dânâloche, 
Constantin Dtăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekos, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica. Vasile 
Vilcu, care au luat loc in loja 
din dreapta.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

După deschiderea lucrărilor 
ședinței, președintele Morii A- 
dunori Naționale, tovarășul Ște
fan Voitec, o dat cuvintul de
putatului losif Banc, icepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul ogriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor, 
care a prezentat expunerea Io 
proiectul de lege a viei și vinu
lui. Raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale care au examinat acest 
proiect de lege a fost prezen
tat de deputatul Dumitru Coliu, 
președintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură.

La discuția generală au luai

cuvintul deputății Johan Schus
ter. președintele Cooperativei o- 
gricole de producție din comuno 
Aței, județul Sibiu, și Dumitru 
Damian, șef de fermă la între
prinderea agricolă de stal - O- 
dobești, județul Vroncea.

Proiectul de lege a fost discu
tat apoi pe articole și supus 
votului secret. Marea Adunare 
Națională a aprobat cu amen
damente Legea viei și vinului.

După cum se știe, proiectul 
de lege a viei și vinului a fost 
publicat in presă și supus dez
baterii publice. Legea viei și vi
nului. aprobată de Marea Adu
nare Națională in actuolo se
siune, va fi publicată in Bule
tinul oficial.

Lo următorul punct de pe 
ordinea de zi. deputatul Angelo 
Miculescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicultu
rii și Apelor, o prezentat expu
nerea la proiectul de lege pen
tru organizarea producerii și fo
losirii raționale a resurselor de 
nutrețuri, iar deputatul Vasile 
Marin, vicepreședinte al Comi
siei pentru ogriculturo și silvi
cultură, o prezentat raportul co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale care au exa
minat acest proiect de lege.

A urmat apoi discuția pe ar
ticole a proiectului de lege. 
Prin vot secret. Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea pen
tru organizarea producerii și fo
losirii raționale a resurselor de 
nutrețuri.

Este cunoscut că și acest pro
iect de lege a fost publicat în 
presă și supus dezbaterii publi
ce. Legea pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale 
a resurselor de nutrețuri, apro
bată de actuala sesiune, va fi 
publicată in Buletinul oficial.

In continuare, deputatul Ion 
Stănescu, președintele Consiliu
lui Securității Statului, a pre
zentat expunerea la proiectul 
de lege privind apărarea secre
tului de stat in Republica So
cialistă România, iar deputatul 
Aldea Militaru, secretar al Co
misiei pentru problemele de a- 
părare, a prezentat raportul co
misiilor care au examinat acest 
proiect de lege.

După discutarea pe articole, 
Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret Legea 
privind apărarea secretului de 
stat in Republica Socialistă Ro
mânia.

După cum se știe, in prima 
parte a actualei sesiuni, Marea 
Adunare Națională o dezbătut 
proiectul de lege a cetățeniei 
române șl o hotărît să amine 
discutarea lui in vederea îmbu
nătățirii și completării proiectu
lui. In ședința de ieri, deputa
tul Mihail Ghelmegeanu, vice
președinte ol Comisiei juridice, 
a prezentat raportul Comisiei 
cu privire la acest proiect de 
lege, refăcut și completat po
trivit celor indicole de Marea 
Adunare Națională.

In noua sa redactare, proiec
tul de lege a fost discutat pe 
articole și supus votului secret. 
Cu, un amendament făcut la 
discuția pe articole, Marea Adu
nare Națională a aprobat Legea 
cetățeniei române.

La următorul punct de pe 
ordinea de zi, Marea Adunare 
Națională a votat Legea pentru 
prelungirea aplicării Legii nr. 
22/1967 privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale, 
pînâ la 31 decembrie 1972, 
dotă pînâ la care se vor pre
zenta Marii Adunări Naționale 
proiectele de legi necesare

perfecționării in continuare a 
conducerii și planificării econo
miei naționale.

Apoi, deputatul Gheorghe 
Tudor, vicepreședinte al Comi
siei juridice, a prezentat rapor
tul Comisiei la proiectul da lege 
privind modificarea articolului 
73, alineotul 3, din Constituția 
Republicii Socialiste România.

Prin vot secret, Marea Aduna
re Națională a aprobat Legea 
privind modificarea articolului 
73, alineatul 3, din Constituția 
Republicii Socialiste România, 
care va avea următorul cuprins: 

„Președintele, prim-vicepreșe- 
dintele și vicepreședinții Cons - 
liului de Miniștri, precum și alți 
membri ai Cons.I.ului de Miniștri 
prevăzuți de lege alcătuiesc 
Biroul Permanent al Consiliului 
de Miniștri".

Trecindu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, deputatul 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, o prezentat 
expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege, emise de Con
siliul de Stat de la sesiunea 
precedentă a Marii Adunări Na
ționale. Raportul Comisiei juri
dice la aceste proiecte de legi 
a fost expus de deputatul Tra
ian lonașcu, președintele comi
siei.

Marea Adunare Națională a 
aprobat, prin vot secret, decre
tele cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

La amiază, o dată cu incheie- 
reo acestei ultime ședințe ple
nare, lucrările celei de-a Vll-a 
sesiuni a Morii Adunări Națio
nale au luat sfirșit.

Cuvintul de încheiere a lucră
rilor sesiunii a fost rostit de to
varășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

In procesul prefacerilor um
ple din societatea noastră, 
posesivul „ul nostru" ia tot mai 
mult locul omonimului său sin- 
gulhr „al meu". Această mu
tație. cu largi semnificații, are 
diverse forme de manifestare 
fiind pregnantă în vorbirea 
curentă a oamenilor noștri dar, 
mai ales, în faptele lor.

Stăteam deunăzi de vorbă cu 
inginerul loan Crețu și cu se
cretarul comitetului dc partid 
Gheorghe Cîmpeanu. Tema dis
cuției — la care ceva mai tîr- 
■ziu a participat și inginerul 
șef dc la U.U.M.P. și șef al 
F.S.H., Dumitru Crăciun — 
munca. Interlocutorii căutau 
să-mi demonstreze prin argu
mentul faptelor, că în fabrica 
aceasta tînără — născută din 
necesitățile progresului tehnic 
in minerit — a fost depășit 
hotarul ..datoriei împlinite" în 
accepțiunea satisfacerii normei 
individuale de muncă, noțiu
nea căpătind dimensiuni noi,
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a primit pe ministrul afacerilor externe al Luxemburgului
Președintele Consiliului dc 

Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
ministrul afacerilor externe al 
Marelui Ducat al Luxemburgu
lui, Guston Thorn, care face o 
vizită oficială în țara noastră. 
Ministrul de externe luxcmbuj- 
ghez a fost însoțit de Paul 
Helmingcr, șeful diviziei 
N.A.T.O. — U.E.O.

La întrevedere a participat 
Corneliu Mănescu, ministrul u- 
faccrilor externe, și Alexandru 
Lăzărcanti, ambasadorul Româ
niei în Luxemburg.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej a fost 
relevată evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Marele

Ducat al Luxemburgului, do
rința dc u extinde aceste rela
ții pe planuri multiple, în in-* 
/tercsul celor două state, al bu
nei conviețuiri între popoare.

Au fost abordate, de aseme
ne I, unele probleme ale situa
ției internaționale, ale securită
ții pe coniinentui european.

întrevederea s-a desfășura! 
într-o atmosferă cordială.

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al frontului Unității Socialiste

In ziua de 17 decembrie a.c.. 
Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste s-a întrunit în șe
dință de lucru, sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste.

Exprimînd deplinul său a-

cord cu hotărîrea Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân dc instituire a unui fond 
de solidaritate și sprijinire a 
luptei popoarelor împotriva im
perialismului, pentru libertate 
și progres social, independen
ță naționala și pace, Biroul E- 
xecutiv a hotărît să adreseze

un apel către toți cetățenii pa
triei noastre, pentru a contri
bui la constituirea acestui fond. 
Apelul va fi dat publicității.

Biroul Executiv a stabilit ca 
în luna februarie 1972 să fie 
convocată plenara Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Expunerea la proiectul de lege cu privire 
la regimul preturilor $i tarifelor

prezentată de deputatul Gheorghe Gaston Marin, 
prețuri —președintele Comitetului de stat pentru
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la nivelul datoriei întregului 
colectiv. De pildă, munca co
lectivului și rezultatele ei erau 
condiționate la un moment dat 
de imposibilitățile practice de 
acoperire galvanică a stîlpilor 
hidraulici, pentru protejarea lor 
împotriva agenților corozivi. 
Colectivul era conștient că, a- 
duccrea din import a instala
ției impuse de această opera
țiune, pe lîngă un timp înde
lungat, cerea și un mare efort 
valutar. Din frămîntările co
lectivului s-a născut ideea — 
ce-i drept timidă la început — 
confecționării instalației de 
galvanizare în cadrul U.U.M.P., 
cu participarea directă a colec
tivului F.S.H. Ingeniozitatea 
specialiștilor și arta profesio
nală a muncitorilor au dat ro
bustețe ideii care, apoi, s-a 
materializat, ocupîndu-și locul 
cuvenit în fluxul tehnologic al 
fabricii din Vulcan și umplînd. 
în felul acesta, un mare vid 
existent în producția de aici.

Alt fapt. Pînă nu de mult 
operațiunile de sudură elec
trică la confecționarea stîlpilor 
hidraulici se făceau în sistemul 
clasic, cunoscut. Era o muncă 
destul de pretențioasă, iar ran
damentul nici po departe nu 
corespundea cerințelor reale 
ale fabricii. Ca și în cazul de 
mai sus. colectivitatea a ger
minat ideea automatizării a- 
cestei munci. Eforturile con-

Cu planul anual îndeplinit

SECTORUL V LONEA
Ieri dimineață, ingi

nerul Constantin Cior- 
bea, șeful sectorului
V de la mina Lonea a 
înștiințat telefonic re
dacția despre un suc
ces deosebit dobindit 
în muncă de colecti
vul pe care îl condu
ce. In schimbul IV al 
zilei de 16 decembrie, 
vrednicii mineri ai sec
torului au extras din 
abataje ultimele tone 
de cărbune din pla
nul pe acest an. De 
la începutul anului și 
pină la data respecti
vă, minerii sectorului
V au dat peste pre
vederile planului 8 157 
tone de cărbune.

Succesul este o încu
nunare a strădaniilor 
și dăruirii plenare in 
muncă a întregului 
colectiv, perseverenței 
lui în aplicarea măsu
rilor pentru pregăti

rea liniei de front din 
timp, in organizarea 
superioară a produc
ției și a muncii, în 
inlărirea disciplinei și 
folosirea mai activă și 
cu rezultate mai bune 
a resurselor potențiale 
de creștere a produc
tivității muncii. De re
marcat este în acest 
sens faptul că indica
torul de productivitate 
a muncii realizat pe 
sector a atins 2,660 
tone/post, intrecînd cu 
216 kg cărbune pe 
post nivelul planificat, 

îndeplinirea planu
lui anual cu o jumă
tate de lună înainte de 
termen este, desigur, 
meritul întregului co
lectiv al sectorului 
condus cu competen
ță de organizația de 
partid (secretar Ghiță 
Popescu) și mobilizot 
și sprijinit de grupa

sindicală (organizator 
de grupă tov. Gh Ră- 
ducu). Pentru rivna cu 
care ou muncit zi de 
zi și aportul deosebit 
pe care l-au dat la 
îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor dc pro
ducție din primul an 
ol cincinalului și a 
angajamentelor de în
trecere, se cuvin însă 
evidențiați în mod spe
cial minerii din brigă
zile de la abataje con
duse de Ludovic Re- 
paș, Gh. Hagiu, Con
stantin Chițoiu, Gh. 
Cuzulov, Ion Damiano- 
vici, iar de la pregă
tiri minerii din brigă
zile lui Gh. Bucur și 
Vasile Zăgan. Me
rituoasă a fost și acti
vitatea depusă în spri
jinul brigăzilor, pentru 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, de 
către artificierii Augus
tin Banc, Gavrilă Ru-

su, loan Stoica și Ște
fan Ștefănescu, de 
șefii echipelor de lă
cătuși Romulus Pui și 
Gh. Oancea, ca și de 
șeful echipei de elec
tricieni Fr. Koloji, de 
semnaliștii de puț loan 
Tincă, loan Ghițu, Gh- 
Grunță și Nicolae Ne
meș, de maiștri mineri 
Aron Vasiu, Nicolae 
Bălan, Gh. Costinaș, 
Constantin Geamănu 
și Gh. Ionică, de mais
trul mecanic princi
pal Nicolae Tcaciuc și 
maistrul electrician Pe
tru Rusu, precum și 
de tinărul inginer 
Pavel Marian, locțiito
rul șefului de sector.

Colectivul sectorului 
este animat de hotă- 
rirea ca pină la înche
ierea anului să ridice 
cotele producției reali
zate suplimentar sar
cinilor la cca. 9 000 
de tone.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să vă prezint spre 
dezbatere și adoptare proiectul 
de lege cu privire la regimul 
prețurilor și tarifelor, parte 
componentă a măsurilor de per
fecționare a conducerii și plani
ficării economiei naționale.

In condițiile folosirii accen
tuate a categoriilor valorice, ca
racteristic fazei intensive de 
dezvoltare a economiei noastre, 
proiectul de lege urmărește 
creșterea rolului sistemului dc 
prețuri ca instrument de mă
surare a activității economice 
și ca mijloc de sprijinire a 
realizării obiectivelor esenția
le ale politicii economico-so- 
ciale a partidului. întreaga 
muncă de elaborare a acestei 
legi s-a desfășurat sub condu
cerea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. îndrumări
le sale valoroase au asigurat 
proiectului o temeinică funda
mentare teoretică, accentuarea 
caracterului său de instrument 
de înfăptuire a politicii parti
dului.

Prin natura lor, prețurile tre
buie să constituie o normă o- 
bieetivă a muncii sociale și to
todată un criteriu concludent 
de apreciere a activității eco
nomice a fiecărei întreprinderi. 
Stabilirea prețurilor presupune 
înainte de toate analiza criti
că și găsirea căilor de reduce
re substanțială a costurilor și 
în primul rînd a celor mate
riale, la fiecare sortiment și 
în fiecare întreprindere, con
diție fundamentală pentru a- 
propierea treptată de produc
tivitatea muncii sociale a ță
rilor avansate. Crearea unei 
largi și active opinii de ma
să, începînd cu muncitorul de 
la mașină și pînă la ministru, 
pentru căutarea neobosită a 
tuturor posibilităților de redu
cere a cheltuielilor, prin exa
minarea critică a fiecărui ele
ment de cost și optimizarea 
activității la fiecare loc de 
muncă, desfășurarea inițiativei 
creatoare pentru a răspunde cu 
elan îndemnului și exemplului 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie expresia cea mai con

cludentă a competenței profe
sionale, a călirii politice și a 
devotamentului față de intere
sele fundamentale ale națiunii 
noastre.

