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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Interviul acordat
de președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 

posturilor de radio 
vest-germane IN. D. R.

După cum s-a anunțat, la 15 iunie tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit pe Christian Shmidt-Hauer, corespondent la Viena al Radiodifuziunii din R. F. Germania 
căruia i-a acordat următorul interviu pentru posturile de radio W.D.R. :

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători ai partidului 
și statului, miercuri diminea
ța au fost reluate lucrările in 
plen ale Sesiunii a X-a a ce
lei de-a Vl-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

In sală, alături de deputați 
se aflau numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii,

Expunerea la proiectul legii 
privind Comitetul pentru 

Problemele Consiliilor Populare
— prezentată de tovarășul 

Virgil Trofin —Stimați tovarăși deputați,Vă roq să-mi permiteți ca, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a guvernului, să supun Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și adoptare, proiectul legii privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.Conferința Națională a partidului din iulie 1972, ținînd seama de rolul important pe care-1 au consiliile populare în conducerea vieții economico-socia- le a țării, a stabilit înființarea unui'organism care să asigure orientarea și îndrumarea unitară, pe baze democratice, a activității organelor locale ale puterii și ale administrației de stat.Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va analiza și dezbate în plenul său problemele majore ale dezvoltării economice și sociale a județelor, municipiilor, , orașelor și comunelor, va orienta și controla, în condițiile' prezentei legi, activitatea consiliilor populare și a comitetelor lor executive. împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale, va analiza proiectele planului de stat în profil teritorial, acordind - deosebită atenție găsirii celor mai potrivite soluții pentru valorificarea superioară a resurselor
Legea

privind Comitetul pentru Problemele 
Consiliilor PopulareMăsurile adoptate de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român au avut drept urmare sporirea competenței și răspunderii consiliilor populare în toate domeniile activității social-economice, contribuind astfel la ridicarea continuă a rolului organelor locale ale puterii și administrației de stat în viața economico-socială a țării.Pornind de la necesitatea îndrumării unitare și pe baze democratice a activității complexe a organelor locale ale puterii și administrației de stat, Conferința Națională a Partidului Comunist Român din iulie 1972 a hotărît să se înființeze un organ pentru problemele consiliilor populare.Pentru înfăptuirea acestei hotărîri. Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Capitolul /
Dispoziții 
generaleArt. 1 Se înființează Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, organ de partid și de stat, cu caracter deliberativ, avînd sarcina de a analiza și dezbate probleme-, le majore ale dezvoltării economico sociale a județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, de a îndruma, orienta și controla, în condițiile prezentei legi, activitatea con 

personalități ale vieții știin
țifice și culturale, ziariști.

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

La intrarea în sala de ședin
ță, conducătorii partidului și 
sfatului au fost intimpinați cu 
vii și puternice aplauze.

In lojile oficiale au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodriaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădu- 

materiale și umane, dezvoltării echilibrate economico-soci- ale a fiecărui județ, corespunzător politicii partidului și statului nostru, și va prezenta concluziile și propunerile sale organelor competente.Comitetul va asigura înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale, gospodăriei locative,' gospodăriei comunale, precum și în domeniul administrației locale de stat ; va orienta și îndruma consiliile populare, acordînd asistență tehnică de specialitate în domeniul gospodăriei și administrației de stat, întreținerii și modernizării fondului locativ proprietate de stat, dezvoltării construcțiilor de locuințe, vînzării de locuințe din fondul de stat către populație.Comitetul va analiza și stabili soluții care să ducă la perfecționarea permanentă a muncii organelor locale ale puterii și ale administrației de stat, a- dîncirea permanentă a democrației socialiste, perfecționarea stilului si ă metodelor de muncă, stimularea inițiativei maselor de cetățeni in înfăptuirea sarcinilor ce stau în fata consiliilor populare, va adopta măsuri pentru generalizarea experienței pozitive dobîndite în munca organelor locale.Potrivit competențelor stabi

siliilor populare și a comitetelor lor executive în vederea îndeplinirii de către acestea a sarcinilor ce le revin potrivit legii și hotărîrilor de partid și de statComitetul pentru Problemele Consiliilor Populare asigură înfăptuirea unitară a politicii partidului și statului în domeniul sistematizării teritoriului și localităților urbane și rurale, gospodăriei locative, gospodăriei comunale, industriei locale, locuințelor, precum și în domeniul administrației locale de stat.Art 2 Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare este alcătuit din președinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, din președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare ale unor municipii, orașe și comune, din reprezentanți ai unor organe centrale și organizații obștești, precum și din specialiști de înaltă calificare și bogată experiență în domeniul sistematizării, gospodăriei comunale, gospodăriei locative, administrației de stat și în alte domenii ale activită- . ții consiliilor populare.La activitatea Comitetului participă, ca membri suple- anti, prim-vicepreședinții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București. In lipsa președinților comitetelor e- xecutive ale consiliilor populare respective, prim-vicepreședinții au drepturile și îndeplinesc oblieatiilc acestora în 

lescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P C.R., pre
cum și membri ai Consiliului 
de Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale. .Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria eminentului om de ști
ință, înflăcărat și neobosit 
militant pentru propășirea pa

lite prin lege, Comitetul va a- dopta hotărîri și va lua măsuri concrete, în vederea soluționării corespunzătoare a problemelor din sfera de activitate a consiliilor populare și, împreună cu ministerele -șl celelalte organe centrale, se va preocupa de soluționarea problemelor care se ridică în activitatea consiliilor populare, pentru îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a rOlultii și sarcinilor ce le revin.Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare va prezenta Marii Adunări Naționale sau Consiliului de Stat informări și propuneri privind activitatea organelor locale ale puterii de stat, iar Consiliului de Miniștri informări și propuneri cu privire la activitatea organelor locale ale administrației de stat. Comitetul își va desfășura activitatea pe lingă Consiliul de Miniștri.înființarea acestui organism de partid și de stat, larg reprezentativ, cu caracter deliberativ, se înscrie pe linia perfecționării și lărgirii democrației socialiste, îmbunătățirii continue a formelor de organizare și conducere.a societății noastre socialiste.Comitetul va fi format din președinții consiliilor populare județene și al municipiului București, președinți ai u-
(Continuare in pag. a 2-a)

cadrul Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare. 'Art. 3. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, ca organ de partid și de stat, funcționează pe lingă Consiliul de Miniștri.In problemele privind activitatea organelor locale ale puterii de stat, Comitetul prezintă informări și propuneri Marii zXdunări Naționale sau Consiliului de Stat în problemele privind activitatea organelor locale ale administrației de stat prezintă informări si fac.< propuneri Consiliului de Miniștri.Art. 4. Potrivit competenței sale stabilite prin lege. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare adoptă ho- țăr.îri și iâ măsuri în vederea soluționării problemelor din sfera de. activitate a consiliilor populare și a comitetelor lor executive.împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate analizează problemele care se ridică în activitatea organelor locale jale puterii și administrației de stat și stabilește, potrivit legii, măsuri pentru soluționarea acestora.
Capitolul II
AtribuțiiArt. 5. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Popu-

(Continuare in pag. a 2-a) 

triei și fericirea poporului, 
pentru triumful cauzei socia
lismului, academicianul profe
sor Constantin Daicoviciu, 
membru al ' Consiliului de 
Stat, care s-a stins din viață 
la 27 mai.

Deputății au aprobat inclu
derea pe ordinea de zi a se
siunii a următoarelor proiec
te de legi:

— Proiectul de lege privind, 
protecția mediului înconjură
tor ;

— Proiectul de lege privind

Expunerea la proiectul 
de lege privind 

Congresul deputaților 
consiliilor populare 

județene și conferințele 
președinților 

consiliilor populare 
comunale și orășenești
— prezentată de tovarășul 

Miron Constantînescu —Plenara Comitetului Central al partidului, care a avut loc la 18 și 19 iunie a.c., a dezbătut și a luat hotărîrea de a prezenta Marii Adunări Naționale acest proiect de lege privitor la instituționali- zarea unor forme colective de dezbatere și de -orientare în activitatea consiliilor populare.Din însărcinarea Copsiliu- lui de Stat al Republicii Socialiste România, prezentăm deci, proiectul de lege privind Congresul deputaților consiliilor populare județene, for colectiv de dezbatere, de participare largă a deputaților — expresie superioară a de
Legea 

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

și orășeneștiEdificarea societății socialiste multilateral dezvoltate presupune perfecționarea conti- npă a organizării și conducerii vieții economice și sociale,lărgirea participării maselorpopulare la dezbaterea și elaborarea politicii generale a statului, la soluționarea problemelor centrale ale dezyoltării țării. Un factor esențial în participarea reală și eficientă a maselor la conducerea societății, în dezvoltarea și perfecționarea democrației noastre socialiste îl constituie activitatea organelor locale ale puterii și administrației de stat, creșterea răspunderii și rolului. consiliilor, populare și deputaților în întreaga viață socială. Pentru a asigura sporirea contribuției acestora la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, participarea directă, tot. mai intensă, a reprezentanților maselor populare la guvernarea socialistă a țării, este necesară institution a lizarea Congresului deputaților consiliilor populare județene. precum și a conferințelor pe țară și ju- ideț.ene ale președinților consiliilor populare comunale și orășenești.