O măsură de mare importanță 
pentru creșterea rolului prețu
lui în perfecționarea activită
ții economice o reprezintă in
stituirea taxei asupra fondu
rilor dc producție, ca stimulent 
pentru determinarea întreprin
derilor și organelor centrale în 
judecarea mult mai exigentă a 
solicitărilor de noi investiții, de 
ieftinire și simplificare a 'pro
iectelor și utilizarea cît mai 
intensivă a fondurilor dc pro
ducție existente.

Reglementarea unitară pentru 
toate ramurile a componentelor 
prețului de cost, dimensionarea 
beneficiului cuprins în prețu
rile dc producție în raport cu 
fondurile angajate, astfel îneît, 
împreună cu taxa asupra fon
durilor, să asigure volumul de 
acumulări necesar înfăptuirii 
în ritmuri cit mai apropiate a 
reproducției lărgite, asigură 
perfecționarea calitativă a sis

temului de prețuri în măsura
rea și compararea muncii so
ciale. Dar prețurile exprimă 
și importante obiective ale po
liticii economice, cum sînt: u- 
tilizarea rațională a tuturor 
resurselor naturale, inclusiv a 
celor ce se obțin uneori cu 
cheltuieli mai mari, dc folosi
re chibzuită a resurselor va
lutare prin stimularea expor
tului și raționalizarea impor
tului, intensificarea progresului 
tehnic și descurajarea produc
ției învechite, asigurarea circu
lației normale a mărfurilor. A- 
ceste funcții vor fi asigurate dc 
prețurile de livrare cu care 
circulă produsele între unități
le socialiste și care vor putea 
cuprinde, potrivit cerințelor 
politicii economice, peste prețu
rile ce revin producătorilor și 
impozit pe circulația mărfuri
lor.

Dezvoltarea economiei pe ba
ză de plan, înfăptuirea obiec
tivelor în dimensiunile și pro-

(Continuare in pag. a 2-a)

centrice ale celor dc la U.U.M.P. 
și de la Vulcan, s-au concreti
zat în cele trei instalații pen
tru sudură electrică automată 
a stîlpilor hidraulici care ac
tualmente, funcționează într-un 
mediu protector de bioxid de 
carbon. Efectul practic ? O e- 
conomie de cel puțin 40 000 lei 
valută în condițiile creșterii 
productivității muncii de apro
ximativ trei ori la operațiile

S. OLTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

In pagina a 3-a:
<$. Un nou vlăstar al indus

triei românești a metalu
lui alb prinde contururi :
UZINA DE ALUMINA 
DE LA TULCEA

In pagina a 4-a:
încetarea ostilităților indo- 
pakistaneze

GOSPODĂRIREA COMUNEI 
E HOTÂRÎTÂ 

DE LOCUITORII El

Expunerea la proiectul legii organizam 
contribuției bănești $i in munca pentru 

efectuarea unor lucrări de interes obștesc
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! Programul Universității serale j de marxism-leninism 'pentru zilele de 20 și 21 |decembrie 1971 j
Luni — 20 decembrie, ora 17, studenții din anul I ECO- | 

NOMIE și cei de la STUDIUL INDIVIDUAL. I
Marți — 21 decembrie, ora 17, studenții din anul I de ’ 

la secția PRINCIPII ȘI METODE ALE MUNCII DE > 
PARTID. (

Cursurile, în ambele zile, vor avea loc în sălile cabi- t 
netului municipal de partid. ’

Comuna Banița a cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare so- 
cial-economică multilaterală. 
Dintr-o așezare uitată între 
munți, Bănița a devenit o co
mună cu o viață intensă, ea 
dispunind în prezent dc un că
min cultural, dc 'patru școli, 
o grădiniță, o bibliotecă, cinci 
unități comerciale, un dispen
sar medical. In toate acestea 
se reflectă, o dată cu grija 
partidului și statului față dc 
progresul tuturor localităților 
țării, participarea efectivă a lo
cuitorilor la conducerea și gos
podărirea treburilor comunei, 
la continua ei dezvoltare.

O preocupare primordială a 
organelor comunale dc partid 
și de stat — ne spunea tova
rășul Ioan Vladislav, secreta
rul comitetului de partid și 
președintele consiliului popular 
comunal — a constituit-o în
făptuirea. prevederilor progra
mului național dc dezvoltare a 
sectorului zootehnic. Ne-am

preocupat să asiguram pășuni 
corespunzătoare ceea ce a de
terminat o substanțială creștere 
a efectivelor de animale.

In spiritul spuselor interlo
cutorului nostru se pot releva 
aspecte multiple. In acest an 
efectivul dc bovine al bănițe- 
nilor numără peste 1 500 de 
capete, iar cel de ovine peste 
6 000 de capete față de anul 
1966 cînd, aceleași efective, nu
mărau doar 1U00, respectiv, 
4 000 dc capete. Acest lucru se 
datorește faptului că sectorul 
creșterii animalelor a primit un 
sprijin deosebit prin îmbună
tățirea condițiilor de contrac
tare a animalelor și produse
lor animaliere, asigurîndu-se 
venituri sporite țărănimii cît și 
furaje concentrate pentru ani
malele contractate. Datorită re-

I. D.

(Continuare In pag. a 4-a)

— prezentată

pentru
Vă rog să-mi permiteți ca, 

din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint Marii A- 
dunări Naționale, spre exami
nare și aprobare, proiectul le
gii organizării contribuției bă
nești și în muncă pentru e- 
fectuarea nour lucrări de in
teres obștesc.

Acest proiect de lege se 
înscrie in complexul de măsu
ri inițiat de conducerea parti
dului și statului nostru, pe li
nia atragerii maselor, in tot 
mai mare măsură, la conduce
rea activității economice și 
social-culturale, la antrenarea 
acestora la folosirea întregulu. 
potențial material și uman de 
care dispunem în vederea ri
dicări. continue a gradului de 
dotare și echipare a localități
lor, a satisfacerii, în cît mai 
bune condiții, a nevoilor so
cial-culturale ale locuitorilor.

de deputatul Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat

Economia și Administrația Locală —
Proiectul de lege a fost în

tocmit pe baza propuneriloi 
și sugestiilor organelor locale 
ale puterii și administrației de 
stat din județe, municipii, ora
șe și comune, ale unui număr 
mare de deputați și cetățeni. 
La elaborarea proiectului au 
fost avute în vedere, de ase
menea, propunerile făcute de 
unele ministere și alte organe 
centrale ale administrației de 
stat și organizații obștești.

La elaborarea proiectului de 
lege s-a avut, de asemenea, 
în vedere experiența acumu
lată pînă în prezent în orga
nizarea contribuției voluntare 
a locuitorilor, experiență care 
ne-a arătat că este necesara 
o nouă reglementare care să 
asigure extinderea inițiativei 
cetățenești și să creeze cadrul 
juridic și organizatoric cores
punzător realizării unor obiec

tive de interes obștesc cu ca
racter local, care 6ă satisfa
că, în și mai mare măsură, 
nevoile populației.

Ideea care domină întreaga 
politică și activitate a partidu
lui nostru, a conducerii sale, 
a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost și este sluji
rea omului, crearea condițiilor 
materiale și spirituale pentru 
ca fiecare să poală trăi din 
ce în ce mai bine, să se bu
cure de j viață civilizată și 
mereu mai prosperă.

Dintr-o asemenea perspecti
vă au fost concepute și pla
nurile de dezvoltare a econo
miei naționale în care, pe par
cursul construcției socialiste, 
s-au înscris obiective însuflc- 
țitoare care determină ridi
carea nivelului de trai și creș

terea continuă a bunăstării po
porului. Numai în cincinalul 
1966—1970 s-au alocat peste 10 
miliarde lei pentru realizarea 
unor importante investiții în 
domeniul social-cultural și e- 
d i li tar-gospodăresc.

De asemenea, în noul cincinal 
pe lingă fondurile importante 
alocate dezvoltării economici 
naționale, se prevede sporirea 
substanțială a fondurilor des
tinate acțiunilor social-cultura
le și edilitar-gospodărești fi
nanțate de stat. Este de subli
niat că numai cheltuielile so
cial-culturale alocate de stat 
în perioada 1971—1975 echi
valează cu întregul venit na
țional din 1970. Aceste fondu
ri se vor materializa în dezvol
tarea bazei materiale a învă-

(Continuare in pag. a 2-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

cu privire la regimul preturilor și tarifelor
/Urmare d:n pug. 1) 

porțiile proiectate presupun sta
bilitatea preturilor, caracteristi
ca fundamentala a unei econo
mi» sănătoase, ascendente. E- 
xistcnța unor preturi stabile 
sigură buna funcționare h în

tregului mecanism de planifi
care u economiei și creșterea 
sistematică a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Stabili
tatea preturilor nu arc nimic 
rwmin cu rigiditatea acestora. 
Menținerea i-oncordanțci prețu
rilor cu evoluția cheltuielilor 
sociale de producție presupu
ne, în mod necesar, modifica
rea planificată a prețurilor in 
raport cu schimbările nun im
portante — |M? plan intern și 
extern — a factorilor care au 
stal la bara stabilirii lor

Dintre numeroasele reglemen
tări cuprinse in proiectul de 
lege, o deosebită importanță 
prezintă cele referitoare la pu
nerea în fabricație a produselor 
noi, la criteriile de stabilire 
a prețurilor acestor produse și 
asigurarea concordanței dintre 
preț și calitate. Trebuie să a- 
rătăm Marii Adunări Naționa
le că dacă in sectorul bunuri
lor de consum prețurile au 
fost mai ferm ținute in mînă, 
apoi in cc privește prețurile 
mijloacelor de producție indus
triale, lipsa unor reguli și cri
terii precise de formare a pre
țurilor. conjugală cu tendința 
unora de a ușura îndeplinirea 
și depășire?, indicatorilor va
lorici ai planului, au făcut po
sibile creșteri arbitrare de pre
țuri. apariția unor produse așa- 
zisr noi, care nu reprezintă un 
aport real și solicitat dc eco
nomic. Asemenea practici ur
măresc obținerea unor avanta
je fără efort, deformează con
tribuția ramurilor la crearea 
produsului social și a venitu
lui național, duc la scumpirea 
producției în ramurile consu
matoare și la înrăutățirea efici
enței exportului, la majorarea 
cestului investițiilor aprobate, 
la degradarea rezultatelor c- 
eonomico-financiare ale în
treprinderilor și șantierelor, au

Expunerea la proiectul legii organizării contribuției bănești 
și în muncă pentru efectuarea unor lucrări de interes obștesc

(Urmare din pag. 1) 

țămîntului, educației, culturii 
și artei, a ocrotirii sănătății, 
asstenței și asigurărilor socia
le și altele. Dacă Ia aceste fon
duri mai adăugăm role peste 
9 miliarde lei, alocate pentru 
obiectivele edilitar-gospodăreș- 
ti. putem avea o imagine și 
mai clară asupra eforturilor pe 
care le Tace statul în aceste 
domenii de activitate.

Pentru continua dezvoltare 
a comunelor, în afară de im
portantele investiții ale statu
lui. din anul 1952 și pînă în 
prezent, populația, dînd dova
dă de un înalt spirit patrio
tic și nive de conștiință, a 
rontribu't. în mod voluntar, 
cu aproape 3 miliarde lei pen
tru executarea de lucrări de 
interes obștesc, care au schim
bat radical înfățișarea satelor 
și comunelor patriei noastre. 
Numai în perioada 1966—1970 
au fosi realizate, prin contri
buția voluntară a cetățenilor, 
6 298 săli de clasă. 601 cămi
ne culturale. 119 dispensare și 
case de naștere, precum și 
alte numeroase obiective so- 
cial-culturale c-are au contri
buit la ridicarea nivelului edi- 
litar-g -s, ’dăresc, la înfrumu
sețarea si înnobilarea peisaju
lui nostru rural, la îmbogă
țirea vieții culturale a oame
nilor muncii, iar în acest an 
adunările generale ale cetățe
nilor • au hotărît să se cons
truiască prin contribuții volun
tare în bani și în muncă 204 
săli dc clasă, 221 cămine cul
turale 106 dispensare, 42 gră
dinițe de copii, precum și alte 
Jut ări cu caracter edilitar-gos- 
podăresc.

Proiectul de lege privind 
urbanizarea contribuției in ba
ni și în muncă pentru efec
tuarea unor lucrări de interes 
obștesc, venind în înlîmpina- 
rea propunerilor făcute, pre
vede posibilitatea ca. alături 
de locuitorii satelor, să poa
tă participa prin bani și mun
că potrivii voinței lor, și ce
tățenii domiciliați în orașe, la 
modernizarea, buna gospodări
re și înfrumusețarea localită
ților.

Prin proiect, spre deosebire 
d< reglementarea actuală, se 
prevede posibilitatea realizării

Expunerea la proiectul legii viei și vinului 
_  prezentată de deputatul Iosif Banc, vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și apelor —

A’ă rog să-mi permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului de 
miniștri, să vă prezint spre 
examinare și adoptare proiec
tul legii viei și vinului.

Promovînd cu consecvență 
politica dc dezvoltare cu precă
dere a industriei noastre so
cialiste, partidul și statul au 
acordat și acordă o importanță 
deosebită agriculturii, ramură 
de bază a economiei naționale, 
chemată să-și aducă o contri
buție de seamă la dezvoltarea 
acesteia.

In con foi mitule cu prevederi
le legii pentru adoptarea pla
nului cincinal, in perioada 
1971—1975 producția ii.baia a- 

consecințe negative asupra c- 
forturilor dc consolidare mone
tară. Lichidarea cu desâvîrși- 
rc a acestor fenomene dătină- 
tourc, prin aplicarea strictă n 
reglementărilor cuprinse in pro
iectul dc lege, exercit ■'rea unui 
control sever, la tonte nivelele, 
și in primul rînd din partea 
ministerelor și a Comitetului' 
de Stat pentru Prețuri asupra 
caleulnțiilor de prețuri este o 
obligație esențială pentru a îm
piedica deturnarea eforturilor 
pentru creșterea reală a pro
ducției materiale către sporirea 
artificială a valorii ei.

Proiectul dc lege prevede 
înlocuirea treptată n prețuri
lor de deviz la lucrările dc 
investiții — cu prețuri stabi
lite ca limită, pe obiecte de 
construcții, pe părți de obiec- 
’e, ]>c unități fizice și de folo
sință Nu există nici un motiv 
obiectiv pentru ca un agre
gat energetic dc sule de MW. 
un vapor dc zeci de mii de 
tone sau o linie tehnologică 
complexă să poată avea pre
țuri ferme ce reprezintă nor
ma socială în care trebuie să 
se încadreze orice producător, 
în timp ce lucrurile de con- 
strucții-montaj să nu se supu
nă aceluiași verdict al nor
mei sociale. în care să se în
cadreze activitatea proieelan- 
ților, constructorilor și bene
ficiarilor.

In proiectul de lege sînt 
prevăzute reglementari impor
tante cu privire la criteriile 
și normele dc stabilire a pre
țurilor produselor agricole. 
Este timpul să se pună ordi
ne în costurile din agricultu
ră, cu prioritate în sectorul de 
stat și treptat și în sectorul 
cooperatist, pe baza unor nor
mări stricte a consumurilor și 
cheltuielilor, a introducerii u- 
nor evidențe precise, pentru 
ca pe această bază să se poată 
întreprinde analize concluden
te în legătură cu eficacitatea 
economică a prețurilor și fo
losirea lor pentru stimularea 
progresului agriculturii noas

unei game mai largi de obiec
tive social-culturale. ca : clu
buri, cămine de copii, atelie- 
re-școală. case de cultură, baze 
sportive, turistice și de agre
ment și alte astfel de lucrări. 
In scopul realizării unor lu
crări de artă decorativă mo
numentală. la comune, orașe, 
municipii și sectoarele muni
cipiului București, se constituie 
din contribuția bănească și un 
fond obștesc pentru artă mo
numentală.

Caracteristica de bază a 
proiectului de lege constă în 
deplina libertate a cetățenilor 
de a hotărî ei înșiși asupra 
organizării contribuției în bani 
și în muncă, a gospodăririi 
fondurilor și a obiectivelor ce 
urmează a se construi.

Mergînd pe linia lărgirii con
tinue a democratismului so
cialist, s-a prevăzut ca, în ca
dru) fiecărei circumscripții e- 
lectorale. locuitorii să analize
ze propunerile făcute de de- 
putați, comisiile permanente 
sau un grup de locuitori, să se 
pronunțe cu privire la efec
tuarea lucrărilor și să-și tri
mită cîte 3—5 delegați care 
să participe la adunarea dele- 
gaților pe comună, oraș, mu
nicipiu sau sector al munici
piului București.

Proiectul de lege reglemen
tează modalitățile de organiza
re a adunării delegaților pe 
comună, oraș, municipiu sau 
sector al municipiului Bucu
rești, în vederea stabilirii cuan
tumului contribuției bănești și 
numărului zilelor de muncă, 
precum și obiectivele și ter
menele de realizare a acesto
ra. In același timp, adunarea 
delegațrlor, după stabilirea 
contribuției, are dreptul de a 
scuti total sau parțial de 
plata contribuției bănești unele 
familii și de efectuarea con
tribuției de muncă cu brațe
le pe unii locuitori, în cazuri 
bine justificate.

Totodată, in proiectul de 
lege sini stabilite cu mai mul
tă precizie, formele în care 
comitetele executive ale con
siliilor populare și locuitorii 
pot executa controlul în legă
tură cu realizarea obiectivelor 
votate, modul în care sînt gos
podărite fondurile create, ca 
urmare a contribuției cetățeni

gricolă urmează să crească în 
medie cu 36—49 la sută față de 
cincinalul anterior, ceea ce co
respunde unui ritm mediu a- 
nual de 6,3—8,3 la sută.

In anii acestui cincinal, ca 
urmare a grijii permanente a 
conducerii de partid și de stat, 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu personal, a- 
gricullura va primi din fondu
rile de investiții ale stalului de 
l>este două ori mai mult decît 
in cincinalul trecut, cu care se 
va asigura o creștere substan
țială a bazei materiale și o în
zestrare tehnică corespunzătoa
re unei agriculturi socialiste 
moderne. 

tre socialiste, în concordanță 
iu uriașele resurse tchnico- 
mnterialc ce i se acordă și 
cu imensele rezerve dc creș
tere a producției și a renta
bili tății de care dispune.

Un loc central în proiectul 
dc lege tl ocupă reglementă
rile privind normele și rriterii- 
lc de stabilire a prețurilor cu 
amănuntul și n tarifelor pen
tru serviciile prestate popula
ției, caro îndeplinesc un rol 
esențial în realizarea politicii 
partidului dc ridicare conti
nua a nivelului de trai al în
tregului nostru popor. Sînt sta
bilite măsuri pentru asigura
rea unei structuri a fundului 
de marfă în concordanță cu 
puterea de cumpărare ,i tu
turor categoriilor de venituri ; 
obligativitatea livrării sortimen
telor cu prețuri mici ; preve
nirea și combaterea formelor dc 
creștere indirectă pc culca mo
dificării structurii sortimentale 
neconforme cu cererea pieței ; 
împiedicarea punerii în circula
ție n unor mărfuri ce nu co
respund din punct dc vedere 
calitativ standardelor sau nor
melor interne care au stat la 
baza stabilirii prețurilor; sanc
ționarea aspră a celor ce prac
tică prețuri și tarife ilegale.

Proiectul de lege asigură ca
drul necesar stabilirii prețuri
lor mărfurilor care fac obiectul 
schimburilor economice eu alte 
țări, creează un instrument con
cludent pentru aprecierea efi
cienței exportului și importului, 
pentru optimizarea treptată a 
activității de comerț exterior.

Competențele privind stabili
rea și modificarea prețurilor 
și tarifelor sînt reglementate în 
proiectul de lege, în concordan
ță cu cerințele conducerii pc 
bază dc plan a proceselor eco
nomice, cu respectarea princi
piului centralismului democra
tic. Nivelul general al prețuri
lor și tarifelor, limitele maxime 
sau prețurile pentru produsele 
și serviciile cu rol hotărî tor 
pentru economia națională și 
nivelul dc trai al populației, 
unice pentru toți producătorii 

lor. precum și informarea pe
riodică a adunărilor de dele
gați asupra încasării sumelor, 
mersului lucrărilor și calității 
execuției.

Se stabilește, de asemenea, 
spre deosebire de reglementa
rea actuală, câ organizațiile e- 
conomice de stal vor contribui 
cu fonduri bănești calculate 
în funcție de numărul mij
loacelor de transport pe care 
le au în dotare, iar coopera
tivele agricole de producție și 
celelalte organizații coopera
tiste și obștești vor efectua 
contribuția în muncă cu mij
loacele dc transport pe care 
le dețin.

In localitățile eu posibilită
ți economice mai reduse, în ve
derea realizării obiectivelor 
votate a se construi prin con
tribuția în bani și în muncă 
a locuitorilor, statul va aloca, 
fn continuare, importante fon
duri pentru a sprijini execu
tarea lucrărilor. De asemenea, 
statul vq acorda. în continua
re, credite rambursabile, asi- 
gurînd totodată materialele ne
cesare lucrărilor ce urmează 
a se efectua.

Comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene 
și al municipiului București )e 
revin sarcina, potrivit proiectu
lui de lege, de a acorda asis
tență tehnică de sn Hale 
în legătură cu realizarea tu
turor prevederilor legale de 
organizarea contribuției în ba
ni și în muncă. Ele au dato
ria de a îndruma și sprijini 
permanent comitetele executi
ve municipale, orășenești și 
comunale în executarea obiec
tivelor votate a se construi prin 
contribuția cetățenilor, în asi
gurarea folosirii cu eficiență 
maximă a resurselor locale, 
a fondurilor materiale și bă
nești. în executarea la timp 
și de bună calitate a lucrări
lor și respectarea cu stricte
țe a normelor dc sistem- /.arc.

O mare importanță prezintă 
amplasarea obiectivelor social- 
culturale, precum și dimensio
narea lor rațională, potrivit 
nevoilor din localitățile res
pective. Ca urmare, comite
tele executive ale consiliilor 
populare vor trebui să mani
feste o grijă deosebită în le

Ca rezultat al condițiilor ma
teriale create, al măsurilor lua
te pentru îmbunătățirea con
ducerii și planificării, pentru 
perfecționarea organizării și re
tribuirii muncii, precum și a 
efortului depus de lucrătorii o- 
goarelor, agricultura a cunos
cut și cunoaște o dezvoltare ra
pidă și viguroasă.

Pe baza datelor preliminate, 
producția globală agricolă va 
fi în acest an cu peste 14 la 
sută mai mare decît media a- 
nuală realizată în cincinalul 
precedent și cu peste 18 la su
lă mai mare decît cea obținută 
în unul 1970 și \u trebui să 

și consumatorii, vor fi stabilite 
dc către Consiliul de Stat.

Sarcini importante revin or
ganelor • cntiulc, consiliilor po
pulare județene șl unităților 
c, vnomicc care vor stobili pre
turile și tarifele pentru toate 
celelalte produse și servicii. 
In scopul asigurării unei poli
tici unitare și coordonate în 
domeniu) prețurilor, aceste a- 
tribuții urmează să fie exerci
tate in conformitate cu reguli
le. normele, criteriile • și limi
tele fixate pc plan central, 
potrivit legii.

In aplicarea politicii de pre
țuri u partidului și a dispozi
țiilor cuprinse in proiectul de 
lege, sarcini și răspunderi în
semnate revin Comitetului dc 
Slat pentru Prețuri. Dacă pînă 
în prezent Comitetul a exer
citat în măsură insuficientă 
atribuțiile sale de sesizare a 
neajunsurilor în stabilirea și 
aplicarea prețurilor, precum și 
dc elaborare de măsuri pentru 
eliminarea acestor neajunsuri, 
noua legislație impune Comi
tetului de Stat pentru Prețuri 
obligația dc a-și organiza ac
tivitatea in așa fel îneît, împre
ună cu ministerele și cele
lalte organe centrale și loca
le, să asigure aplicarea întoc
mai a prevederilor legale și 
respectarea riguroasă a disci
plinei dc stat.

înfăptuirea pro vederi lor le
gii nu poate constitui atribu
ția exclusivă a organelor e- 
conomice de resort, întrucît 
prețurile privesc pe toți fău
ritorii și consumatorii bunu
rilor materiale. Eliminarea 
neajunsurilor existente, per
fecționarea activității și îndru
marea acesteia pe făgașul in
dicat de partid implică parti
ciparea organelor de condu
cere colectivă, a controlului ob
ștesc la activitatea de stabilire 
și aplicare a prețurilor și ta
rifelor.

Vă asigurăm că vom acționa 
eu toată fermitatea pentru tra
ducerea în viață a prevede
rilor legii supuse astăzi dezba
terii și aprobării dv.

gătură cu amplasarea acestor 
obiective, cu sistemul de cons
trucții care se folosește, astfel 
incit acestea să contribuie la 
ridicarea nivelului urbanistic 
al comunelor și orașelor noas
tre.

Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Lo
cală îi rovine sarcina ca, îm
preună cu Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-mate- 
riale și Controlului Gospodări
rii Fondurilor Fixe, cu comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene și al muni
cipiului București, cu ocazia 
elaborării planurilor anuale, să 
analizeze necesarul dc mate
riale ce urmează a fi asigu
rat din fondul centralizat pen
tru localitățile în care resur
sele locale nu sînt suficiente. 
Pe baza acestor analize, în 
planul de stat se vor preve
dea. în mod distinct, pe fieca
re județ, materialele respec
tive.

In numele Comitetului de 
Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, vă asigurăm 
că. împreună cu comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare, vom lua toate măsurile 
ce se impun în vederea orga
nizării în mai bune condițiuni, 
a întregii activități legate de 
contribuția în bani și în mun
că a cetățenilor, 'astfel îneît 
să se asigure folosirea cu efi
ciență maximă a resurselor lo
cale. a fondurilor materiale 
ți bănești, executarea la timp 
și de bună calitate a lucră
rilor.

îmi exprim convingerea că, 
prin adoptarea legii supuse as
tăzi Marii Adunări Naționale, 
cu privire la organizarea con
tribuției bănești și în muncă, 
pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc, se creează 
instrumentul juridic necesar, 
cu ajutorul căruia, eforturile 
susținute ale statului, conju
gate cu contribuția cetățenilor, 
vor conduce, în continuare, la 
realizarea unor importante o- 
biective social-culturale. care 
contribuie la ridicarea nivelu
lui de cultură și de civilizație 
a localităților patriei noastre, 
a aspectului estetic al aceslo- 

crească în 1972 cu încă aproape 
21 Ia sulă față de anul 1971.

Producția totală, de circa 14,5 
milioane tone de cereale, obți
nută in acest an, este cea mai 
mare din cîte s-au realizat 
vreodată în România și repre
zintă înfăptuirea unei sarcini 
pe care conducerea partidului 
nostru a încredințat-o agricul
turii cu ani în urmă.

S-au obținut producții totale 
mai mari decît în anul trecut i 
la griu cu 41,1 la sută, la po
rumb boabe cu 20,6 la sută, la 
sfecla de zahăr cu 32,3 la sută^ 
la legume cu 38 |a sulă, la 
cu: <fi dc peste două uri mai 
mult, la struguri cu 64,5 la 

sulă, precum șl la alte produse
Subliniind aceste realizări 

importante. sJntcm însă con- 
știenți dc faptul că la unele 
produse n-am îndeplinit sarci
nile de plan și <ă randamen
tele pe caro le obținem nu sînt 
înrâ |M? măsura potențialului 
și a posibiltăților de care dis
pune agricultura țării noastre.

Proiectul legii viei și vinului, 
supus astăzi Marii Adunări Na
ționale, sc înscrie în complexul 
dc măsuri inițial de conducerea 
partidului și statului nostru pe 
linia perfecționării organizării 
produc lie agricole. în toate ra
murile sale.

Viticultura ocupă un ioc im
portant in agricultura româ
nească, suprafața dc vie este în 
prezent dc 347 000 hectare, iar 
structura patrimoniului nostru 
viticol s-a îmbunătățit continuu, 
viile altoite și indigene repic- 
z.cntînd 87 la sută din supra
fața de vii n unităților agricole 
socialiste.

Importanța viticulturii constă 
îndeosebi in faptul că produse
le sale au o mare căutare atît 
pc piața internă, cil și la export, 
aducind importante venituri 
producătorilor. Strugurii dc 
masă, cu coacere eșalonată pe 
o perioadă mai îndelungată, 
satisfac gustul și exigențele 
consumatorilor, iar vinurile 
noastre și-au ciștigat un bun 
renume, cucerind numeroase 
medalii la concursurile inter
naționale, in fiecare an.

Cu toate rezultatele hune 
care s-au obținut pînă acum 
in viticultură, aceasta dispune 
încă de mari rezerve dc creș-

Expunerea la proiectul de lege pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a resurselor de nutrețuri

— prezentată de deputatul Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei 

Alimentare, Silviculturii și Apelor —
Vă rog să-mi permiteți ca, 

din însărcinarea Guvernului Re
publicii Socialiste România, să 
prezint, în fața plenului Murii 
Adunări Naționale, proiectul de 
lege pentru organizarea produ
cerii și folosirii raționale a re
surselor dc nutrețuri din țara 
noastră.