Comitetul. pentru Problemele 
Consiliilor Populare :

— Proiectul de lege privind 
Congresul deputaților consi
liilor populare județene și 
conferințele președinților con
siliilor populare comunale și 
orășenești■

— Proiectul de lege privind 
tariful vamal de import al Re
publicii Socialiste Romania ;

— Proiecte de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu-
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mocrației socialiste —, for care se va aduna la cinci ani și va cuprinde pe toți deputății județeni și ai municipiului București, și instituirea Conferinței pe țară și a conferințelor județene ale președinților consiliilor populare comunale și orășenești. Conferința pe țară se va a- duna la patru ani, conferințele județene la doi ani, în vederea dezbaterii problemelor specifice, schimbului de experiență și orientării activității.Supunem spre examinarea Marii Adunări Naționale a- cest proiect și vă rugăm să-l adoptați.

In acest scop, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.Art. 1. Se instituie Congresul deputaților consiliilor populare județene, ca for colectiv al conducerii activității organelor locale ale puterii și administrației de stat, ca organ de dezbatere a problemelor fundamentale ale activității statului socialist, a muncii desfășurate de reprezentanții aleși ai maselor populare în organele puterii.Congresul are loc o dată la cinci ani și se-convoacă de Consiliul de Stat.La Congres participă toți deputății consiliilor populare .județene și al municipiului București.Art. 2. Se instituie Conferința pe țară a președinților consiliilor populare comunale și orășenești.Conferința pe țară are loc o dată la patru ani și se convoacă de Consiliul de Stat.Art. 3. Se instituie conferințele pe județe ale președinților consiliilor populare comunale și orășenești.Aceste conferințe au loc o dată la doi ani și se convoacă de comitetele executive ale consiliilor populare județene.

ÎNTREBARE:Domnule președinte, Republica Socialistă România și Republica Federală Germania au stabilit în 1967 relații diplomatice, in ciuda sistemelor sociale diferite. Cum apreciați experiențele acestor 6 ani ? Ce rezultate pozitive pot fi menționate ? Ce greutăți există ?RĂSPUNS:Intr-adevăr, s-au împlinit șase ani de cînd România și Republica Federală Germania au stabilit relații diplomatice. Faptul că cele două state au sisteme sociale diferite nu a împiedicat nici, atunci, și nu poate să împiedice nici acum dezvoltarea relațiilor dintre ele, așa cum nu a împiedicat
In pagina a 4-a:Interviul cancelarului Willy Brandt acordat delegației de ziariști români

Mina Lonea întrecere vieGraficul de întrecere al minei Lonea ilustrează deosebit de edificator eforturile depuse de numeroase formații de lucru din subteran pentru sporirea producției de cărbune. Iată citeva rezultate :In cadrul sectorului I, brigada condusă de minerul Constantin Policiuc a obținut, pină în prezent, o depășire a productivității muncii în a- bataj, de 10 la sută. De la sectoarele II și III, minerii conduși de Traian Molnar (sectorul II), Ioan Cojocaru și Constantin Bigu (sectorul III) raportează și ei, la același indicator, depășiri cuprinse intre 3-6 la sută. Producția extrasă suplimentar peste plan de brigăzile amintite însumează, cu o zi înainte de încheierea decadei a 11-a, peste 500 tone de cărbune.Dar, iată acum și „faptul"

Brigadierul loan Hoțea, in mijloc. întrerupt de fotoreporter din discuția cu alți doi brigadieri de ..pregătiri" ai sectorului II al minei Aninoasa, Mihai Tecșa și Iosif Szatmary, in timp ce împărtășea din experiența ortacilor săi care au do- bîndit in luna mai un nou succes — 1,5 ml de avansare peste sarcina de plan. Foto : H. ANTON
Brigadierul — un conducător 
cu rol hofărîtor în rezolvarea 

problemelor din abatajImportante fondări de investiții sînt alocate pentru deschiderea de noi cîmpuri miniere, pehtru modernizarea exploatărilor existente, precum și pentru achiziționarea și a- similarea în fluxul tehnologic a unor mașini, utilaje și instalații moderne caracterizate prin parametri funcționali superiori, capabile să ducă Ia creșterea productivității muncii, la reducerea efortului fizic al minerilor și la creșterea gradului de securitate a muncii. Orientarea consecventă spre perfecționarea proceselor de producție, spre sporirea înzestrării tehnice a muncii nu exclude, ci, dimpotrivă, impune îmbunătățirea activități» organizatorice, creșterea rolului conducătorului nemijlocit al producției — șeful de brigadă.

România să stabilească relații cu multe alte state cu orîndu- iri sociale diferite. Deci, am considerat un lucru normal să căutăm căile de dezvoltare a colaborării dintre statele noastre.Desigur, după cum se știe, de la început am așezat aceste relații pe baza egalității, respectului independenței, neamestecului în treburile interne. Pot spune că în această perioadă, aceste principii între țările noastre s-au aplicat din ambele părți. Aș putea spune, bazîndu-mă pe extinderea colaborării economice, tehnico-științifice și culturale din acești ani, că stabilirea relațiilor diplomatice s-a do

de întrecere. Celelalte două sectoare ale minei, IV și V, se detașează net față de primele, atit prin realizările de ansamblu, cit și prin numărul de brigăzi cu rezultate bune. In cadrul sectorului IV, la aceeași dată, în preajma sfîrșituluî de decadă, se ailă cu sarcinile de plan îndeplinite un număr de 6 brigăzi de producție, conduse de loan Solomon, Hristache Borș, Za- liaria Bălăuță, loan Bogdan, Ion Ctamba și Ioan Miclea III. Plusul realizat de aceste brigăzi depășește 700 de tQr ne de cărbune, alături de care amintim obținerea unor depășiri ale productivității muncii cuprinse între 6 șl 13 la sută. In cadrul sectorului V, brigăzile conduse de Ludovic Repaș, loan Bucur și Constantin Damianoiu, au extras.

Recenta consfătuire ocazionată de sărbătorirea „Zilei brigadierului", la care au participat șefii grupelor fruntașe de mineri împreună cu cadrele de conducere din unități și din cadrul Centralei cărbunelui Petroșani, a relevat, însă, persistența multor deficiențe organizatorice mărunte, al căror efect apare mult amplificat în rezultatele procesului de producție.— Lucrez de peste 20 de ani Ia mina Lupeni — spunea brigadierul Nicolae Tănăsa- che, și constat că ne lovim mereu de aceleași lipsuri: cînd mergem înainte, primim lemn subțire, iar Ia retragere vine cel gros, șuruburile și garniturile pentru tuburile de aerâj Ie găsești tocmai pe cele care... nu îți trebuie. Lipsesc 

vedit deosebit de bună pentru dezvoltarea raporturilor bilaterale. Dar, privind retrospectiv la situația politică din Europa de acum șase ani și la cea de astăzi, trebuie să spun că Stabilirea relațiilor dintre țările noastre a avut influențe pozitive și a adus o contribuție de mare însemnătate la evoluția spre destindere în Europa, spre colaborare între toate statele, fără deosebire Ie orînduire socială.ÎNTREBARE :România și-a cîștigat merite deosebite în întărirea Națiunilor Unite. Ce pași concreți pot contribui ca principiile de
(Continuare în pag. a 4-a)

în abatajepeste plan, 300 de tone, îndeplinind indicatorul productivității muncii în proporție de 102, 107 și 108 Ia sută.In general, am consemnat realizări meritorii care vorbesc de la sine despre angajarea minerilor de Ia această unitate în cinstea marii sărbători, despre preocupările susținute pentru continua sporire a producției de cărbune, pe calea creșterii ran- damentelor în abataje.
0 inițiativă 

meritorieMuncitorul DUMITRU MA- RIOANE, de la sectorul I al minei Lonea, ne scrie despre o frumoasă inițiativă ce ilustrează dorința schimbului din care face și el parte de a întimpina ziua de 23 August cu realizări cit mai frumoase în întrecerea socialistă. Muncitorii subterani Nicolae Daj, Nicolae Popescu, Ion Negoi, Dumitru Dioane, Dumitru Stanei și bineînțeles, autorul scrisorii, din schimbul condus de maiștrii Traian Flinta și A- urel Popa, care deservesc puțul principal și un puț orb de Ia mina Lonea au chemat la întrecere pe colegii lor din celelalte trei schimburi cu obiectivul general de a asigura o deservire ireproșabilă a brigăzilor de mineri de la fronturile de lucru din subteran.Printre alte obiective, acest schimb iși propune să muncească astfel ca puțurile să nu înregistreze nici un minut de funcționare inutilă și prin a- ceasta să asigure o bună aprovizionare cu vagonete goale și cu materiale necesare a brigăzilor din abataje și de la pregătiri, ca „nici o lopată de cărbune depilat de mineri să nu rămină neadusă Ia ziuă in timpul cerut de ritmicitatea realizării planului".Pentru a-și putea respecta cuvîntul și a traduce în fapte țelurile propuse, muncitorii și maiștrii din schimb solicită repararea sistemelor de cuplare și decuplare ale vagonetelor, dotarea acestora cu cîrlige corespunzătoare pentru a nu mai fi obliqați să întrebuințeze diferite improvizații care, le răpește mult timp atit la legat c:ît și Ia dezlegat vagonetele, le îngreunează și Ie reduce randamentul muncii.

cuiele și sîntem nevoiți să Ie găm forlogul cu sirmă".Aspecte asemănătoare a relevat în cuvîntul său și Ion Sălăjean, un alt șef de brigadă tot de la mina Lupeni r furtunele de înaltă presiune nu rezistă, lipsesc ciocanele de abataj, se consumă în za-' dar timp pentru transportul stîlpilor hidraulici la atelier, deși schimbarea unui ventil s-ar putea realiza în condiții foarte bune și în abataj.O altă premisă a integrării în bune condițiuni a utilajelor și instalațiilor moderne în fluxul tehnologic o constituie amplasarea judicioasă a lucrărilor de pregătire în vederea prevenirii oricăror stran-
Bujor BOGDAN
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2 JOI, 21 IUNIE 1973

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind 

protecția mediului înconjurător
— prezentată de tovarășul Uumitru Coliu —Din împuternicirea Comisiei pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale, supun spre dezbatere și aprobare Proiectul de lege privind protecția mediului înconjurător.Proiectul de lege reprezintă o nouă dovadă ă consecvenței cu care partidul și statul nostru urmăresc perfecționarea întregii activități economice și sociale.Dezvoltarea în ritmuri susținute a industriei, intensificarea și modernizarea agriculturii, realizările remarcabile obținute în celelalte ramuri ale economiei naționale, îndeosebi după Congresul ai IX-lea al Partidului Comunist Român, au asigurat o continuă ridicare a bunăstării și a gradului de civilizație a poporului nostru.înfăptuirea programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, stabilit de Congresul al X-lea, și îndeplinirea hotărîrilor Conferinței Naționale din iulie 1972 impun continuarea eforturilor, în primul rînd, pentru dezvoltarea forțelor de producție — factor esențial al progresului — prin valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale țării și folosirea din plin a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane.In aceste condiții, asigurarea ocrotirii naturii, a cadrului favorabil pentru desfășurarea armonioasă a vieții, pentru împlinirea personalității umane în sensul cel mai deplin al cuvîntului, au devenit laturi inseparabile ale activității economico-sociale, desfășurată de întregul popor pentru satisfacerea cît mai deplină a necesităților sale materiale și spirituale.Experiența multor țări industrializate, ca și propria noastră dezvoltare economico- socială, arată că lărgirea producției materiale, diversificarea acesteia, potrivit nevoilor multiple ale societății, este însoțită în multe cazuri de fenomene ce influențează negativ starea calitativă a factorilor de mediu. Totodată, s-a dovedit că natura nu dispune de o capacitate nelimitată pentru primirea și neutralizarea fizică, chimică ori biologică a reziduurilor industriale, agricole"Șl ritd'iiăjerc.' DC aceea se impune, în mod o- biectiv, ca însuși oamenii, in stituțiile sociale să intervină la timp și cu toată energia, pentru preîntîmpinarea si combaterea efectelor daună toare ce însoțesc activitățile e conomico-sociale.Considerînd protejarea me diului înconjurător ca o problemă de importanță vitală pentru națiunea noastră. în

Expunerea la proiectele de legi pentru 

aprobarea decretelor cu putere de lege
*

emise de Consiliul de Stat
— prezentată de deputatul Constantin Stătescu —Vă prezint, din însărcinarea Consiliului de Stat, decretele cuprinzînd norme cu putere de lege, emise după închide rea celei de-a IX-a sesiuni a Marii Adunări Naționale.Cele mai multe dintre aces te decrete se înscriu pe lini;, înfăptuirii hotărîrilor adopta te de Conferința Națională • Partidului Comunist Româi din iulie 1972 și de Plenari. C.C. al P.C.R. din februarie martie 1973, privind perfec ționarea conducerii vieții eco- nomico-sociale, îmbunătăți rea în continuare a cadrului organizatoric și funcțional al tuturor unităților socialiste simplificarea Și reducerea a paratului administrativ, lichi darea centralismului excesiv a unor paralelisme și verigi intermediare, o mai judicioa să distribuire și o utilizare cît mai rațională a specialiș iilor în activități directe d< producție, în sectoarele ho tărîtoare ale dezvoltării eco nomice și sociale a țării.In această categorie amin tim : decretul nr. 103/197? privind stabilirea normeloi unitare de organizare a mi nisterelor și a celorlalte or gane centrale de stat. în a plicarea căruia au fost adop tate decrete de modificare a structurii organizatorice pen tru toate organele centrale : decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile e- conomice ; decretul nr 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitățile de cercetare și proiectare ; decretul nr. 278/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru instituțiile de în- vățămînt ; decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură 

raportul prezentat la Conferința Națională a partidului din iulie 1972, tovarășul secretar general N i e o 1 a e Ceaușescu a arătat: „Este necesar să luăm măsuri riguroase pentru combaterea noxelor industriale, preîntîmpinarea poluării apei și aerului, protecția pădurilor, lacurilor, rî- urilor, munților, a locurilor considerate monumente ale naturii. Fc‘e o datorie de o- uoare a partidului, a întregului popor să facă totul pentru asigurarea cadrului ambiant propice ocrotirii sănătății oamenilor, pentru păstrarea nealterată a frumuseților patriei, pentru a transmite generațiilor viitoare darurile cu care natura a hărăzit Româ- nia“.Cuvintele secretarului general al partidului nostru exprimă cu toată claritatea, atît necesitatea proiectului de lege supus examinării și adoptării de către Marea Adunare Națională, cît și orientarea generală asupra conținutului a- cestuia.La fundamentarea politicii de repartizare teritorială a forțelor de producție, la elaborarea planurilor de dezvoltare a economiei naționale și în cursul înfăptuirii practice a acestora, conducerea partidului și statului nostru s-a preocupat de adoptarea măsurilor necesare pentru protecția me diului înconjurător.In unele zone ale țării se pot, însă, constata și fenomene de înrăutățire a calității factorilor de mediu. Studiul întocmit de Comisia pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale, în vederea elaborării proiectului de lege, a evidențiat, printre alte cauze ale extinderii poluării, și o insuficientă preocupare din partea conducerilor unor organe de stat și organizații e- conomice pentru folosirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare puse la dispoziție, în scopul protejării mediului înconjurător, pentru controlul respectării dispozițiilor legale în acest domeniu. Toate aceste stări de lucruri au făcut în mod obiectiv necesară elaborarea proiectului de lege supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.Proiectul de lege ă fost'Elaborat sub îndrumarea tovară- șitl’tîi ’ Nicolae CeanșEScu. ' Se- • cretarul general al partidului, □reședințele Consiliului de Stat; la pregătirea proiectului, și-au adus aportul numeros: specialiști, iar în timpul dez baterii publice a acestuia și-au spus părerea muncitori, țărani specialiști din producție, pro iectare si cercetare, cadre de conducere din economie, din ’nvățămînt. oameni de științăPrevederile primelor artico

pentru unitățile sanitare. Menționăm, de .semenea decretul nr. 76/197;» privind conducerea colectivă a ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat pe baza principiului con- lucerii colective, decretul nr. 8/1973 privind organizarea ;i funcționarea consiliilor și comisiilor tehnico-economice. precum și decretele de înfjin țâre a Consiliului Financiar- Bancar, Consiliul de coordonare a • profilării, specializări’ și cooperării în ramurile industriei construcțiilor de mașini și industriei metalurgice și a Inspectoratului General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și E- ■cecutarea Construcțiilor.O altă grupă de decrete orivește activitatea economi- o-financiară.In deplină concordanță cu «reocuparea permanentă a Partidului și statului nostru oentru ridicarea calității pro- Inselor și stabilirea precisă a răspunderilor în acest domeniu, prin decretul nr 282/1973 s-a instituit obligația pentru unitățile economi ce de a elibera documente de certificare a calității produselor, lucrărilor și serviciilor, care să ateste executarea acestora în condiții de calitate corespunzătoare. Prin decretul nr. 279/1973 au fost aduse unele modificări legii privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor, st'abilindu-se cu mai multă precizie atribuțiile ce revin organelor și organizațiilor economice în toate fazele și etapele de realizare a investițiilor.In domeniul financiar, a fost emis decretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate în România de per 