Elaborarea acestui proiect dc 
lege reflectă, încă o dată, grija 
permanentă a conducerii parti
dului și statului pentru apli
carea în practică a principiilor 
perfecționării continue a căilor, 
mijloacelor și metodelor de dez
voltare a agriculturii, prin in
troducerea in producție a ce
lor mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii, precum și prin 
utilizarea, cît mai judicioasă, a 
resurselor materiale de caic 
dispunem.

Din indicația conducerii de 
partid și dc stat, a tovară
șului secretar general Nicolae 
Ccaușcscu, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor a efec
tuat ample studii privind o- 
ricntarea dezvoltării, în pers
pectivă, a zootehniei, ramura de 
bază a agriculturii noastre so
cialiste, Pe această bază s-a 
eluborat „Programul național dc 
dezvoltare a zootehniei și creș
tere a producției animaliere în 
anii 1970—1980".

Realizarea obiectivelor prevă
zute în domeniul producției a- 
nimalierc este în strînsă depen
dență de dezvoltarea corespun
zătoare a producției dc furaje 
din țara noastră. Reglementă
rile propuse prin proiectul de 
lege pentru organizarea produ
cerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri urmăresc 
crearea cadrului legal necesar 
pentru desfășurarea unei sus
ținute activități, în fiecare u- 
nitate agricolă, în fiecare gos
podărie deținătoare de animale, 
pentru a asigura producerea .și 
utilizarea rațională a furajelor, 
pentru punerea în valoare a 
întregului potențial productiv 
al animalelor.

Noua legislație constituie o 
cerință obiectivă a etapei în 
care ne găsim. Ca urmare, a 
devenit necesară elaborarea li
nei noi reglementări a norme
lor și consumurilor dc furaje, 
care, dată fiind importanța 
deosebită a acestei probleme 
pentru agricultură, propunem 
să fie stabilită prin lege. In 
acest scop, s-a elaborat proiec
tul de lege, supus azi dezbate
rii Marii Adunări Naționale, eu 
un conținut mai larg, în ce 
privește producerea și conser
varea nutrețurilor, precum și

Expunerea la proiectul de lege privind apărarea 
secretului de stat în Republica Socialistă România

— prezentată de deputatul Ion Stănescu, 
președintele Consiliului Securității Statului —

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din însărcinarea Consiliului dc 
Miniștri, să prezint Marii Adu
nări Naționale, spre examinare 
și adoptare, proiectul de lege 
privind apărarea secretului de 
stat în Republica Socialistă Ro
mânia.

Avînd în centrul preocupă
rilor sale transpunerea în viață 
a vastului program de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, partidul și 
statul nostru manifestă o preo
cupare constantă pentru ocro
tirea valorilor fundamentale ale 
socialismului in patria noastră 
împotriva oricăror încercări de 
a li se aduce atingere.

In ansamblul măsurilor me
nite să contribuie la ocrotirea 
acestor valori, un loc de sea
mă il ocupă grija permanentă 
pentru apărarea secretului de 
stat.

Mersul ascendent al societă

tero a randamentului la hectar, 
de îmbunătățire a calității «tru
curilor și a vinurilor, dc creș
tere a veniturilor din viticultu
ră.

Pentru dezvoltarea în conti
nuare ri viticulturii, este nece
sară o reglementare cu putere 
de lege care să o ocrotească și 
să asigure respee tarea strictă 
a direcției dc producție, a mă
surilor pentru creșterea randa
mentului la hectar șl o unei 
calități din ce în ce mai hune 
a produselor sale,

Dc aceea, legea dc față cu
prinde un ansamblu dc preve
deri care reglementează în mod 
unitar cultura viței dc vie, pre- 
hi' iarca și valorificarea produ
selor sale, pornind de la ale
gerea terenului, producerea ma
terialului săditor și pînă la pro
ducerea vinului.

In baza pre- cderilor acestei 
legi, Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimenta: <, Silvicul
turii și Apelor are obligația să 
organizeze delimitarea terito
rială a podgoriilor și centrelor 
viticole, potrivit cu condițiile 
naturale existente, a zonelor de 
producere a principalelor ca
tegorii de vinuri și produse pe 
bază de must și de vin.

Pornind dc Ia necesitatea dc 
a sc respecta sortimentul de 
soiuri recomandat dc știință 
l>entru fiecare podgorie și de 
a se folosi material săditor co
respunzător, legea cuprinde pro. 
vederi in legătură cu produce
rea, circulația, asigurarea ca
lității materialului săditor des
tinai plantării.

Pentru folosirea rațională și 

folosirea acestora, în funcție 
de valorile lor nutritive și de 
normele dc consum specific, 
ce se pot realiza în țara noas
tră.

Potrivit reglementărilor din 
proiectul de lege, întreaga pro
ducție de furaje, precum și 
produsele care pot constitui 
materia primă In obținerea de 
nutrețuri, reprezintă „fondul 
național de furaje"; toți deți
nătorii de animale, de materii 
prime pentru producerea nu
trețurilor sau dc suprafețe pe 
care se produc furaje au obli
gația unei susținute preocupări, 
sub aspectul executării lucră
rilor și luării tuturor măsuri
lor necesare, astfel îneît să se 
asigure o creștere permanentă 
a producției de nutrețuri, di
versificarea acestora și utiliza
rea rațională a tuturor resur
selor dc furaje existente.

Din multitudinea dc regle
mentări, pe care le conține pro
iectul de lege, supus azi dez
baterii și aprobării Marii Adu
nări Naționale, vâ rog să-mi 
permiteți să mă refer, pe scurt, 
la cîteva mai principiile.

Cea mai mare parte a re
glementărilor, din proiectul de 
lege sc referă la aspectele le
gate de organizarea producerii 
nutrețurilor. Căile principale, 
prin care trebuie să se reali
zeze acest obiectiv, sînt legate 
de obligativitatea executării, In 
condiții optime, a tuturor lu
crărilor pe terenurile cultivate 
cu plante de nutreț și pc pă
șunile și fînețclc naturale.

Proiectul de lege reglemen
tează, pe baze tehnice cores
punzătoare, problema dez.voltâ- 
rii industriei de deshidratare, 
brichelare și granulare a nu
trețurilor verzi din primăvară 
și pînă în toamnă, a borho
turilor, tescovinei, resturilor de 
la fabricile de conserve și a 
altor resurse, ceea ce va asi
gura creșterea substanțială a 
valorilor nutritive asigurate 
pentru hrănirea animalelor.

Un obiectiv major al actului 
normativ prezentat este acela 
dc a asigura o folosire cit mai 
economică a resurselor de con
centrate cultivate, șroturi și tă- 
rițc, produse pentru obținerea 
cărora se utilizează o parte 
importantă a suprafeței arabile 
a țării, ccca ce ne obligă să 
luăm măsuri pentru o folosire 
cît mai rațională.

Prevederile legii stabilesc li
mitele economice de utilizare 
a concentratelor, în furajarea 
porcilor și păsărilor, unde a- 
cestea au o pondere majoră în 
consum, prevăzînd însă ca, mai 

ții noastre, dezvoltarea accele
rată a forțelor de producție, 
progresul țehnico-științific, creș
terea gradului și a complexi
tății tehnice moderne a cerce
tării științifice fundamentale și 
aplicative, sarcinile legate de 
apărarea țării determină exis
tența pe plan statal a unui nu
măr tot ruai marc de infor
mații, date și documente cu ca
racter secret de stat. De aici și 
preocuparea firească a partidului 
și statului nostru pentru apăra
rea acestor secrete de stat ca
re, în ultimă instanță, privesc 
roadele muncii poporului ro
mân, inteligența și spiritul său 
creator, eforturile sale de a-și 
apăra independența, unitatea, 
suveranitatea și integritatea te
ritorială, cuceririle noastre re
voluționare.

Proiectul de lege răspunde u- 
nor cerințe majore de ordin 
etic și moral ce se desprind 

<ît mai Intensivă a suprafețe
lor cultivate cu vitță dc vie, 
fn proiectul de lege se prevede 
obligația, pentru toate unități
le și persoanele care dețin vii, 
de a respecta întocmai tehno
logia culturii, acordlndu-se o 
atenție deosebită înființării 
plantațiilor, completării goluri
lor, lucrărilor care trebuie a- 
plicate solului și plantei, com
baterii bolilor și dăunătorilor.

Proiectul dc lege Blab: leșie 
principalele tipuri dc vin, por
nind de la cele de masă, des
tinate marelui consum, pînă la 
vinurile dc calitate superioară, 
cu denumire de origine SJnt 
reglementate în mod unitar 
condițiile dc calitate pe care 
trebuie să Ic îndeplinea < .i vi
nurile și produsele pe bază de 
must și de vin. destinate con
sumului intern și exportului.

Pentru ca or; a ele dc con
ducere ale agriculturii să poată 
asigura eu toată competența 
dezvoltarea viticulturii în con
dițiile aplicării în viață a tu
turor cuceririlor științei și teh
nicii moderne, se prevede or
ganizarea Oficiului național al 
viei și vinului, ca organ consul
tativ în cadrul Ministerului A- 
griculturii, Industriei alimenta
re, Silviculturii și Apelor și în
ființarea Inspecției de stat vi- 
tivinicole, care are ca obiect 
efectuarea controlului respectă
rii prevederilor legii în toate 
etapele procesului de producție, 
prelucrare și valorificare a pro
duselor viticulturii.

Legea precizează răspunde
rile de natură disciplinară, con
travențională, materială, civilă 

ales în condiții gospodărești, 
să sc folosească și alte furaje, 
în special masa verde și su
culentele; în ce privesc bovi
nele și ovinele se prevede u 
limitare a consumului de con
centrate, la echilibrarea princi
piilor nutritive, ținînd seama 
că, la aceste două specii, ce
rințele de întreținere și pro
ducție pot fi acoperite, ca re
surse dc bază, prin suculente, 
fibroase și grosiere, care ur
mează să aibă ponderi maxi
me în structura rațiilor fura
jere.

Aceste măsuri au în vedere 
și prevederile Legii nr. 8, adop
tate în acest an dc Marea A- 
dunare Națională, pentru or
ganizarea, administrarea și fo
losirea pajiștilor, loturilor zo
otehnice și scmincerc, prin ca
re sc stabilesc măsurile ce tre
buie luate în scopul ridicării 
producției și folosirii raționale 
a pajiștilor naturale și culti
vate, ca resursă principală în 
producția furajelor de volum.

Asociind la aceste măsuri pro
gramul de dezvoltare a indus
triei de nutrețuri combinate, 
menit să asigure folosirea cu 
maximum de eficiență a con
centratelor, este cert că se 
creează condiții pentru o folo
sire cît mai rațională a nu
trețurilor concentrate, concomi
tent cu creșterea ponderii fu
rajelor dc volum în hrana a- 
nimalelor.

Această orientare corespunde 
pe deplin intereselor economiei 
naționale și va asigura, în con
diții de creștere a eficienței 
economice în utilizarea fondu
lui furajer al țării, întreține
rea corespunzătoare a efecti
velor dc animale și realizarea 
producțiilor potențiale ale a- 
cestora.

Prevederile din proiectul de 
lege se referă, în bună măsu
ră, la sprijinul pe care comi
tetele executive ale consiliilor 
populare județene, municipale, 
orășenești și comunale, împre
ună cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare. Silvicul
turii și Apelor trebuie să-l a- 
corde gospodăriilor populației, 
deținătoare a peste 50 la sută 
din efectivele de bovine și o- 
vine și a unui număr mare de 
porci și păsări, în vederea a- 
sigurării furajelor, în primul 
rînd, prin punerea în valoare 
a importantei rezerve |je care 
o constituie cele 4,4 milioane 
hectare pajiști naturale și a re
surselor mari de furaje de vo
lum cultivate.

In același scop, legea mai 
prevede că suprafețele dc cul

pentru fiecare comunist, pentru 
fiecare om al muncii, din do
cumentele și hotărîrile Plena
rei Comitetului Centrul al Parti
dului Comunist Român din 
3—5 noiembrie a. c. Istoricele 
holărîri ale acestei plenare, 
subliniind sarcinile în dome
niul ridicării conștiinței socia
liste a maselor, al cultivării 
și dezvoltării dragostei nețăr
murite față de patria socialis
tă, al ridicării vigilenței și 
combativității împotriva atitu
dinilor de lăudăroșenie și pă
lăvrăgeală evidențiază deopo
trivă marile răspunderi ce stau 
în fața tuturor cetățenilor ță
rii pentru a apăra lot ceea ce 
poporul român a făurii și fău
rește prin munca și talentul 
său și a demasca la timp orice 
încercare de ii lovi în orîndui- 
rea noastră socialistă.

Pornind dc la toate aceste 
considerente, apărarea secretu

sau penală care revin unităților 
sau persoanelor care se fac vi
novate de fnCfitearea prevederi
lor acesteia.

Pentru înțelegerea cit mai 
exactă a textului legii, în a- 
nexa la lege sini cuprinse defi
nițiile termenilor de specialita
te.

îmi exprim convingeri a că 
adoptarea legii viei și vinului 
de către Marea Adunare Națio
nală va constitui o contribuție
de seamă la reglementarea mă
surilor necesare care să ducă la 
sporirea producției de struguri 
și vin, la îmbunătățirea calită
ții produselor vitivlnlcole. în 
conformitate cu cerințele aciua
te ale dezvoltării agriculturii 
și -ile întregii noastre economii 
naționale.

Vă rog să-mi permiteți să 
folu c-c înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale pentru ca, 
in numele conducerii ministe
rului nostru și al tuturor lu
crătorilor de pe ogoarele țării, 
să aduc cele mai calde și sin

tovarășului 
Nicolae 
aprecierile 
pen > u in

cere mulțumiri 
secretar genera), 
Ccaușcscu, pentru 
principiale făcute și 
dicațiile dc foarte mare valoa
re pc care b -a dat in vederea 
dezvoltării pc mai departe a 
agriculturii la recenta plenară 
a Comitetului Central ai Parti
dului Comunist Român, precum 
și pentru prețuirea, la justa 
valoare, a eforturilor care s-au
depus fn acest an dc către oa
menii muncii din agricultură în 
înfăptuirea sarcinilor ce le-au 
revenit.

turi furajere și producțiile a- 
ccstora, exprimate in tone, con
stituie indicatori ai planului de 
stat. Totodată, cantitățile de 
îngrășăminte chimice, mașinile 
și utilajele destinate suprafe
țelor furajere vor fi stabilite 
și repartizate distinct de Mi
nisterul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și A- 
pelor pc județe, cu această des
tinație.

Revine prin prevederi in sar
cina Ministerului Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, ca împi eună 
cu Academia de Științe Agri
cole și Silvice să stabilească, 
diferențiat, după gradul de fer
tilitate a terenului norme de 
suprafață, pentru îiecare specie 
și condițiile de producere a 
nutrețurilor de volum, standar
de, recepturi, normative și ra
ții furajere, in funcție dc rasă, 
tip morfoproductiv, vîrstă, sta
re fiziologică, sisteme dc ex
ploatare, condiții pedoclimatice, 
pentru toate animalele, ținînd 
scama de nivele medii de fu
rajare înscrise în anexă la le
ge, cu respectarea normelor de 
consum concentrate propuse.