le ale proiectului de lege sta tuează faptul că în Republica Socialistă România protecția mediului înconjurător constituie o problemă de interes național, este parte mtegrantă a activității generale de dezvoltare economico-socială planificată ; înfăptuirea politicii partidului și statului, in acest domeniu, este o îndatorire de bază, permanentă, a organelor de stat, a organizațiilor socialiste, a tuturor cetățeni lor.In continuare, dispozițiile generale din proiect aduc precizările necesare sferei obiectului reglementării, definin- du-se mediul înconjurător, scopul protecției acestuia, căile de realizare, factorii de mediu supuși protecției în condițiile legii ce urmează a se a- dopta și stabilesc principalele obligații în activitatea de protecție a mediului înconjurător Principalele măsuri de protecție a mediului înconjurător cuprinse în proiect arată, fără îndoială, că, în gospodărirea resurselor, a mijloacelor de care dispune țara, trebuie să se țină seamă de cerința îmbinării armonioase, pe baze științifice, a intereselor generațiilor de azi și de mîine, de prezentul, dar și de viitorul poporului nostru.Astfel, proiectul de lege, o- bligînd la valorificarea superioară, cu înaltă eficiență, a resurselor naturale, la adoptarea unor tehnologii ce nu duc la poluare sau luarea altor măsuri de protecție a mediului, stabilește, totodată, și sarcina îmbinării organice a criteriilor de eficiență economică cu cele sociale și sanitare în cadrul activității de sistematizare a teritoriului și a localităților.Este de subliniat prevederea potrivit căreia sînt necesare măsuri corespunzătoare pentru ridicarea nivelului de instruire și educare a tuturor cetățenilor țării în vederea participării lor aetive, de pe pozițiile omului cu cunoștințe ecologice înaintate, la realizarea politicii de protecție a mediului înconjurător.Colaborarea internațională constituie o cerință obiectivă, are o mare însemnătate pentru încununarea cu succes a hiptei.- împotriva pâluăHi. De aceea?' proiectul; de lege încheie dispozițiile generale cu obligat!-”-“ vitatea promovării largi a acțiunilor de cooperare internațională, tehnică. economică, științifică în domeniul protecției mediului înconjurător.Prevederile cuprinse în ca- oitolul II al proiectului de lege își propun să concretizeze, adaptat la specificul fiecărui factor de mediu, căile de pro- tecție a calității acestora, obligațiile ce revin organelor și 

soanele fizice și juridice nerezidente în țara noastră, din operațiuni efectuate cu organizațiile române.In categoria decretelor privind activitatea economică a mințim, de asemenea, decretul nr. 79/1973 referitor la e- valuarea în cîmp, a producției agricole vegetale și decretul nr. 98/1973 de modificare a legii nr. 7/1971 privind organizarea și dezvoltarea activităților industriale, de prelucrare a produselor a- gricole, construcții și prestări de servicii în unitățile apar- ținînd consiliilor populare, cooperației agricole, meșteșugărești și de consum.In domeniul administrării justiției, au fost adoptate: decretul nr. 84/1973, prin care, în vederea sporirii operativității în activitatea de judecată, s-a modificat legea de organizare judecătorească în part'ea referitoare la cauzele care se rezolvă de un singur judecător ; decretul nr. 86/1973, prin care s-a lărgit competența comisiilor de judecată : decretul nr. 83 /1973. prin care. în scopul înlăturării paralelismului în exercitarea recursului extraordinar, s-a prevăzut acest drept numai pentru procurorul general, modificîndu-se dispozițiile în materie din codurile de procedură civilă și penală ; în sfîrșit, decretul nr. 545/1972 privind executarea măsurii educative a internării minorilor infractori într- un centru de reeducare.Reglementări noi au fost aduse și în domeniul muncii ocrotirii și asigurărilor sociale.Astfel, prin decretul . nr 283/1973 au fost majorate pensiile acordate de către Casa de ajutor a avocaților. 

organizațiilor de stat, cooperatiste și celorlalte organizații □ oștești, precum și persoanelor fizice și precizează restricțiile ce se impun în desfășurarea unor activități economico- sociale, care pot constitui surse de poluare a mediului înconjurător.In aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a poluării mediului, se remarcă rezolvarea dată de prevederile cuprinse în capitolul 111 al proiectului de lege, prin care se stabilește cu claritate că politica partidului și statului de protecție a mediului înconjurător se realizează de organele și organizațiile de stat, cooperatiste și celelalte ' organizații obștești, fiecare în domeniul său de activitate. Acest mod de rezolvare decurge din complexitatea sarcinilor de protecție a îmediului înconjurător.In vederea coordonării și îndrumării • unitare a eforturilor conjugate ce trebuie depuse de toate organele și organizațiile socialiste pentru ‘desfășurarea activităților de protecție a mediului, în capitolul IV al proiectului sînt reglementate principalele probleme privind înființarea Consiliului Național pentru Protecția Mediului înconjurător, ca organ central de specialitate, subordonat Consiliului de Miniștri, și a comisiilor pentru protecția mediului înconjurător la nivelul județelor și al municipiului București ca organe cu dublă subordonare.Ținînd seama de consecințele economico-sociale dăunătoare pe care le pot avea încălcările dispozițiilor legale cu privire la protecția mediului înconjurător, în capitolul V al proiectului de lege sînt stabilite răspunderile corespunzătoare.înainte de a încheia succinta prezentare a proiectului de lege, este necesar să arătăm că un însemnat număr de propuneri făcute în perioada dezbaterii publice își găsesc reflectare în îmbunătățirile a- duse prevederilor acestuia, iar altele, fiind de natură a se rezolva prin normele tehnice de protecție a mediului înconjurător, urmează a fi transmise organului de specialitate ce se înființează.——©tunisia permanentă pentru agricultură și silvicultură își exprimă convingerea că adoptarea reglementării, pe care o propune în calitate de inițiator, va aduce o contribuție substanțială la îmbunătățirea activității de protecție a mediului înconjurător și vă roagă să conferiți putere de legeproiectului supus spre dezbatere.

ținîndu-se seama, în mod corespunzător, de criteriile de majorare a pensiilor de asigurări sociale de stat. Prin decretul nr. 548/1972 s-au a- dus unele simplificări procedurii de plată a unor ajutoare de stat. Amintim, de asemenea, în același domeniu, decretul nr. 227 /1973 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămînal și celelalte ziie nelucrătoare de către personalul navigant îmbarcat.In cadrul preocupărilor privind întărirea capacității de apărare a statului, prin decretul nr. 544/1972 a fost adoptată o nouă reglementare a activității de apărare locală antiaeriană în deplină concordanță cu prevederile cuprinse în legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naționale a Republicii Socialiste România, adoptată în sesiunea trecută a Marii Adunări Naționale.Menționăm că. în stadiul de proiect, decretele înfățișate au fost examinate și avizate favorabil de comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, precum și de Consiliul Legislativ ; observațiile formulate cu acest prilej au fost avute în vedere de Consiliul de Stat, la definitivarea și adoptarea decretelor.Vă rugăm ca, în conformitate cu articolul 64, pct. 2 din Constituție, să hotărîți aprobarea decretelor prezentate, avînd în vedere temeiurile care au determinat emiterea lor, precum și eficiența aplicării in practica vieții sociale și de stat a normelor pe care le conțin, în perioada de cînd au fost adoptate |i pînă în prezent..

Expunerea la proiectul legii privind 
Comitetul pentru Problemele 

Consiliilor Populare
(Urmare din pag. 1)nor consilii populare municipale orășenești și comunale, reprezentanți ai unor organe centrale și organizații obștești precum și din specialiști cu o bogată experiență în domeniile de activitate a consiliilor populare.Dind expresie caracterului democratic al acestui organism, în proiectul de lege se prevede ca lucrările fiecărei plenare să fie prezidate prin rotație de către un președinte de consiliu popular județean ales de comitet dintre membrii săi.Comitetul pentru Problemele

Legea
privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare

(Urmare din pag. 1)lare are următoarele atribuții principale :a) analizează și dezbate, împreună cu Secțiunea pentru sistematizarea și dezvoltarea economico-socială a teritoriului din cadrul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României, principalele prognoze în profil teritorial elaborate de organele centrale și locale ale administrației de stat și prezintă organelor competente propuneri corespunzătoare ;b) analizează și dezbate, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale interesate, modul în care proiectele de planuri cincinale și anuale în profil teritorial asigură valorificarea superioară a resurselor materiale, folosirea rațională a resurselor de muncă și dezvoltarea echilibrată a activității economice și sociale a fiecărui județ și a municipiului București și face propuneri corespunzătoare Consiliului de Miniștri ;c) analizează, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării și alte organe centrale interesate, stadiul realizării sarcinilor de plan pentru economia locală și stabilește mă-
și în bune condițiuni ;d) analizează și dezbate, cu participarea Comisiei Guvernamentale de Sistematizare, proiectele de sistematizare ale teritoriului, municipiilor și o- rașelor : urmărește modul cum se înfăptuiesc prevederile din Programul național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale; face propuneri Consiliului de Miniștri în acest domeniu ;e) analizează modul în care consiliile populare și comitetele lor executive se preocupă de adîncirea permanentă a democrației socialiste în întreaga lor activitate, de perfecționarea stilului și metodelor de muncă, precum și de stimularea inițiativei maselor de cetățeni în înfăptuirea sarcinilor ce stau în fața consiliilor populare ; adoptă măsuri privind generalizarea experienței pozitive dobîndite în munca organelor locale:f) analizează și dezbate modul în care organele locale ale puterii și administrației de stat aplică hotărîrile de partid și de stat cu privire la organizarea < și participarea maselor de cetățepi la rezolvarea treburilor de stat și obștești ; adoptă măsuri pentru lontinua perfecționare a activității consiliilor populare, a comitetelor lor executive și a comisiilor permanente ale consiliilor populare :g) analizează modul cum sînt aplicate legile, decretele, precum și hotărîrile Consiliului de Miniștri, de către organele locale ale puterii și administrației de stat ;h) analizează și dezbate proiecte de legi și alte acte normative de importanță deosebită, referitoare la domeniile sale de activitate și face propuneri. după caz. Consiliului de Stat sau Consiliului de Miniștri ;