Acestea consider că repre
zintă principale reglementări 
ale proiectului de lege pentru 
organizarea producerii și folo
sirii raționale a resurselor de 
nutrețuri.

Ele au fost elaborate de ud 
colectiv larg dc specialiști din 
acest domeniu și confruntate 
cu opinii ale unui mare număr 
de oameni ai muncii, fermieri, 
conducători dc unități agricole 
de stat și cooperatiste, specia
liști din organele agricole ju
dețene și centrale, oameni de 
știință, care, luînd cunoștință 
prin presă de acest proiect de 
lege, au făcut un număr mare 
de propuneri, din care au fost 
reținute și incluse în redacta
rea prezentată dumneavoastră 
toate cele menite să îmbună
tățească prevederile inițiale ale 
proiectului de lege.

îmi exprim convingerea că 
adoptarea de către Marea A- 
dunare Națională a Republicii 
Socialiste România a legii pen
tru organizarea producerii și 
folosirii raționale a resurselor 
de nutrețuri va constitui un 
nou și însemnat pas înainte 
pe calea realizării sarcinilor 
stabilite prin Programul națio
nal dc dezvoltare a zootehnici 
și creșterii producției animalie
re în anii 1970—1980 și reali
zării sarcinilor prevăzute prin 
Planul cincinal pe perioada 
1971—1975.

lui de stat față de orice în
cercare de a i se aduce atin
gere este o problemă de o 
stringentă actualitate, o înda
torire patriotică a fiecărui ce
tățean, o cauză a întregului 
nostru popor.

După cum este cunoscut, in 
prezent, apărarea secretului de 
stat este reglementată prin De
cretul nr. 430'1969. Pe par
cursul aplicării acestui act nor
mativ. pe lingă rezultatele bu
ne obținute, viața a arătat ne
cesitatea "unor perfecționări le
gislative, care — alături de 
toate celelalte măsuri — -să 
ducă la sporirea eficienței în 
păstrarea și apărarea secretu
lui de stat.

Această inițiativă legislativă 
reprezintă transpunerea în via
ță a indicațiilor conducerii su-

(Continuare In pag. a 3-a)



SlMnATA 18 DFXEMniUE 1071

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege 
privind apărarea secretului de stat 

in Republica Socialistă România
(Urmare din pag. a 2-a)

pcrioarc de (xirtid. personal ale 
secretarului general al partida 
h»i noslru, tovarășul Nicolae 
Cxvmșescu, care are un aport 
«fcosebit in inițierea și elabo- 
iar»-.i aceste.. noi legi. Pun in
dicii: iile prețioase |X- care le-a 
dnt pe tot parcursul elaborării 
proiectului de lege, a stăruit 
ca aceasta nouă reglementaro 
să devină un instrument pu
ternic și eficient în apărarea 
secretului de stat.

In inițierea acestui proiect 
dr lege, conducerea partidului 
și statului a avut in vedere 
ntît complexitatea proceselor 
economice și lărgirea continuă 
a relațiilor interne și externe 
ale instituțiilor și întreprinde
rilor din țara noastră, cit și 
(aptul că în unele sectoare de 
«activitate, ce concentrează im
portante informații, date și do
cumente cu caracter secret, tre
buie militat cu mai multă fer
mitate pentru aplicarea întoc
mai și respectarea neabătută a 
reglementărilor legale existente 
în acest domeniu.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
în continuare, sâ prezint pe 
scurt Mani Adunări Naționale 
clleva din principalele caracte
ristici și prevederi ale noii 
legi.

Prin noua lege se dă un ca
racter unitar întregii reglemen
tări. accentul principal fiind 
pus pe măsurile cu caracter 
preventiv, care au un rol pri
mordial în apărarea secretului 
de stat.

1» baza acestei legi stă con
cepția partidului nostru, potri
vit căreia, Ia traducerea în 
viață a obiectivelor majore ca
re privesc perfecționarea conti
nuă a activității statului socia
list, un rol tot mai marc tre
buie sâ-1 aibă oamenii muncii, 
•prin participarea lor tot mai 
activă la soluționarea tuturor 
problemelor pe care le ridică 
viața. Una din principalele 
trăsături ale prevederilor nou
lui proiect de lege o constituie 
slipularea faptului că apărarea 
seiretului de stat este o în
datorire de prim ordin, alît a 
conducătorilor instituțiilor și

Expunerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor cu putere 

de lege emise de Consiliul de Stat
- prezentată de deputatul Constantin Stăteseu, 

secretarul Consiliului de Stat -
Din însărcinarea Consiliului 

de Stat, vă prezint decretele 
euprinzînd norme cu putere de 
lege emise pînă la deschiderea 
actualei sesiuni a Marii Adu
nări Naționale.

Cea mai mare parte dintre a- 
ceste decrete continuă acțiunea 
dc îmbunătățire a cadrului or
ganizatoric și funcțional al or
canelor centrale de stat, în ve
derea perfecționării activității 
acestora, potrivit directivelor 
Congresului al X-lca al Parti
dului Comunist Român.

In categoria amintită se în
scriu decretele privind organi
zarea și funcționarea Ministe

Cuvîntul de încheiere a sesiunii, rostit de tovarășul 
Șfeîan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați.

La capătul unei activități de
osebit de laborioase, desfășura
te între 20 octombrie și 17 de
cembrie, atit in plenul Marii 
Adunări Naționale cit și in co
misiile permanente, cea de-a 
Vll-a sesiune își încheie acum 
lucrările.

Doresc să evidențiez că legile, 
de/bătute și adoptate in spiri
tul responsabilității ce ne-o 
conferă mandatul care ne-a 
fost încredințat de masele popu
lare. direcționează dezvoltarea 
economică și socială a țării pe 
drumul ascendent al prosperi
tății și bunăstării întregii na
țiuni, stabilit de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Dind putere de lege Planului 
cincinal pe perioada 1971 — 
1975, Marea Adunare Națională 
a fixat coordonatele mersului 
nostru neabătut înainte, pla
nul deschizând noi și luminoa
se perspective făuririi societății 
s > ialiste multilateral dezvolta
te, înfloririi României socialis
te

In spiritul principiilor că
lăuzitoare ale politicii partidu
lui și statului nostru, privind 
perfecționarea neîntreruptă a 
întregii activități economice, 
social-culturale și de stat și in 
strinsă legătură cu prevederi
le cincinalului, forul suprem 
al puterii de stat a adoptat, și 
ir» această sesiune, un ansam
blu de legi importante privind 
organizarea și conducerea uni
tăților socialiste de stat, înca
drarea și promovarea in muncă 
a personalului din unitățile so
cialiste de stat. gospodărirea 
fondurilor fixe, a resurselor 
materiale și aprovizionarea leh- 

organizațiilor socialiste de stat 
și obștești, cît și a tuturor ca
tegoriilor de s.ilnriați, « între
gului popor.

In proiectul do lege sc pre
vede crearea de compartimente 
speciale pentru evidența și păs
trarea documentelor secrete, 
mai ales în acele sectoare în 
care se concentrează un număr 
mm marc de informații, date 
și documente secrete; se inter
zice scoaterea documentelor se
crete din instituții și transpor
tarea lor în alte locuri care nu 
asigură suficiente condiții pen
tru păstrarea secretului; sc 
stabilesc norme mai precise 
privind interdicția publicării u- 
nor date și materiale nedesti
nate publicității și care con
stituie secrete de serviciu pre
cum și scoaterea în străinătate 
a unor lucrări care ar putea 
prejudicia interesele statului ro
mân.

De asemenea, proiectul de 
lege precizează mai bine în nor
mele sale regulile privind ac
cesul în cadrul organizațiilor 
socialiste de stat și obștești al 
personalului din unitățile res
pective, al persoanelor din afa
ra acestora, cît și al străini
lor, punînd astfel ordine în- 
tr-un domeniu important de 
natură să contribuie la apăra
rea secretului de stat.

Se stabilesc condițiile de exe
cutare a unor lucrări de foto
grafiere, filmare și arte plas
tice, prin care să se asigure 
evitarea executării acestora în 
cazul obiectivelor sau zonelor 
care prezintă interes din punct 
de vedere al secretului de stat.

In același timp, se reglemen
tează în mod unitar transpor
tul corespondenței ce consti
tuie secret de stat, atît în țară 
cît și în afara granițelor ci.

Pornind de la importanța 
deosebită pe care păstrarea și 
apărarea secretului de stat le 
au pentru progresul și securi
tatea țării, proiectul de lege re
liefează cu claritate și totodată 
cu fermitate faptul că trans
miterea sau divulgarea secre
telor de stat, pierderea, distru
gerea, alterarea ori sustragerea 
documentelor cu un asemenea 
caracter, neglijența care ar da 

rului Agriculturii, Industriei A- 
iimentare, Silviculturii și Ape
lor, Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei, Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerului Apro
vizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodării Fondu
rilor Fixe, Ministerului Turis
mului, Comitetului dc Stat al 
Radioteleviziunii Române, In
spectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Pro
duselor, precum și decretele 
prin care au fost aduse unele 
modificări în actele normative 
referitoare la organizarea și 
funcționarea altor ministere sau

nico-niaterială, regimul preturi
lor și tarifelor, legea cetățeniei 
române, legea privind apărarea 
secretului de stat, legea cu pri
vire la organizarea contribuției 
bănești și în muncă pentru e- 
fectuarea unor lucrări de in
teres obștesc, legea viei și 
vinului, legea pentru organi
zarea producerii și folosi
rii raționale a nutrețurilor și 
altele, intregindu-se astfel ca
drul legislativ in care toate în
treprinderile și instituțiile, în
tregul aparat de stat, toți ce
tățenii iși desfășoară activita
tea.

Menționăm, totodată, decrete
le euprinzînd norme cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat între sesiuni și adoptate 
azi de Marea Adunare Națio
nală, acte normative care au 
contribuit la opera de dezvol
tare și consolidare a statului 
nostru socialist.

Planul și bugetul de stat pe 
anul 1972, legiferate in ultimele 
zile ale actualei sesiuni, reflec
tă dinamismul economiei na
ționale, realismul prevederilor 
sale fiind in deplină concor
danță cu sarcinile de uriașă 
însemnătate pentru patria noa
stră socialistă, statornicite in 
noul cincinal.

Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, in cu- 
vintul rostit la încheierea lu
crărilor recentei plenare a Co
mitetului Central, îndeplinirea 
sarcinilor planului pe anul 1972 
solicită creșterea spiritului de 
răspundere al fiecăruia Ia locul 
său de muncă, a exigenței și 
combativității, stimularea ini
țiativei și mobilizarea tuturor 
energiilor creatoare ale mun
citorilor. țăranilor, intelectuali
lor.

întreaga națiune pășește in 

posibilitate altei persoane să 
intre în posesia unor secrete 
dc stat, dc natură să pună în 
pericol interesele economice, 
tehnico-științificc, militare sau 
politice ale statului, precum și 
orice alte încălcări ale norme 
lor privind apărarea secretului 

stat constituie fapte deose
bit dc grave și sînt pedepsite 
de legea penală.

Totodată, în scopul asigură
rii unei discipline ferme în păs
trarea și apărarea secretului 
dc stat, al respectării stricte a 
regulilor dc acces și circulație 
in organizațiile socialiste, o 
prevedere importantă a noii legi 
o constituie introducerea unor 
amenzi contravenționale pînă la 
suma de 5 000 lei, pentru acele 
fapte dc încălcare a legii care 
nu constituie infracțiuni.

Prin stabilirea unor atribuții 
și răspunderi mai precis deter
minate pentru toți cei cărora 
le revin sarcini în direcția păs
trării și apărării secretului de 
■stat, legea arc un profund ca
racter educativ și mobilizator. 
Prin conținutul ci, legea cerc 
fiecărui cetățean al țării vigi
lență sporită, o participare ac
tivă la apărarea secretului dc 
stat.

in ansamblul reglementărilor 
cuprinse în prezentul proiect 
de lege, un Ioc important îl 
ocupă stipulările prin care sînt 
precizate atribuțiunile, sarcinile 
și răspunderile ce revin orga
nelor de securitate.

Vă rog să-mi permiteți să a- 
sigur Marea Adunare Națională 
că aparatul de securitate, pro
fund devotat poporului român, 
partidului nostru comunist, 
conducerii sale în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, este 
conștient de marca răspundere 
ce-i revine potrivit prevederi
lor prezentei legi și în conse
cință va milita cu toată hotă- 
rirea și fermitatea pentru tra
ducerea ei în viață.

Exprim convingerea că Ma
rea Adunare Națională va a- 
proba proiectul de lege prezen
tat, dînd astfel expresie legis
lativă concepției partidului și 
guvernului nostru cu privire la 
păstrarea și apărarea secretului 
de stat.

organe centrale, decrete care 
v-au fost puse din timp la dis
poziție.

Potrivit Hotărîrii Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
prin Decretul nr. 301/1971 a fost 
înființat Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, organ de 
partid și de stat, aflat sub con
ducerea nemijlocită a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului 
de Miniștri, avînd sarcina de a 
asigura înfăptuirea politicii 
partidului și statului în dome
niul culturii și educației socia
liste.

anul 1972 hotărâtă să înfăptu
iască vastul program al parti
dului privind îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a ma
selor, așezarea relațiilor in so
cietatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste și comuniste, program 
de hotăritoare importanță, con
ceput de secretarul general al 
partidului nostru. Adevărat cod 
moral al omului societății noas
tre socialiste, acest program re
prezintă un puternic factor di
namizator, creează un cadru 
larg participării entuziaste a 
oamenilor muncii la continua 
dezvoltare economică și socială 
a României socialiste.

Potrivit practicii încetățenite 
in viata noastră politică, ex
presie a adincirii democrației 
socialiste, o bună parte a le
gilor a fost supusă dezbaterii 
publice. Cu acest prilej, un 
mare număr de oameni ai mun
cii au participat direct, efectiv, 
prin propunerile și observațiile 
făcute, Ia îmbunătățirea proiec
telor de legi, îmbogățind astfel 
conținutul acestora.

Se cuvine subliniat că o con
tribuție de preț la pregătirea 
lucrărilor sesiunii Marii A- 
dunări Naționale au adus-o co
misiile permanente, care, cu 
participarea a numeroși depu
tați au examinat toate proiec
tele «le legi și decretele cu ca
racter normativ. Concomitent 
cu această activitate curentă» 
comisiile Marii Adunări Națio
nale au întreprins, din însăr
cinarea Consiliului de Stal, o 
seamă de importante și eficien
te analize la ministere și orga 
ne centrale de stat, la concilii 
populare, analize din « ar«y s-au 
desprins concluzii și propuneri

Sieacjut roșu

In domeniul rrglemcntării n- 
nor activități economico .tu fost 
adoptate Decretul nr. «)4/t971 
privind siguranța in funcțio
nare a mașinilor, utilajelor, in
stalațiilor, cazonelor, aparatu
rii dc măsură și control și au
tomatizare dm organizațiile so- 

i, i\. i' ini ni 
312/1971 privind unele modifi
cări ale regimului mijloacelor 
dc plată străine, metalelor pre
țioase și pietrelor prețioase. De
lictul nr. 13/1971 privind au
torizarea și funcționarea în Re
publica Socialistă România a 
reprezentanțelor firmelor co
merciale și organizat iilor eco
nomico străine. Decretul nr. 
■'? 1971 privind unele masuri 

referitoare la vînzarea către 
cumpărătorii individuali a pro 
duselor alimentare și industria 
Ic, ș. a.