Expunerea la proiectul de lege privind 
introducerea tarifului vama! de import 

a! Republicii Socialiste România
— prezentată de tovarășul Ion Pățan —Vă rog să-mi permiteți să prezint din însărcinarea Consiliului de Miniștri, spre e- xaminare și adoptare, proiectul legii privind introducerea tarifului vamal de import al Republicii Socialiste România.Este binecunoscută atenția deosebită acordată de conducerea partidului și statului nostru participării tot mai intense și eficiente a României socialiste la diviziunea internațională a muncii și. deci, la schimbul internațio

Consiliilor Populare va avea în conducerea sa un președinte, un prim-vicepreședinte și vicepreședinți, care, împreună cu alți membri ai Comitetului vor constitui Biroul Executiv.Odată cu organizarea acestui comitet, este necesar să se înlăture unele practici de tutelă măruntă asupra organelor locale de stat, iar o serie de atribuții legate de soluționarea unor probleme din activitatea consiliilor populare, care au fost trecute la Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe și la

i) îndeplinește orice alte a- tribuții prevăzute de lege sau însărcinări stabilite de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri.Art. 6. Biroul executiv al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare organizează și asigură aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Comitetului.Biroul executiv îndeplinește, ca organ al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, următoarele atribuții principale:a) îndrumă activitatea de organizare în vederea înfăptuirii prevederilor din Programul național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale ; își dă acordul sau avizează, potrivit legii, documentații de sistematizare ;b) efectuează studii și prezintă propuneri cu privire la organizarea administrativă a teritoriului, atribuirea sau schimbarea de denumiri a u- nităților administrativ-teritori- ale ; avizează editarea hăr ților care conțin elemente ale organizării administrative a teritoriului;c) organizează și îndrumă activitatea de elaborare a studiilor și propunerilor privind dezvoltarea edilitară a localităților, corelat cu . dezvoltarea lor economică și social-cultu- rală :d) asigură elaborarea de proiecte tip și directive, precum și a studiilor de fundamentare a acestora, pentru construcțiile de locuințe, clădiri social- cuJturale și lucrări edilitare, în concordanță cu programul stabilit împreună cu Inspectoratul General de Stat pentru Directivare și Control în Proiectarea și Executarea Construcțiilor ;e) face, conform prevederilor Constituției, propuneri Consiliului de Stat sau Consiliului de Miniștri, după caz, pentru suspendarea sau anularea hotărîrilor și deciziilor degale adoptate de organele locale ale puterii sau administrației de stat;f) îndrumă, acordă asistență de specialitate și controlează activitatea cu privire la :— sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și autorizarea în construcții ;— gospodăria comunală, administrarea, întreținerea și modernizarea fondului locativ proprietate de stat, dezvoltarea constrifcției de locuințe pronrietate de stat și personală și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație ;— organizarea și desfășurarea activității de proiectare și execuție în construcții ce se realizează prin unitățile sul irdonate consiliilor populare :— dezvoltarea și diversificarea producției industriei locale prin valorificarea resurselor materiale și a forței de muncă locale ;— modul în care se desfășoară activitatea de prestări de servicii și aprovizionarea populației;— exercitarea atribuțiilor de stare civilă, de autoritate tu

nal de valori materiale — cerință fundamentală a progresului fiecărei țări, în condițiile societății moderne.Comerțul exterior — latură esențială a dezvoltării întregii noastre activități economice și a ridicării bunăstării ' generale a întregului popor — se s'ituează permanent în centrul preocupărilor partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In ansamblul măsurilor de perfecționare a conducerii și 

alte organe centrale, vor trebuii soluționate cu mai multă operativitate și mai multă eficiență.Aș dori să subliniez în mod deosebit faptul că și acest proiect de lege, care se înscrie în contextul general al măsurilor de perfecționare a conducerii și organizării întregii noastre vieți economice și sociale, stabilite de Conqresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului,' a fost elaborat pe baza orientărilor deosebit de prețioase date de Comitetul E- xecutiv al Partidului, de către secretarul general al partidului, președintele Consiliului de 

telară și notariale, circulația actelor și organizarea exper- tizării și arhivării documentelor organelor locale ;— organizarea și desfășurarea acțiunilor privind efectu area unor lucrări de mteres obștesc prin contribuția copulației, buna gospodărire și înfrumusețare a localităților, e- fectuarea pazei obștești și activitatea comisiilor de judecată ;g) elaborează norme și nor- nțgtiv? obligatorii, potrivit .legii,'în domeniul sistema/: Arii, gospodăriei comunale, gospodăriei locative și administrației locale de stat:h) sprijină și controlează activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare privind efectuarea, potrivit legii, a lucrărilor pregătitoare pentru alegerea deputaților :i) stabilește măsuri în vederea simplificării și raționalizării administrației locale de stat ;j) îndrumă activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului din sistemul consiliilor populare și organizează această activitate pentru personalul din unitățile subordonate și aparatul propriu ;k) organizează activitatea de colaborare și cooperare economică, tehnică și știwițif ică'-c’l
> străinătataca in' d<awaiile sa.)a. de activitate : asigură aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale privitoare la domeniul său de activitate :l) organizează activitatea de documentare tehnică și editează publicații cu privire la problemele specifice domeniilor sale de activitate.Art. 7 Biroul executiv răspunde de întreaga sa activitate în fața Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare căruia îi prezintă dări de seamă și informări.

Capitolul HI
Organizare

M 

Șl 
funcționareArt. 8. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare este alcătuit dintr-un număr de 75—85 membri titulari.Componența Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare se aprobă de Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri.Art. 9. La ședințele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare pot fi invitați delegați ai unor organe și organizații de stat ori obștești interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii, precum și alți specialiști.Art. 10. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor și adoptă hotărîri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce-1 compun.

planificării economiei noastre naționale, pe baza indicațiilor date de conducerea partidului și a hotărîrilor adop tate de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, au fost aduse însemnate îmbunătățiri și sistemului de comerț exterior, îmbunătățiri cuprinse în legea de comerț exterior adoptată de Marea Adunare Națională, în cursul anului 1971.Așa cum se cunoaște, deși în această lege se prevede ca mărfurile care se importă în țara noastră să fie supuse re

Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La definitivarea proiectului d? lege s-a ținut seama de observațiile, propunerile și su- qestiile comitetelor județene de partid, ale comitetelor executive ale consiliilor populare, precum și ale ministerelor și celorlalte organe centrale.Incadrîndu-se armonios în ansamblul de acte normative care constituie consacrarea juridică a măsurilor de perfecționare a organizării și conducerii vieții economice, și sociale, supunem spre dezbatere și a- doptare proiectul de Rqe privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.

Art. 11. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se convoacă în plenul său de două ori pe an sau ori de cîte ori este nevoie, din inițiativa Biroului Executiv sau la cererea a cel puțin o treime a membrilor săi.Lucrările fiecărei plenare sînt prezidate prin rotație de către un președinte de consiliu popular județean ales de comitet, dintre membrii săi.Art. 12. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare are în conducerea sa un președinte, un prim-vicepreședinte și vicepreședinți.Președintele și prim-vicepre- ședintele se numesc prin decret al Consiliului de Stat și sînt membri ai Consiliului de Miniștri.Vicepreședinții se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art 13. Președintele, prim- vicepreședintele, vi cep reșed i n- ții, precum și un număr de membri desemnați de Consiliul de Miniștri alcătuiesc Biroul executiv al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare.Art. 14. Președintele reprezintă Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare în raporturile cu celelalte or- ggi^e de stat și alte organizații ainwțarS, precum și în relațiiArt. 15. In executarea ho- tărîrilor Comitetului și ale Biroului executiv, precum și în exercitarea atribuțiilor proprii, președintele emite, potrivit legii, ordine, instrucțiuni și alte acte prevăzute de lege.Art. 16. Pe lîngă Biroul executiv al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare se organizează și funcționează, potrivit legii. Consiliul tehnico-economic, Comisia centrală pentru denumiri, precum și alte comisii.Art. 17. Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare are un aparat permanent a cărui structură organizatorică se stabilește de Consiliul de Stat.Art. 18. Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare are în subordinea sa Institutul de studii și proiectare pentru arhitectură, sistematizare și tipizare, Institutul de studii și proiectare pentru construcții și instalații de gospodărie comunală și alte unități.Art. 19. Atribuțiile și normele de funcționare ale aparatului permanent și ale unităților prevăzute la art. 18 se stabilesc de Biroul executiv al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, potrivit normelor legale.
Capitolul IV 
Dispoziții 

finaleArt. 20. Decretul nr. 453/1969 privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, devenit Legea nr. 31/1969. cu modificările ulterioare, s< ' -ogă.

gimului taxelor vamale, în mecanismul actual al comerțului nostru exterior nu se folosește, însă un tarif vamal de import.In vederea introducerii în țara noastră a taxelor vamale, ca o nouă pîrghie economică în desfășurarea cît mai rațională a importurilor, în concordanță cu cerințele programului de dezvoltare a României, pe baza hotărîrilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Ro-
(Continuare in pag. a 3-a)
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Lucrările Sesiunii Deputatul — factor activ, eficient in

înfăptuirea hotăririlor partidului și statuluiMarii Adunări
Naționale

(Urmare din pag. 1)

emise de Consi-în ordinea de 
Dumitru Coi iu,

tere de lege 
liul de Stat.

Intrîndu-se 
zi, tovarășul 
președintele Comisiei pentru
agricultură și silvicultură, a 
prezentat expunerea la pro
iectul de lege privind protec
ția mediului înconjurător, iar 
tovarășul Traian Ionașcu, pre
ședintele Comisiei juridice, a 
prezentat raportul comisiilor 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Potrivit Hotărîrii Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
acest proiect de lege a fost 
supus în prealabil, dezbaterii 
publice, numeroși oameni ai 
muncii, specialiști, făcînd in
teresante propuneri de care 
s-a ținut seama la definitiva
rea lui.

La discuția generală au lu
at cuvîntul deputafii Gheor
ghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Maramu
reș al P.C.R., Ștefan Milcu, vi
cepreședinte al Academiei Re
publicii Socialiste România, 
Mihail Florescu, ministrul'in
dustriei chimice.

După discutarea pe articole 
a proiectului de lege, cu u- 
nele amendamente propuse de 
deputați, Marea Adunare Na
țională a aprobat, prin vot 
secret, ■■ Legea privind protec
ția mediului înconjurător.

In continuarea lucrărilor, 
tovarășul Virgil Trofin, vice
președinte ai Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expune
rea la proiectul de lege pri
vind Comitetul pentru Proble-

mele Consiliilor Populare. 
Tovarășul Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte ai Consiliului de Stat, a prezentat a- 
poi expunerea la proiectul de 
lege privind Congresul depu- 
tatilor consiliilor populare ju
dețene și conferințele pre
ședinților consiliilor popu
lare cotnunale și orășenești.

Raportul Comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, care au examinat ce- 

a 
de tovarășul 

Balalig. președintele 
pentru consiliile 

și administrația de

le două proiecte de lege, 
fost prezentat 
Dumitru 
Comisiei 
populare 
stat.

In cadrul discuției generale, 
au luat cuvîntul deputății Io
sif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului județean. Sațu Ma
re al P.C R . președintele Co
mitetului Executiv al Consi
liului popular județean, Nico
lai Morarru, prim-vicepre- 
ședinte a’ Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al 
iudefului Suceava.

Cele două proiecte de lege 
au fost apoi discutate pe ar
ticole și, cu unele amenda
mente propuse de deputati, au 
fost supuse separat votului 
secret cu bile

Marea Adunare Națională 
a adoptat Legea privind Co
mitetul pentru Problemele 
Consiliilor Populare si Legea 
privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene 
și conferințele președinților 
consiliilor populare comunale 
și orășenești

In ședința de după-amiază, 
în continuarea lucrărilor, to
varășul Ion Pățan, vicepre-

ședințe al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului 
exterior, a prezentat expune
rea la proiectul de lege pri
vind tariful vamal de import 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Tovarășul Aurel Vi joii, 
președintele Comisiei econo
mico-financiare, a prezerftat 
apoi raportul acestei comisii 
și ar celei juridice, asupra 
proiectului de lege supus dez
baterii.

După discufia pe articole, 
Marea Adunare Națională a 
votat, prin vot secret cu bile, 
legea privind tariful vamal 
de import al Republicii Socia
liste România.

La ultimul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Constantin 
Stătescu, secretarul Consili
ului de Stat, a prezentat ex
punerea la proiectele de legi 
pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege, emise de 
Consiliul de Stat, după închi
derea celei de-a IX-a sesiuni 
a M.A.N. Tovarășul Mihail 
Ghelmegeanu, vicepreședinte 
al Comisiei juridice, a pre
zentat, apoi, raportul comisi
ilor permanente ale M.A.N. 
care au examinat proiectele 
de legi.

Supuse votului secret cu 
buletine, decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat au fost aprobate de depu- 
tati.

Tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Nafionale, a declarat închise 
apoi lucrările celei de-a X-a 
sesiuni.

Din inițiativa biroului executiv al Consiliului județean al Frontului Unității Socialiste, vineri 15 iunie a.c. a avut loc, la Petroșani, o consfătuire de lucru consacrată analizării activității depuse de deputății din municipiul nostru în Consiliul popular județean pentru rezolvarea unor probleme economice, social-cultu- rale și gospodărești-edilitare ale municipiului Petroșani.La consfătuire au luat parte deputății Nicolae Andronache, membru al Consiliului județean al F.U.S., Stelian Popescu, vicepreședinte al Consiliului popular județean, Nicolae Muntoiu, directorul întreprinderii de gospodărie comunală și locativă, Nicodim Muntea- nu, directorul Direcției pentru problemele locale ale administrației de stat ale Consiliului popular județean, Petru Stoican, președintele Consiliului județean pentru cultură și educație socialistă, Traian Blaj, prim-vicepre- ședinte al Consiliului popular municipal, un însemnat număr de alți deputați județeni.Referitor la problemele luate în discuție, a prezentat o informare tovarășul Traian Blaj. Apoi au expus scurte informări verbale despre activitatea depusă împreună cu cetățenii din circumscripțiile electorale pe care le reprezintă în. Consiliul popular județean deputății Șandor Ignat, Iosif Cotoț, Iosif Orban, Victor Bra-

șoveanu, Petru Stoican, Fran- cisc Șerban, Iosif Szellan și Dumitru Her.In informările prezentate, cit și în discuții, o atenție deosebită s-a acordat problemelor gospodărești-edilitare, contribuției concrete a deputaților Ia înfăptuirea propunerilor judicioase tizînd satisfacerea cerințelor urgente exprimate de cetățeni cu ocazia întîlniri-

gamei prestărilor de servicii, îmbunătățirea aprovizionării populației, valorificarea resurselor locale, intensificarea și sporirea eficienței muncii de educare a maselor de cetățeni de către toate organizațiile care fac parte din Frontul Unității Socialiste. Peste 1 700 din aceste propuneri au fost deja rezolvate.Dezbateri susținute au fost
A ■—-------———

Intîlnirea deputaților județeni 
din municipiul nostru

lor cu reprezentanții lor în Consiliul popular județean, în consiliile populare ale orașelor, comunelor și municipal. Astfel, după cum s-a relevat în consfătuire, numai în cele cinci luni trecute din semes, trul I al anului 1973, cu ocazia întîlnirilor cu deputății, cetățenii din municipiul nostru, au făcut peste 60 de propuneri privii. aspecte ale bunei gospodăriri a localităților, ale stării de igienă, ale activității economice, culturale și sportive. E de menționat cu acest prilej ă în perioada trecută din actuala legislatură au fost făcute de către cetățenii municipiu, selectate în evidență pentru ționate peste 2 000 privind îndeosebi
din și luate a fi solu- propuneri lărgirea

. purtate în cadrul consfătuirii referitor la cîteva din cele mai importante și mai urgente probleme urbanistice ale municipiului. Sintetizînd propunerile și concluziile la care s-a ajuns, informăm cititorii că pînă la sfîrșitul acestui an se va, construi piața din cartierul Aeroport Petroșani, proiectul și finanțarea acesteia fiind deja aprobate. Printre alte lucrări gospodărești de mare interes public care au polarizate atenția participan- ților la consfătuire s-au numărat, de asemenea, turnarea îmbrăcămintei asfaltice a drumului județean Iscroni — A- ninoasa, lucrare pentru realizarea căreia s-au alocat peste 600 000 lei, întocmirea demersurilor necesare pentru urgen-

tarea amenajării și dotării cu un staționar acoperit, bănci și casă de bilete a autogării l.T.A. din Petroșani, studierea posibilităților de utilizare în scoDuri industriale a gazului metan rezultat din degazarea cărbunelui de la mina Lupeni, aplicarea, începînd din toamnă, a plantărilor în zonele verzi din preajma blocurilor de locuințe a arborilor maturi. Ample discuții au antrenat, de asemenea, măsurile necesare pentru combaterea poluării atmosferei localităților și a a- pei Jiului.Așadar, întîlnirea deputaților din municipiul nostru în Consiliul popular județean a prilejuit o trecere în revistă și fixarea urgenței de rezolvare în raport cu posibilitățile reale existente a unor importante probleme economice, sociale și gospodărești-edilitare, stabilirea unor sarcini concrete pentru sporirea aportului deputaților și a maselor de cetățeni la progresul continuu al vieții municipiului.In încheierea întîlnirii, după ce a mulțumit în numele Consiliului județean al Frontului Unității Socialiste deputaților pentru activitatea rodnică depusă, tovarășul Nicolae An- dronache le-a recomandat să promoveze cu perseverență în munca lor viitoare sistemul lucrului direct, zi de zi, cu a- legătorii din circumscripții, din cartiere, de pe străzi, o mai strînsă colaborare și con-

lucrare cu celelalte categorii de deputați, o participare activă și constantă, o contribuție eficientă la rezolvarea împreună cu cetățenii a problemelor obștești. Deputatul, a relevat vorbitorul, nu este un înregistrator de cerințe. Ei este un om politic, un factor activ în mobilizarea celor care i-au acordat mandatul, a celor din jurul lui, la înfăptuirea hotăririlor partidului și statului nostru, atît în circumscripția electorală cît și la locul de muncă.