Importante reglementări au 
fost stabilite și în domeniul o- 
crotirii și asigurărilor sociale.

După cum vă este cunoscut, 
prin Decretul nr. 275 1971 a 
fost majorat cuantumul aloca 
ției dc stat pentru copii, a fost 
extins acest drept la copiii tu
turor militarilor in termen și 
ai pensionarilor I.O.V.R., conco
mitent cu prelungirea vlrstei 
copiilor pentru care sc acordă 
alocație, dc la 14 la 16 ani. 
Drept urmare, numărul copi
ilor cu drept la alocație a 
crescut cu circa 470 000, față 
dc numărul copiilor pentru ca
re se plătea anterior aceasta 
alocație, urmînd ca, în anul 
1972, să se cheltuiască pentru 
plata alocației 6,3 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă un spor de 
peste 45 la sută față dc anul 
1970.

Menționăm de asemenea im
portantele măsuri adoptate prin 
decretele nr. 254/1971 și 276 '1971 
prin care s-a prevăzut gratui
tatea asistenței sanitare în spi
tale pentru membrii coopera
tivelor agricole de producție, 
pentru cooperatorii pensionari 
și pentru membrii lor dc fa
milie, gratuitatea medicamente
lor și materialelor sanitare în 
tratamentul ambulator pentru 
cooperatorii pensionari și mem
brii lor de familie, precum și 
alte drepturi sociale acordate 
țărănimii cooperatiste — aju
toare pentru incapacitate tem
porară de muncă, ajutoare pen
tru familiile cu copii, concedii 
etc.

Raportul Comisiei juridice
— prezentat de deputatul Mihail Ghelmegeanu —

Proiectul de lege a cetățe
niei române a fost refăcut po
trivit celor indicate de Marca 
Adunare Națională în cursul 
discutării textelor, în ședința 
plenară precedentă, cînd s-a 
dispus și suspendarea dezbate
rilor în acest scop.

In noua sa redactare, pro
iectul refăcut corespunde întru- 
totul celor hotărîte de Marea 
Adunare Națională, în ședința 
sa din 22 octombrie.

Totodată, nu numai în cu
prinsul preambulului, dar și în 
prevederile textelor de bază ale 
proiectului în noua sa formă, 
s-a dat o expresie atotcuprin
zătoare drepturilor și îndato

Raportul Comisiei juridice
— prezentat de deputatul Gheorghe Tudor —

Comisia a apreciat că noul 
conținut al prevederilor alin. 3 
al art. 73 din Constituție, ce 
se propune prin proiectul de 
lege, este corespunzător cerin
țelor asigurării unei cît mai 
bune desfășurări a activității

de mare importanță pentru îm
bunătățirea activității in dife
rite sectoare.

Datoria noastră, a aleșilor 
națiunii, este de a întări și mai 
mult legăturile cu oamenii 
muncii din circumscripțiile e- 
lectorale in care ne exercităm 
mandatul, dc a merge mai «Ies 
în mijlocul lor, de a explica 
legile adoptate de Marea Adu
nare Națională, acționind îm
preună, pentru aplicarea fermă 
a acestora. Să manifestăm per
manent toată solicitudinea și 
sporită grijă pentru înfăptuirea 
propunerilor făcute de alegă
tori, să examinăm cu atenție 
sesizările și cererile îndreptă
țite ale cetățenilor.

Tovarășe și tovarăși deputați,
In anul, pe care ii vom în

cheia in curind. Marea Aduna
re Națioiw'ă, prin reprezentan
ții săi, a desfășurat o susținută 
activitate in domeniul relațiilor 
parlamentare. Ne-au vizitat 
țara numeroase delegații și 
personalități parlamentare, iar 
delegații ale Marii noastre A- 
dunări Naționale au fost oas
peți in diferite țări de pe toa
te continentele : parlamentarii 
români au participat activ la 
lucrările Uniunii interparlamen
tare și ale altor foruri interna
ționale. Este desigur, o contri
buție de preț pe care Marea 
Adunare Națională o aduce și 
pe această cale la înfăptuirea 
politicii externe a partidului 
și statului nostru, pusă in sluj
ba intereselor poporului român, 
a cauzei socialismului, a înțele
gerii intre popoare, a colaboră
rii internaționale și păcii.

Vă rog să-mi îngăduiți, sti
mate tovarășe și stimați tova
răși deputați, ca, o dată cu suc
cinta înfățișare a bilanțului 
rodnic al ultimei sesiuni a Ma

O altă grupă dc decrete pri 
voște activitatea judiciară. Ast
fel sint, dc exemplu, decretul 
privind expertiza contabilă «si 
expertiza tchmcâ, decretul pri
vind unele modificări nlc < .>- 
dului de procedură pena
lă, decretul privind îmbunătă
țirea prevederilor decretului nr. 
24/1970, decretul privind modi
ficarea unor prevederi ale Legii 
nr 18/1968 privind controlul 
provenienței unor Imnuri care 
nu au fost dobîndite în mod 
licit ș. a.

O altă categorie dc decrete 
sc referă la domeniul adminis
trației dc stat, cum sint. dc 
exemplu, decretul privind sta
bilirea domiciliului în orașele 
care, potrivit legii, sînt decla
rate orașe mari, decretul pri
vind o modificare a anexei Le
gii nr. 2/1968 privind organi
zarea administrativă, decretul 
privind regimul armelor, muni
țiilor și materialelor explozi
ve ș . a.

In domeniul învățămîntului 
au fost adoptate decretele nr. 
348 și 379/1971, prin care au 
fost înființate Universitatea din 
Brașov și Școala Superioară de 
Aeronautică Civilă.

Potrivit practicii existente, 
Consiliul de Stat a trimis spre 
examinare Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, la ce
rerea Ministerului Afacerilor 
Externe și potrivit cu art. 19 
din Constituția Organizației In
ternaționale a Muncii, Conven
țiile și Recomandările adoptate 
de Conferința Generală a Or
ganizației Internaționale a 
Muncii, in sesiunile a 53-a din 
iunie 1969 și a 54-a din iunie 
1970.

Toate decretele pe care le 
supunem spre aprobare au fost 
examinate și avizate favorabil, 
înainte de adoptare, de comi
siile permanente de specialita
te ale Marii Adunări Națio
nale, ale căror propuneri de 
îmbunătățire au fost luate în 
considerare de Consiliul de 
Stat.

In temeiul art. 64 pct. 2 din 
Constituție, conform căruia nor
mele cu putere dc lege emise 
de Consiliul de Stat între se
siunile Marii Adunări Naționa
le se supun acesteia, spre a- 
probare, vă rugăm a hotărî a- 
doptarea ca legi a proiectelor 
prezentate.

ririlor cetățenilor patriei noas
tre socialiste, ca urmare a re
lațiilor sociale, economice, po 
litice și juridice, dintre mem
brii societății noastre și statul 
socialist român.

Drept urmare, Comisia juri
dică și Comisia pentru politică 
externă ale Marii Adunări Na
ționale avizează favorabil, în u- 
nanimitate, proiectul în forma 
în care vă este prezentat și vă 
roagă să-1 adoptați.

Comisia juridică a Marii A- 
dunări Naționale a examinat și 
discutat proiectul de lege pri
vind modificarea articolului 73 
alineatul 3 din Constituția Re
publicii Socialiste România.

Biroului Permanent al Consi
liului dc Miniștri.

In consecință, Comisia juri
dica a Marii Adunări Națio
nale avizează favorabil, în u- 
nanimitate, proiectul de lege și 
vă roagă să-1 adoptați în for
ma în care vă este prezentat.

rii Adunări Naționale, să evoc 
un moment memorial pentru 
libertatea și prosperitatea popo
rului român, aniversat nu de 
mult : împlinirea unui sfert de 
veac de la strălucita victorie 
a forțelor populare, democrati

ce, conduse dc Partidul Comu
nist Român, in alegerile pentru 

Adunarea deputaților din 19 
noiembrie 1946.

Constituirea, după eliberarea 
de sub jugul fascist, a primu
lui parlament liber «lin istoria 
României a'marcat un act po
litic de însemnătate covirșitoa- 
re pentru consolidarea puterii 
populare, care a deschis larg 
calea ireversibilă a biruinței 
socialismului pe pămintul Ro
mâniei.

Onorată Mare Adunare Națio
nală.

Peste citeva zile vom aniver
sa Ziua Republicii și vom păși 
in anul 1972, cu încredere ne
strămutată că întregul nostru 
popor, călăuzit de partid, va 
acționa, cu pasiune și abnega
ție, pentru îndeplinirea cu suc
ces a minunatului program de 
muncă pe care-1 reprezintă pla
nul dezvoltării economico-s«uia- 
le a țării in cel <le-al doilea an 
al cincinalului. Acum, la în
cheierea sesiunii, in pragul 
sărbătoririi Zilei Republicii și 
a Noului An, permiteți-mi, ca 
in numele Biroului Marii A- 
dunări Naționale, să vă adresez 
dumneavoastră tinuror, ș. prin 
dumneavoastră milioanelor de 
cetățeni pe care-i reprezentăm, 
calde felicitări, urări de sănă
tate, multă și mereu rodnică 
putere de muncă, dăruită pro
sperității națiunii noastre so
cialiste. apărării nobilei cauze 
a păcii.

Declar încheiate lucrările se
siunii.

In „atelierul* de proiectare .mont»
Un consult, la planșeta dc lucru, ..int Anton Hauptmann și pro

iectantul Iosif Nylraj, asupra unui pro

Un nou vlăstar al industriei românești 
a metalului alb prinde contururi

DE 4///»
DE LA Il/LCEA

w
Străvechiul Acgyssus, năs

cut la matca mult datatu
lui Danubiu, escaladează vi
guros bariera înapoierii eco
nomice, scriindu-și în anii 
noștri o nouă istorie — a 
progresului și civilizației. Cu
noscut doar ca un port pes
căresc sau ca bază turistică 
pentru cei ce vin să vizite
ze neasemuitele frumuseți a- 
Je Deltei, Tulcea devine azi 
și un centru industrial.

In imediata apropiere a 
orașului, pe un teren de pes
te 20 ha, au fost trasate in 
anul trecut dimensiunile vi
itoarei citadele a industriei 
tulcene — uzina de alumină.

De ce a fost aleasă Tulcea 
ca loc dc amplasare a celui 
mai tînăr vlăstar al indus
triei românești a metalului 
alb ? In primul rînd, pentru 
că noua uzină de alumină ur
ma sâ prelucreze bauxita din 
import, rezervele țării la a- 
ccastă materie primă fiind 
limitate. Pentru că, după cum 
arată calculele specialiștilor, 
este mai economic să se im
porte materia primă decît 
alumina gata preparată, mai 
ales cînd ai la îndemână ca
lea cea mai ieftină de trans
port — apa.

De asemenea, nu de mică 
importanță este și bogata 
sursă de aprovizionare cu a- 
pă industrială, știut fiind că 
fabricarea aluminei prin pro
cedee umede necesită mari 
cantități de apă.

Totodată, prin amplasarea 
noii uzine la Tulcea se pa
rafa încă un act ilustrator 
al politicii partidului de dez
voltare consecventă și armo
nioasă a tuturor județelor 
patriei.

In contextul asigurării în 
continuare a dezvoltării in
dustriei românești a alumi
niului, orașului de la porțile 
Deltei i se oferă așadar cin
stea dc a contribui, încă din

LONDRA. — Orașul Bir
mingham a găzduit cea de-a 
cincea întîlnire de tenis dc 
masă dintre selecționatele 
mixte ale R. P. Chineze și 
Angliei. La capătul unor me
ciuri spectaculoase, victoria a 
revenit cu scorul de 3—2 
sportivilor din R. P. Chi
neză.

OSLO. — Disputat la Oslo, 
primul meci dintre echipa 
norvegiană Oppsal și cunos
cuta formație vesl-germană 
V.F.L. Gumersbach, contînd 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni” 
la handbal masculin, s-a în
cheiat cu surprinzătoarea vic
torie a gazdelor cu scorul de 
111—13 (9—5).

BELGRAD. — In cadrul 
«Cupei Alpilor1 la hochei pe 
gheață, echipa iugoslavă H.C. 
Jesenice a întîlnit pe teren 
propriu formația austriacă 
Klagenfurt. Net superiori, 
hocheiștii iugoslavi au învins 
cu scorul de 9—2 (I -1, 2—1, 
6—0).

VARȘOVIA. — La Wroclav 
a început cea de-a XI-a e- 
diție a «Dinamoviadci" de 
box. In prima gală a com
petiției, pugilistul român Ca- 
listrat Cuțov (cat. ușoară) l-a 
învins la puncte pe bulgarul 
Slnvcev. In limitele catego
riei mijlocie mică. Dumitru 
Mihalcea l-a întrecut pe ce
hoslovacul l’uverny, iar la ca
tegoria semigrea Ion Oile;.nu 
a pierdut in fața polonezu
lui Petzzak. 

actualul cincinal, cu o pro
ducție de 250 000 tone de a- 
lumină pe an, la necesitățile 
economiei naționale.

A trecut mai mult de un 
an de cînd s-a deschis șan
tierul. Constructorii au avut 
de rezolvat mai întîi o pro
blemă de deosebită importan
ță, ridicată de configurația 
și compoziția solului : nive
larea și consolidarea terenu
lui, pentru care s-au folosit 
circa zece mii de piloți din 
beton. S-au construit apoi li
nii de cale-ferată și drumuri 
de acces, depozite de materi
ale, stații de betonare și mor
tare, ateliere de prefabrica
te și pentru construcții me
talice, spații de cazare și 
cantine pentru muncitori etc. 
Concomitent cu începerea lu
crărilor la principalele sec
ții de producție au fost pri
mite și cele dinții utilaje și 
instalații. Bauxita va trece 
prin nu mai puțin de 12 sec
ții, de Ia stația de recepțio
nate la măcinare, filtrare, 
calcinare, evaporare și așa 
mai departe, într-un proces 
continuu de transformare, 
pînă ia celălalt capăt al 
fluxului tehnologic, unde a- 
lumina va putea fi prelua
tă și expediată unităților 
prelucrătoare.

Cea mai mare parte a ne
cesarului de utilaje tehnolo
gice se produc în țari

Peste o mie de muncitori, 
ingineri și tehnicieni își în
mănunchează aici, la Tul
cea, capacitatea creatoare și 
eforturile lor pentru a da 
viață amplului proiect rea
lizat de Institutul de proiec
tări și cercetări pentru in
dustria metalelor neferoase 
și rare. Proiectul întrunește 
tot ceea ce este mai nou în 
domeniul producției de alu
mină. S-a împrumutat din 
experiența realizării uzinei 
similare de la Oradea, adă- 
ugîndu-se un plus de noutăți

BRUXELLES. — Selecțio
natele primelor ligi de fot
bal din Belgia și Italia s-au 
întîlnit într-un meci amical 
la Charleroi. Au învins fot
baliștii belgieni cu scorul de 
2—1 (1—1). Pentru gazde au 
înscris Van Himst și Miiller, 
iar pentru oaspeți Gori.

MOSCOVA. — Cu o rundă 
înainte dc terminarea tur
neului internațional de șah 
dc la Moscova «Memorialul

Ultimele

ȘTIRI 
SPORTIVE

Alehin*, in clasament con
tinuă să conducă marele 
maestru sovietic Leonid Stein 
cu 10,5 puncte, urmat de 
Smîslov și Karpov (ambii 
U.R.S.S.) cu cite 10 puncte. 
Campionul mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) ocupă lo
cul 6 cu 8,5 puncte. Floriiy 
Gheorghiu (România) se află 
pe locul 13 cu 7 puncte.

STOCKHOLM. — Repre
zentativele de hochei pe 
gheață ale Cehoslovaciei și 
Suediei s-au întîlnit la Stock
holm în cel de-al patrulea 
meci al lor din acest sezon 

de ordin constructiv și func
țional. Bunăoară, aproxima
tiv trei pătrimi din ansam
blul utilajelor tehnologice 
vor fi amplasate în aer liber, 
micșorîndu-se astfel volumul 
lucrărilor de construct.ii-mon- 
taj și deci și aJ investițiilor. 
De asemenea. principalele 
secții și instalații sînt pro
iectate la capacități mai mari, 
ceea ce creează posibilitatea 
obținerii unei producții cu 
40 000 tone mai mare decît 
a uzinei de la Oradea, conco
mitent cu realizarea unor in
dicatori superiori la produc
tivitate și preț de cost.

Construirea uzinei vine să 
schimbe și viața milenarului 
oraș dunărean, ridicind-o pe 
noi coordonate ale civiliza
ției urbane. Punerea în va
loare, într-un scop economic 
de interes major, a unui te
ren degradat și neutilizat, din 
imediata apropiere a orașu
lui, amenajarea unui port 
special destinat deservirii u- 
zinei — un adevărat port mi
neralier, capabil să asigure a- 
nua) manipularea a c’rca 1,5 
milioane tone de materie pri
mă —, înființarea unor car
tiere muncitorești și de. vol- 
tarea celor existente, lăigi- 
rea rețelei de aprovizionare 
și de deservire impusă de 
creșterea în perspectivă a 
populației sînt preocupări ce 
prind de pe acum contur.

Ilustrativ pentru amploa
rea lucrărilor ce se efectuea
ză aici, la porțile Deltei, 
este marele volum de inves
tiții alocate de stat în acest 
an. Perioada următoare a 
cincinalului va adăuga Tulcei 
noi potențe economice și e- 
dilitare, de vigoare și fru
musețe, conferindu-i aspectul 
și locul ce i se cuvine celui 
mai tînăr pilon al industriei 
aluminiului românesc.

Ncolae S1MION

Victoria a revenit hocheiști- 
lor suedezi cu scorul de 2—0 
(1—0, 0—0, 1—0).

Pînă în prezent, cele două 
echipe și-au împărțit victo
riile : cehoslovacii au învins 
cu 4—2 și 3—2, iar suedezii 
au cîștigat cu 3—1 și 2—0.

HELSINKI. — Reprezenta
tiva de hochei pe gheață a 
Japoniei, aflată în turneu în 
Europa, a jucat la Helsinki 
cu selecționata Finlandei. 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 6—0 (3—0. I—0. 
2—0).

BELGRAD. - Cea de-a 
treia ediție a .Cupei cam
pioanelor europene- la șah, 
desfășurată in localitatea iu
goslavă Vrnjacka Banja, s-a 
încheiat cu victoria, la ega
litate, a trei maestre: Eli- 
sabeta Polihroniădc (Româ
nia), Maria lvanka și Suzana 
Veroezi (ambele din Unga
ria), care au totalizat fiecare 
cite 7,5 pun'te din 11 posi 
bile.

Campioana României, Eli 
sabota Polihroniădc. a obți 
nut astfel un succes remar 
cabil în acest turneu ia care 
au participat nu numai cele 
mai bune șahiste din Eu
ropa, dar și campioana lu
mii, Nona Gaprindașvilli. Din 
cele 11 partide susținute, 
maestra româncă u cîștigat 
șase, a remizat trei și a pier
dut două.

In ultima rundă, Elisabeta 
Pulihroniade a învins-o pe 
șahkta vest-germană Was- 
nesky.

(Agerpres)
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RAWALPINDI 17 (Agerpres). 
— Potrivit știrilor difuzate de 
agențiile United Press Interna
tional. Associated Press. Reuter 
și France Presse, care citează

Semnarea acordului dintre
guvernele R.D.C. și R.F.C

cu privire la traficul
de tranzit

BONN 17 (Agerpres). — A- 
gențiile A.D.N. și D.P.A. infor
mează că la sediul Cancelariei 
federale din Bonn a fost sem
nat vineri, de către secretarul 
dc stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., Michael Kohl, 
și secretarul de stat la -Can
celaria federală a R.F.G., Egon 
Bahr, acordul dintre guvernele 
R.D.G. și R.F.G. cu privire la 
traficul de tranzit al persoa
nelor civile și bunurilor între 
R. F. a Germaniei și Berlinul 
occidental.

După cum s-a mai anunțat, 
pcordul fusese parafat la 11 
decembrie, de către împuterni
cit ii celor două guverne în ca
pitala R. D. Germane.

Luînd cuvintul după semna
re, Egon Bahr a declarat că 
guvernul R. F. a Germaniei 
salută cu satisfacție semnarea 
acestui acord ca o prima con
tribuție comuna a guvernelor 
R.F.G. și R.D.G. la destinderea 
în Europa. El a arătat că gu
vernul federal va face tot ce 
îi stă în putință pentru a asi
gura succesul tratativelor — 
care au înregistrat deja pro
grese — privind încheierea 
nui acord general referitor 
transporturi între R.D.G. 
R.F.G.

După încheierea acestui
cord, a continuat E. Bahr, gu
vernul R.F.G. intenționează să 
înceapă imediat negocieri asu
pra unui tratat ce va avea a- 
celași caracter obligatoriu pe 
care îl au și alte tratate în
cheiate de ambele state cu terțe 
țări. Acest tratat va reprezenta 
baza reglementării relațiilor 
dintre R.D.G. și R.F.G. In ca- 
?ul în care el va fi încheiat, 
a adăugat Bahr, va trebui, dc 
asemenea, să se țină seama de 
realitățile care sînt o conse
cință a istoriei, a războiului 
și a perioadei postbelice.

A luat apoi cuvintul 
Kohl, care a apreciat 
semnat, o contribuție 
slăbirea încordării. 
R.D.G., a declarat Kohl, a por
nit §i pornește de la premisa 
că relațiile dintre R.D.G, și 
R.F.G. pot fi reglementate nu
mai în conformitate cu nor
mele general recunoscute ale 
dreptului internațional, pe ca
re se clădesc raporturile din
tre statele suverane și indepen
dente în lumea întreagă. Pe a- 
cceași poziție sc va situa gu
vernul R.D.G. și în viitoarele 
tratative cu guvernul R. F. u 
Germaniei. In prezent, a spus 
M. Kohl, important este ca a- 
cest acord privind traficul de 
tranzit să fie transpus în prac
tică, iar tratativele cu privire 
la un acord general referitor 
la transporturi între R.D.G. și 
R.F.G. să se încheie cu succes 
în cel mai scurt timp.

Michael 
acordul 
utili la 

Guvernul

(urmare din pag. I)
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Pctroșani : Se racor

dează o nouă linie... ae
riană 1

Foto) I. LICIU

postul pakistanez dc radii 
.ședințele Pakistanului, 
Khan a declarat că a ordonat 
trupelor sale să înceteze osti
litățile pe frontul dc vest. Pos
tul dc radio a precizat că or
dinul dc încetare n focului a 
intrat în vigoare vineri la ora 
14.30 G.M.T.

Președintele 
Salvador 
Allende 

l-a primit 
pe Jacques 

Duclos

de sudură electrică și îmbună
tățirii substanțiale a calității 
îmbinărilor sudate.

Nu mol puțin complicată și 
— se-nțclege — greu de reali
zat, a fost și pompa do pre
siune — accesoriu nl funcțio
nării stîlpilor hidraulici utili
zați la susținerea metalică, în 
abataje — care, de la proto
tipul făcut la U.U.M.P. a tre
cut prin faza scrie! zero cu 20 
dc bucăți confecționate Iu fa
brica din Vulcan, ajungînd In 
planul de producție pe 1972 ca 
sarcină precisă — 87 de bu
căți. Șl fiecare din acestea — 
tip A.C.H. 40/200 — față de 
cele aduse din Import costă 
mai puțin cu peste 37%.

Și, asemenea pilduitoare do
vezi prin care oamenii noștri

se Integrează plenar în, vasta 
și complexa activitate dictată 
de țelul comun, cu pasiune șl 
curaj, cu o dăruire pe deplin 
conștientă, găsim aici fără de 
număr, în forme șl manifestări 
cariate. Deosebit de semnifica
tiv — 8ub aspectul diversită
ții — ni se pare următorul 
fapt relatat de interlocutori, 
mal precis de inginerul Toan 
Crețu i „Primisem din import 
șapte strunguri automate pen
tru prelucrarea pieselor 
6erlc mare șl de masă 
partenerul extern Intfrzia c 
cordarea asistenței tehnice pen
tru reglarea acestora. In ase
menea situație maiștrii Mlrcea 
Guia, Iosif Czibula. frezorul 
Petru Moraru și alțl munci
tori, au propus și s-au angajat, 
să treacă la descifrarea siste
mului de reglare a strungu-

de 
dar, 

cu a-

rilor, pentru că, producția ro 
clama In mod Imperios utili
zarea acestor mașini unelte.

După o muncă Intensă, pre
sărată alternativ cu izbinzj și 
lnsucce.se trecătoare, acțiunea 
a reușit lotuși, cu sprijinul di
rect și multilateral al unor ca
dre de la U.U.M.P. Așa am 
cfștigat cu toții un dram de ex
periență In plus, a cîști- 
gat economia noastră o pro
ducție de cea. 2 500 000 lei 
care, în cazul așteptării după 
asistența tehnică a furnizorului 
extern, s-ar fl pierdut...”

Mici sau mari, faptele — din 
care am relatat doar cîteva — 
vorbesc în limbajul lor specific 
și indică același izvor : spiritul 
colectivității, spiritul de conști
entă dăruire în muncă, ridicai 
cu fiecare zl, pe un plan su
perior.

E.M.LUPEN1
\ \i\A\! U ,L_ l/6Lz
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BONN 17 (Agerpres). — A- 
gcnțiile A.D.N. și D.P.A. anun
ță că, după semnarea acordu
lui de tranzit dintre R.D.G. și 
R.F.G., Michael Kohl și Egon 
Bahr au convenit vineri 
Bonn asupra unui schimb 
scrisori. Acesta urmează să 
glementeze, independent 
data intrării în vigoare a acor
dului de tranzit — aplicarea, 
cu începere de la 1 ianuarie 
1972, a prevederilor referitoare 
la aranjamentul paușal privind 
impozitele și taxele achitate de 
R.F.G. pentru traficul de tran
zit spre Berlinul occidental pe 
teritoriul Republicii Democrate 
Germane. Ca urmare, R. F. a 
Germaniei va achita R. D. Ger
mane, pînă la 31 martie 1972, 
234,9 milioane mărci reprezen- 
tînd suma impozitelor și taxe
lor respective pe un an.

la 
de 
re
de

ORIENTUL APROPIAT
Gunnar

și-a reluat
NEW YORK 17 (Agerpres). 

— Ambasadorul Gunnar Jar
ring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Apropiat, și-a re
luat joi consultările, în confor
mitate cu prevederile rezolu
ției adoptate la 13 decembrie 
dc Adunarea Generală, intil- 
nindu-se, separat, cu miniștrii 
de externe al Egiptului, Mah
mud Riad, și, respectiv, al Is
raelului, Abba Eban.

Un purtător de cuvint al de
legației egiptene Ia O.N.U. a 
dat publicității o declarație, in 
care precizează că în cursul 
întrevederii, Mahmud Riad l-a 
informat pe Gunnar Jarring 
că Egiptul consideră că misiu
nea de mediere trebuie să fie 
reluată pe bazele rezoluției a- 
doptate de Adunarea Generală 
și că ambasadorul Jarring ar 
trebui să obțină un angaja
ment din partea Israelului, ca 
răspuns la memorandumul pre
zentat de mediatorul O.N.U. in 
februarie a. c.

Delegația Israelului la O.N.U. 
a dat, de asemenea, publicită
ții o declarație, în care se a- 
rată că Abba Eban a reafir
mat în fața lui Gunnar Jar
ring poziția Israelului, după ca
re acesta se declară în favoa
rea reluării misiunii de medie
re în conformitate cu prevede
rile rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
în scopul „realizării unui acord 
de pace". Abba Eban, se arată 
în declarație, i-a precizat in-

Jarring 
consultările
terlocutorului câ «Israelul și-a 
făcut cunoscută poziția sa de 
bază în scrisoarea adresată, la 
26 februarie, ambasadorului 
Gunnar Jarring, în răspunsu
rile la propunerile prezentate 
de misiunea șefilor de stat a- 
fricani și în declarația minis
trului de externe, făcută în ca
drul dezbaterilor Adunării Ge
nerale a O.N.U.".

SANTIAGO DE CHILE 
(Agerpres). — Președintele Sal
vador Allende l-a primit pe 
Jacques Duclos, membru al 
Biroului Politic al P.C. Fran
cez, care întreprinde o vizi
tă în Chile. In cursul întreve
derii, au fost examinate pro
bleme privind actualitatea in
ternațională și situația politi- 

din Chile.că

---------*----------

$ Ministrul afacerilor exter
ne al Tunisiei, Mohamed Mas- 
moudi, va face o vizită ofi
cială în Algeria între 18 și 24 
decembrie a.c., s-a anunțat o- 
ficial la Tunis.