(Agerpres)
Expunerea la proiectul de lege

privind introducerea tarifului

vamal de import

a! Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. a 2-a) a ac- in- vamalSo- este dum-

mân, din noiembrie 1972, fost elaborat proiectul tului normativ pentru traducerea tarifului de import al Republicii eialiste România, care supus astăzi aprobării nea voastrăTariful vamal este să determine o realizare mai judicioasă a importurilor de către unitățile noastre economice — cărora le revin largi competențe în activitatea de comerț exterior — să asigure într-o și mai mare măsură reflectarea prețurilor de import' în prețurile interne ale mărfurilor importate cu influențe directe în gestiunea economică a întreprinderilor importatoare.Pornind de la aceste pre mise, tariful vamal de import va favoriza dezvoltarea comerțului nostru exterior, inclusiv a importurilor, cores punzător ritmului susținut a! creșterii noastre economice cu efecte pozitive asupra sporirii și diversificării unei producții proprii, cu un grad tot mai ridicat de competivi- tate.Totodată existența tarifelor

menit

vamale creează și posibilitatea negocierii și convenirii de concesii tarifare în schimburile comerciale reciproce, în funcție de nivelul de dezvoltare economică a țărilor partenere.In proiectul de lege se prevede ca mărfurile importate din țările care aplică mâniei tratamentul celei mai favorizate, încadrate la nivelul prevăzute în tariful Pentru mărfurile din țările care, nu acordă României tratamentul națiunii celei mai favorizate, se prevede posibilitatea majorării taxelor vamale față de nivelul 'nscris în tariful vamal.Totodată, proiectul de lege permite instituirea de vamale majorate în cu acele majorări convenitePentru din țările cu rile noas’re desfășoară duri nale prevede ea nu fie aplicatPentru aplicarea corespunzătoare a tarifului vamal de

Ro- națiunii să fie taxelor vamal, importate

taxe relațiile țări care introduc de taxe vamale ne- în prealabil, mărfurile importate care schimbu- comerciale se pe buză de acor- și p'-oi ocoale internațio- Mrâ taxe vamale, se tariful vamal să

import al României și elaborarea de propuneri în vederea perfecționării sale,_se prevede instituirea Centrale Vamale, ale tribuții sînt cuprinse iecful de lege supus terii.Tariful vamal de urmează să fie introdus începînd cu 1 ianuarie 1974. A- vînd în vedere necesitatea dobîndirii unei experiențe în aplicarea tarifului vamal de import în condițiile economiei noastre socialiste, considerăm necesar ca. într-o primă etapă de aplicare, acesta să aibă caracter experimental, pe timp de un an, urmînd ca după această perioadă să i se aduc® îmbunătățirile necesare.Prin adoptarea proiectului de lege privind introducerea tarifului vamal de import al Republicii Socialiste România, se va crea cadrul juridic necesar pentru folosirea judicioasă și eficientă a acestui însemnat' instrument de politică comercială, în sistemul actual al pîrghiilor eco- nomico-financiâre de realizare a producției materiale și desfășurare a schimburilor e- . conomice externe.

Comisiei cărei a- în pro- dezba-import

Nicu Opriș, Petrila : Con- firmîndu-se cele sesizate de dv. redacției, conducerea librăriei „Ion Creangă11 a luat măsuri de reparare a aparatului în cauză. •Iosif Negreală, Lonea. In caz că dv. refuzați să semnați invitația prin care sînteți comandat a participa la o activitate ce urmează a se desfășura în zile de repaus, în interesul producției, maistrul miner este în drept să menționeze acest lucru în convocator.
Răspundem 

celor ce

Marin Marinescu, str. Viitorului bloc 18, ap. 25 Petroșani : Miliția municipiului Craiova ne comunică faptul că nu găsește în evidența sa buletinul dv. de i- dentitate. Pentru lămurirea problemei cu buletinul și a altora despre care ne-ați scris, rugăm a trece pe secția corespondenți a rului.
Anghel Croancă, Vulcan. Consiliul popular al municipiului Petroșani ne aduce la cunoștință că cele relatate de dv. ziarului corespund realității. Ca urmare, inter- veniți la comisia de locuințe a exploatării miniere A- ninoasa, unde sînteți angajat, solicitînd să fiți propus a vi se repartiza o altă locuință. 'Anonimă, Lupeni. Problema celor care se ocupă de adunatul unor materiale de construcții de pe haldă minei, stă în at’enția Consiliului popular al orașului Lupeni. care a și luat unele măsuri pentru soluționarea acestei probleme.

Da, aceasta și dorim: Motelul „Gambrinus

EXPOZIȚIIIn sala de pictură din ța Victoriei, Petroșani' deschis expoziția de pictură, _ nate de elevi la activitățile grafică și țesut-cusut a elevilor Școlii populare de artă. Expoziția este deschisă pînă la 25 iunie și poate fi vizitată între orele 9 — 13și 17 — 20.

pia- s-a

★clădirea Școlii generale din Petroșani, la etajul Liceul de cultură ge-Innr. 7 întîi, nerală a organizat' tradițio-

nala expoziție cu vînzare cuprinzînd obiecte confecțio-tehnico-productive. In expoziție — deschisă pînă la 30 iunie (program de vizitare orele 9 — 13 și 17 —20) — se află frumoase și u- tile obiecte de țesături, cusături (carpete, articole artizanale de îmbrăcăminte, fețe de masă etc.), lăcătușerie și electrotehnică, tîmplă- rie artistică, metaloplastie

ne scriu

Gottbele Teotii, Petroșani.Adresați-vă conducerii Spitalului unificat Petroșani.

o unitate primitoare, reprezentativă
pentru Valea Jiului

BRIGADIERUL
(Urmare din pag. 1)gulări în fluxul de transport, pentru dirijarea optimă a liniei de front active. Dar, și în această privință continuă să se manifeste deficiențe : proiectarea lucrărilor de pregătire se mai face, uneori, conform cerințelor vechilor metode de exploatare și nu în conformitate cu exigențele im puse de concentrarea producției în abataje frontale de mare capacitate, sau se urmărește realizarea de economii prin neexecutarea unor lucrări necesare, fapt ce atrage după sine pierderi de producție. Un exemplu în această privință l-a furnizat șeful de brigadă Aurel Cristea de la mina Aninoasa: pregătirea celortrei abataje frontale din blocul în care lucrează $-a făcut cu , suitori amplasați la distanțe mari, ceea ce a creat greutăți în dirijarea abatajelor și în desfășurarea transportului, ne- cesitînd posturi suplimentare pentru manevre.O problemă mult discutată și care continuă să producă serioase dereglări în ritmicitatea producției o constituie sta rea disciplinară necorespunză- toare. Cele aproape 7 000 de posturi neprestate în unitățile miniere din bazin, de la începutul lunii iunie, constituie un „balast" serios în eforturile de realizare a planului, contribuie direct la crearea restanțelor de producție.Unii din vorbitori și-au ma nifestat neîncrederea în ceea ce privește posibilitățile de n- tegrare profesională rapidă a noilor angajați (Nicolae Tă- năsache și Gheorghe Nichita, . de la mina Uricani), alții au arătat, însă, că pot obține rezultate bune cu aceștia (Mihai Bacoș, șef de brigadă la sectorul Bărbăteni și Ilie Nicolae, șef de brigadă la mina Aninoasa). Este necesar să se manifeste solicitudine față de problemele specifice ale noilor angajați în perioada de acomodare. Șefii de brigadă, toți minerii cu experiență au un rol important în a trezi pasiunea pentru profesiunea de miner în rîndurile noilor angajați, meseriei onoare a ță, care dul lor,„înțelepciunea profesională' celor mai vîrstniciNoii angajați, si nu numai ei, nu înțeleg dificultățile pe

Inițierea în tainele este o îndatorire de cadrelor cu experien- au beneficiat la rîn- cu ani în urmă de i" a •

care le provoacă bunului mers al activității, absentarea nemotivată de ia serviciu, ceastă meteahnă se află în: tenția tuturor factorilor conducere care acționează multiple planuri pentru combaterea ei, însă rezultatele continuă să fie nesatisfăcâtoa- re. O modalitate eficace de reducere a numărului de absențe nemotivate ar putea-o constitui întărirea rolului și autorității șefului de brigadă. După cum arăta Filaret Un- gureanu, de la E. M. Uricani, motivarea absențelor nu se mai face de către conducerea sectoarelor decît după consultarea șefilor de brigadă, cei mai în măsură să cunoască activitatea desfășurată de fiecare muncitor la frontul de lucru, temeinicia motivelor care au determinat lipsa de la servi- ciij^O’ inițiativă. lăudabilă, pe care o dorim aplicată cu consecvență și extinsă cît mai curînd și la alte exploatări miniere.Aprovizionarea și organizarea necorespunzătoare a lucrărilor, nefundamentarea soluțiilor adoptate, nereușita (și uneori... toleranța) în combaterea stării de indisciplină — toate acestea sînt aspecte care continuă să persiste în activitatea unităților miniere, deși îndepărtarea lor nu presupune eforturi materiale deosebite, ci, pur și simplu, un efort suplimentar de preocupare.In fața colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din minele Văii Jiului stă sarcina de mare importanță de a ridica rapid gradul de mecanizare a lucrărilor din subteran. Realizarea acestui important deziderat, care implică, în condițiile creșterii gradului de concentrare a producției, funcționarea ireproșabilă a tuturor activităților de bază și de deservire, precum și o disciplină fermă a muncii, face necesar ca pe lîngă eforturile îndreptate spre creșterea dotării tehnice a minelor, să se acționeze neabătut în direcția perfecționării continue a Întregii activități. Toate acestea sînt sarcini de mare importanță ce stau în fața factorilor ce răspund de bunul mers al producției, de la conducătorul nucleului de bază al procesului de producție — brigadierul, pînă la cei care coordonează activitatea de ansamblu a sectoarelor și exploatărilor.