•' La Roma a fost semnat 
acordul sovieto-italian de co
laborare tehnico-științifică în
tre Societatea petrolieră italia
nă de stat „ENI* și Ministerul 
industriei Gazelor al U.R.S.S., 
anunță agenția TASS. Docu
mentul prevede extinderea co
laborării în prospectarea zăcă
mintelor de gaze, proiectarea 
și construirea de conducte și 
de întreprinderi pentru indus
trializarea gazelor naturale.

ba
in 

tri- 
po-

•' Bilanțul definitiv al 
lanței de plăți americane 
cursul celui de-al treilea 
mestru al anului în curs, 
trivit unui raport guvernamen
tal publicat la Washington, con
ține un deficit de 12,1 miliarde 
dolari, înregistrat de S.U.A. în 
tranzacțiile oficiale. Această 
sumă reprezintă o deteriorare 
a balanței de plăți, în raport 
cu cel de-al doilea trimestru 
al acestui an, cu 6,4’ 
dolari.

miliarde

Erim a 
camere

Gospodărirea comunei 
e hotărîtă de locuitorii ei

(Urmare clin pag. 1)

ducerii substanțiale a taxei dc 
pămînt prin aplicarea legilor 
nr. 7 și nr. 8 și reducerea im
pozitelor, țăranii individuali 
din Bănița beneficiază dc eco
nomii dc peste 600 mii lei a- 
nual. S-au adus îmbunătățiri 
și în ce privește utilizarea fon
durilor provenite din veniturile 
de pe pășuni prin lucrările dc 
curățire și fertilizare chimică, 
construcții zoopastorale și al
tele.

Pentru a răspunde acestor 
măsuri, la chemarea comitetu
lui dc partid al comunei, al 
consiliului popular comună!, lo
cuitorii din Bănița au participat 
efectiv la lucrările de îmbună
tățire a calității pășunilor, e- 
fectuînd numai în acest an lu
crări pe o suprafață de peste 
250 ha. In condiții favorabile 
prin configurația geografică a 
așezării, locuitorii din Bănița 
dispun de posibilități multiple 
pentru dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic. Bucurîndu- 
se dc aceste condiții, și mai 
ales dc ajutorul primit din 
partea statului, locuitorii din 
Bănița sînt hotărîți, precum ne 
asigura primarul, să muncească 
cu stăruință pentru dezvoltarea 
bazei animaliere a comunei.

Consiliul popular organizează 
an de an acțiuni dc fertilizare 
pe suprafețe întinse de pășuni 
prin tîrlire și împrăștiere de 
îngrășăminte chimice care sc 
soldează cu creșterea substan
țială a volumului dc masă 
verde la hectar cit și cu îm
bunătățirea compoziției floris
tice a pajiștei. Dar este nece
sar să sc livreze crescătorilor 
de animale (contra-cost) canti-

Premierul Nihat 
prezentat celor două 
ale Parlamentului turc progra
mul noului său guvern, care 
prevede înfăptuirea unor re
forme în domeniile economiei, 
agriculturii, învățămîntului și 
fiscalității. Noul guvern își 
propune să desfășoare o lup
tă hotărîtă împotriva creșterii 
costului vieții. Programul pre
vede, de asemenea, trecerea 
în proprietate publică a resur
selor minerale ale țării.
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lăți mai mari de îngrășăminte 
chimice pentru terenurile ce le 
dețin.

Prin atribuțiile care i s-au 
conferit în baza legii dc orga
nizare și funcționare a consi
liilor populare, consiliul popu
lar și-a afirmat pe deplin ro
lul in mobilizarea cetățenilor la 
conducerea și rezolvarea trebu
rilor comunei. Din inițiativa 
consiliului popular, locuitorii
Băniței au contribuit la o seama 
de lucrări edilitar-gospodărcști 
menite să le îmbunătățească 
continuu condițiile lor dc trai. 
Sub îndrumarea comitetului co
munal dc partid, comitetul c- 
xecutiv al consiliului popular, 
cu sprijinul deputaților și al 
organizațiilor de masă a mobi
lizat locuitorii la îndiguirea dc 
ape pluviale, electrificarea co
munei, extinderea spațiului că
minului cultural, împrejmuirea 
școlilor și amenajarea terenu- 

, i ilor de sport din jurul aces
tora, a unor spații adecvate 
prestărilor de servicii către 
populație (ca tîmplărie, cojo- 
cărie, cizmărie, frizerie și al
tele), întreținerea de drumuri, 
construirea de podețe. Valoarea 
totală a lucrărilor gospodărești- 
edilitare, executate numai în 
cursul acestui an prin partici
parea maselor de cetățeni, mo
bilizați dc deputății loan Măr
cii, Ioan Selcjan, P. Stoica, Va- 
silc Jitea, Zamfira Vnucov etc., 
se cifrează la peste 2 milioane 
lei, revenind pe cap de locui
tor o contribuție dc circa 1000 
lei.

O preocupare continuă a co
mitetului comunal dc partid, a 
consiliului popular comunal a 
constat în desfășurarea unor 
acțiuni multiple pentru educa
rea cetățenească a locuitorilor.

Prin deputați, prin cadrele di
dactice au fost inițiate mul
tiple acțiuni politico-educative 
și culturale de popularizare a 
legilor și hotărîrilor de partid 
și de stat la care au fost a- 
trași toți locuitorii comunei. 
Este adevărat că pe linia edu
cării moral-cetățcnești a locui
torilor există încă multe lacu
ne față dc care sînt preocu
pări spre a fi înlăturate și pen
tru formarea conștiinței socia
liste a cetățenilor comunei in 
spiritul înaltelor exigențe for
mulate dc secretarul general al 
partidului la plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie a. c., 
pentru combaterea și lichid n ea 
unor mentalități învechite, stră
ine eticii noastre socialiste. Mai 
sînt cetățeni care comit fur
turi sau care încalcă normele 
de conviețuire socială ceea ce 
denotă că organizațiile dc ba
ză, deputății consiliului popu
lar nu au desfășurat o activi
tate educativă corespunzătoare, 
nu au folosit toate mijloacele 
de influențare pozitivă asupra 
conștiinței cetățenilor comunei.

Important c însă că, alît la 
organul comunal dc partid cît 
și la consiliul popular există 
hotărîrea ca în spiritul docu
mentelor elaborate dc conduce
rea partidului să se acționeze 
mult mai ferm, mai eficace 
pentru a întări puterea de în- 
rîurire a muncii politico-ideo- 
logice a organizațiilor de partid 
șj a organului local al puterii 
de stat asupra conștiinței cetă
țenilor și a antrena locuitorii 
Băniței la o activitate obștească 
susținută pentru ridicarea vie
ții comunei la nivelul ritmului 
de dezvoltare a întregii noas
tre societăți.

anunță
CONCURS 

pentru ocuparea următoarelor 
posturi:
miner principal 
mineri

1
6
2
2
2

mecanici

maistru 
maiștri 
maiștri 
forjări
strungari

Muncitori necalificafi 
pentru transporturi «Ie materiale 
la atelierele electromecanice ale 
exploatării.
Concursul se va ține în zilele de 29—30 de

cembrie 1971, ora 9, la sediul exploatării din 
Lupeni, str. Vitoș Gavrilă nr. 1.

Salarizarea celor angajați se va face conform H.C.M. 
914/1968 și instrucțiunilor in vigoare.

Alte informații sc pot obține zilnic de la biroul per
sonal ai exploatării, între orele 7 — 15.

Declarația făcută
de Gemal Biedici la plecarea

din Budapesta
BUDAPESTA 17 (Agerpres). 

— Președintele Consiliului E- 
xecutiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia, Gemal Biedici, și-a 
încheiat vizita oficială întreprin
să în R.P. Ungară. Intr-o de
clarație făcută la plecarea din 
Budapesta, menționează agen
ția MTI, șeful guvernului iu
goslav a subliniat că, în ca
drul convorbirilor purtate cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P- Ungare, Jeno 
Fock, și cu alți conducători un
gari, a fost constatată existen
ța unor largi posibilități pentru 
extinderea colaborării recipro
ce pe multiple planuri. Un 
accent deosebit, a spus el, a 
fost pus pe necesitatea lărgirii

tuturor formelor de conlucrare, 
precum și a cooperării indus
triale.

Referitor la problemele in
ternaționale abordate, Gemal 
Biedici a arătat că s-a acor
dat o atenție deosebită proble
melor legate de convocarea 
conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare. 
El a sublinat că ’prin eforturi 
continue, depuse de toate păr
țile interesate, se va putea 
ajunge la rezultate concrete, 
pozitive, în această privință.

Rezultatele celui de-al 14-lea 
tur de scrutin din cadrul 
alegerilor parlamentare 

din Italia
ROMA 17 (Agerpres). — Re

zultatul oficial al celui de-al 
14-lea tur de scrutin din ca
drul alegerilor prezidențiale din 
Italia înregistrează obținerea de 
către candidatul socialist, Fran
cesco de Martino, a unu: nu
măr de 406 voturi — cu 99 
mai puțin decit majoritatea 
absolută, necesară pentru a fi 
ales. . , . -u

Din cei 1 008 „mari elector; 
care reprezintă partidele și 
grupările politice din Italia 
s-au prezentat în sala alege
rilor 984, iar dintre aceștia

? de 
vot numai 475. De altfel, aces
ta este singurul element nou 
in cea de-a 9-a zi a alegerilor ; 
abținerea a 509 electori de la 
vot (democrat-creștinii, republi
canii, liberalii, monarhiștii și 
neofasciștii). Candidatul Parti
dului Socialist Democratic, 
Giuseppe Saragat, fostul preșe
dinte al republicii, a obținut 
49 de mandate.

Ce! de-al 15-lea tur de scru
tin se va desfășura simbălă 
dimineața.

au depus în urne buletine

Emisiune în limba ger
mană.
Gala U.N.I.C.E.F. Spec
tacol dc gală organizat 
la București de către 
Comitetul Național Ro
mân U.N.I.C.E.F., cu pri
lejul aniversării a 25 
dc ani de al crearea 
Fondului Națiunilor U- 
nite pentru copii — 
U.N.I.C.E.F.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. A-

venturile lui Pcty 
tomobilul minune 

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00

20,15
21,00

22,50
23,00

Săptămîna internațio
nală.
Tele-cnciclopedia.
Film serial : „Invada
torii" (V).
Tele-divertisment. Dic
ționar muzical-distrac- 
tiv: literele N — O. 
Telejurnalul dc noapte. 
Seară dc romanțe.

EXPLOATAREA

CONCURS
penfru ocuparea a

MINIERA 1 
DIL3A

o 6 posturi vacante 
de maiștri mineri

TRENURI DE VACANTA
In vederea evitării aglome

rației de călători ce se creează 
cu ocazia vacanței elevilor și 
studenților, precum și a săr
bătorilor de iarnă, Direcția ge
nerală C.F.R. a dispus ca pe 
distanța Hunedoara — Craiova 
— Hunedoara să circule supli- » 
mentar o pereche de trenuri 
accelerate.

Astfel, în zilele de 18, 19, 24, 
25, 30 și 31 decembrie 1^71 și 
2, 3, 8 și 9 ianuarie cir
cula, cu destinația Hunedoara, 
trenul accelerat nr. 241, partea 
a doua, compus din 6 vagoa-

ne, fără regim de locuri rezer
vate, cu plecarea din Craiova 
la ora 5 și sosirea în Petro
șani la aproximativ 8,30.

De la Hunedoara garnitura 
sosită cu trenul 241/2 se va îna
poia la stația Craiova în zi- 

' lele dc 18, 19, 24. 25, 30 și 31 
decembrie 1971 și 2, 3 și 8 ia
nuarie 1972. Plecarea din Hu
nedoara a trenului accelerat 
nr. 242 partea a doua, care 
circulă in aceleași condiții de 
regim, c programată la ora 
19,30 cu sosirea în P' 
în jurul orei 22.

Mica publicitate
VlND Dacia 1 100 

sir. Crișan nr. 17.

•
VIND Fiat 1 100 D, 

nă. Simeria, șoseaua 
nr. 69 (Lupu).

stare bu- 
națională

Concursul va avea loc în ziua 
de 20 decembrie 1971, ora 8, la 

sediul exploatării.
Salarizarea celor angajați se va face conform H.C.M. 

914/1968.
Informații suplimentare se pot obține la biroul per

sonal al exploatării.

------

LOTO

I

SIMBATA 18 DECEMBRIE

(continuare); 24,00 
de știri; 0,03—6,00 
nocturnă.

Pedagogia familiei

La tragerea Loto din 17 de
cembrie 1971 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

Extragerea I i 40 29 35 8 60 
18 55 7 20.

Extragerea a II-a ! 85 50 53 
23 19 82 62.

Fond de premii : 1 207 439 lei.

In cadrul cursului de „Pe
dagogia familiei" al Univer
sității populare din Valea Jiu
lui, ieri seară la Casa de cul
tură s-a desfășurat o intere
santă acțiune urmărită de un 
numeros public. Au vorbit eu 
acest prilej conf. dr. N. N. 
Ceaușescu de la Universitatea

populară București, despre 
«Rolul educativ al famil 
în formarea personalită 
umane”, precum și Ionel C 
dreanu, directorul Cabinetul 
județean de partid Deva, de 
pre „Cîlcva probleme ale 
tuației internaționale actuale 
A urmat un film artistic.

BAZA DE APROVIZIONARE Șl TRANSPORT

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,08 Matineu muzical;
8.30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9,03 La microfon, me
lodia preferată (continuare);
9.30 Miorița; 10,00 Buletin de

știri; 10,05 Arii din operele; 
10,30 Emisiune muzicală de 
Ja Moscova; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Trei melodii sem
nate de Elly Roman; 11,15 
Radioclub turistic; 11,35 Co
rul Madrigal; 12,00 Succese 
cu Caterina Caselli; 12,15 Re
cital de operă; 12,30 Inlîni- 
re cu melodia populară și in
terpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană; 13,30 Radiodi- 
vertisment muzical; 15,00 Bu

lctin dc știri; 16,00 Radio
jurnal; 17,00 Știință, tehnică, 
fantezie; 17,30 Muzică popu
lară; 18,00 Orele scrii; 20,00 
Tableta dc seară; 20,05 Zece 
melodii preferate; 20,40 Ști
ința la zi; 20,45 La hanul 
melodiilor; 21,30 Revista șla
gărelor; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 Expres melodii; 22,55 
Moment poetic; 23,00 Expres 
melodii
Buletin 
Estrada

organizează concurs 
pentru angajarea de gestionari la 

Depozitul central de materiale Varnița.
Concursul va avea loc în ziua de 22 decembrie 

1971, ora 8 la sediul Bazei de aprovizionare și 
transport din Petroșani, str. Mihai Viteazul nr. 3.

Salarizarea angajaților se va face conform prevederilor ll.C.M. 91-1/1968 și instrucțiu
nilor in vigoare.

Informații suplimentare sc pot obține zilnic între orele 7—15 dc la serviciul depozite 
val B.A.T.

lnsucce.se