A- a- de pe

La redacție au sosit răspun șurile la ancheta „Lipsa de gospodărire și-a pus amprenta asupra motelului «Gambrinus» ; CU CE SÎNTEM . NOI. CETĂȚENII, VINOVAȚI CA ȘEFUL SI ȘEFII ȘEFULUI DE UNITATE NU-ȘI FAC DATORIA" publicat în ziarul nostru din 8 iunie a.c Răspunsul Oficiului județean de turism Hunedoara de șeful oficiului, rir, și al fijialei H troșani, semnat de lei. Petru Breben, justețea semnalelor critice ale ziarului nostru.Iată răspunsul O. J. T. Deva „Intr-adevăr starea de între ținere a motelului «Gambrinus» a fost cu totul necores punzătoare Acest lucru s-adatorat în cea mai mare parte șefului de unitate, Enaehe Gheorghe, care a dovedit în perioada de cînd lucrează aici un slab simț gospodăresc. In privința aprovizionării necorespunzătoare, principalul vinovat este tot tov. Gh. Enaehe acest lucru prin fap tul că în repetate rînduri a refuzat să primească marfă (vinuri, bere etc.) iar alteori a transferat, de la motel la

Deva, semnatVasile Fu-R. T Pe șeful filia confirmă

unitățile' car publice,carman-alimentației produse de gerie De altfel, în depozitele filialei din Petroșani sînt suficiente cantități și soiuri de vinuri. Obligația șefului de u- nitate era să comande cele necesare pentru aprovizionare.In legătură cu iluminatul motelului, cel care trebuia să sesizeze, să solicite aprovizionarea cu unitate chefurile cîte sîntem informați, cei care participa la ele in majoritatea cazurilor a fost însuși tov Gh Enaehe Față de abaterile grave de la disciplina în muncă noi am luat măsura de înlocuire a tov. Gh. Enaehe din funcția de asemenea, gravă a Pană care ficat nota desfacerea muncăIn legătură cu zonele verzi vă informăm că s-au dispus măsuri pentru amenajarea lor. Totodată, vă informăm că drumul de acces spre motel popular reparare • cu orga

becuri era1 șeful de In ceea ce or ivește din camere, după

șef de unitate. De pentru abaterea ospătarei Mariana a încărcat nejusti- de plată s-a dispus contractului de

aparține consiliuluiPentru lui s-a luat legătura

Pe urmele semnalelor 
critice ale ziarului

tJWIWMnul amintit.Avînd în vedere faptul că sîntem în sezonul estival. O. J. T. Deva a dispus organizarea de controale la intervale scurte de timp (2—3 zile: la unitățile de pe trasee în scopul sesizării unor abateri și nereguli și luarea de măsuri corespun zătoare.Vă mulțumim pentru sprijinul acordat".In ceea ce privește șeful de unitate măsurile sînt clare și justificate. Dar în anchetă n-a fost vorba doar de un singur șef, ci și de... șefii șefului de unitate care au tolerat neglijențele și ..acum Ia spartul tîrgului •— cităm din anchetă — toată vina e aruncată pe spatele șefului de unitate" Ne-am așteptat să aflăm în acest sens și opiniile conducerii O J. T. Deva Dar trebuie să ne mulțumim cu autocritica — e adevărat cam tîrzie —

a filialei H. R. T. Petroșani. Și anume :„Măsuri disciplinare au fost și vor fi luate, în continuare, împotriva tuturor angajaților care nesocotesc îndatoririle de serviciu, care consideră unitatea unde lucrează un fel de feudă proprie în care fiecare face ce vrea, iar pe cetățeni (consumatori în cazul nostru) îi pot obliga să le „înghită" orice — de la lipsa de solicitudine pînă la impertinență și „ciupeală".Dacă astfel de abateri și-au făcut loc în unitatea cea mai reprezentativă a turismului din Valea Jiului, o vină o are și conducerea filialei H. R. T. Petroșani care n-a luat întotdeauna măsurile cele mai ferme împotriva unor anomalii ca cele semnalate. Dar nu doar conducerea e de vină. Iată de ce. Intenția noastră

era ca din motelul «Gambrinus» să facem cea mai plăcută și mai primitoare «poartă» de intrare în municipiu. Dar acest lucru nu s-a înțeles peste tot. Nu s-a înțeles un lucru esențial : pentru ca o unitate să fie selectă e nevoie, între altele de o selecționare judicioasă a personalului. Unitatea noastră nu a fost văzută insă în lumina acestei cerințe. La repartizarea de personal de către Oficiul forțelor de muncă, motelul a fost considerat ca un simplu Ioc de plasare a unor persoane fără serviciu sau cu greutăți, indiferent dacă au sau nu aptitudini pentru munca de ospătar, bucătar etc. Ne-au fost repartizate pentru unitate persoane ce nu aveau Ioc în altă parte (ca să nu mai vorbim de intervențiile neprincipiale ce se fac în astfel de ocazii).Să ne referim și la alte măsuri ce le vom lua pentru remedierea neajunsurilor semnalate. Am luat legătură cu șantierul T.C.M.M. pentru a ne dirija spre motel 40—50 mc pămînt vegetal corespunzător. Pentru o mai bună aprovizionare a unității, motelului «Gambrinus» i-a fost repartizată una din mașinile aflate

reinîn dotarea filialei. A fost înnoită comanda depusă luna martie a.c. la tipografia din Petroșani pentru tipărirea listei-meniu.In ședința în care s-a analizat materialul apărut în ziar am stabilit ca la intervale foarte scurte (2—3 zile cel puțin) un salariat T.E.S.A. să se deplaseze la motelul «Gambrinus» pentru îndrumare și trol.Avem convingerea că numirea unui salariat bine pregătit și cu mai

o n e a
organizează concurs

pentru ocuparea unui post de

con-prin mai ___  -__ mult spirit gospodăresc Ia motelul «Gambrinus» atît aspectul gospodăresc cît și celelalte probleme de Ia unitate vor fi rezolvate în așa fel îneît în cel mai scurt timp unitatea să devină o perlă a Văii Jiului".Noi am adăuga la această optimistă concluzie — de fapt, pe bună dreptate pretinsă de cetățeni — și condiția ca noul șef de unitate să simtă mai mult îndrumarea competentă și efectivă a filialei, stăruința acesteia pentru a face din „Gambrinus" o unitate model, reprezentativă pentru Valea Jiului, unitate turistică pe care municipiul nostru, oamenii lui o merită cu prisosință '

maistru funicular
Concursul va avea loc la data de 1 iulie 1973.
Condiții de angajare si salarizare sînt cele pre

văzute de legea nr. 12/1971 și H.C.M. 914/1968.
Informații suplimentare se pot obține de la bi

roul personal al exploatării.

Mica publicitateVIND casă 3 camere; rilor nr. 4 Petroșani.CAUT femeie mai în bucătărie, baie, curte libere. Str. Zo-vîrstă pentru îngrijirea a doi copii și pregătirea menajului. Str. Vasile Alecsandri, 2, ap. 32 Vulcan.VIND casă cu grădină. Str. Karl Marx nr. Fabricii de pîine Petroșani. Preț convenabil.PIERDUT legitimație și carnet de student Socaciu Nicolae. Le declar nule.
bloc. 2, scara

35 în spatele

pe numele
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Interviul acordat
de președintele

Consiliului de Stat al
Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, posturilor
de

(Urinare din pag. 1) indrept internațional înscrise Carta O.N.U. să se transforme dintr-un catalog de dorințe verbale într-o piatră fundamentală reală a securității europene ?RĂSPUNS:Intr-adevăr, România acordă o atenție deosebită întăririi rolului Națiunilor Unite și altor organisme internaționale în soluționarea diferitelor probleme din viața contemporană. In acest sens se înscriu și propunerile României din 1972 privind creșterea rolului și e- ficienței Organizației Națiunilor Unite. Apreciem că este necesar să se creeze condiții pentru o mai largă participare a tuturor popoarelor, fie ele mari și mici, Ia acțiunile Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale și, desigur, ca să fiu și mai precis, este necesar mai ales să se țină mai mult seama de țările mici și mijlocii, care să-și poată aduce o contribuție mai activă, prin participarea mai largă în diferite organisme ale drganizației Națiunilor Unite.In același timp, este necesar ca Organizația Națiunilor Unite să dispună de mai multe posibilități pentru asigurarea înfăptuirii hotărîrilor și rezoluțiilor sale, sau ale Consiliului de Securitate. Numai așa se vor putea, într-adevăr, obține succese în realizarea în practică a măsurilor îndreptate spre lichidarea conflictelor și a zonelor de încordare, spre determinarea statelor să acorde mai multă atenție și să înfăptuiască rezoluțiile și recomandările Organizației Națiunilor Unite. In acest fel se vor putea obține și în Europa rezultate bune în ce securitatea, cît și în lume.ÎNTREBARE:Comuniștii români așa cum ați subliniat de curînd domnule președinte, să dezvolte relații de prietenie și
privește întreaga

doresc.

Interviul cancelarului
Willy Brandt acordat

delegației de ziariști români
BONN 20 (Agerpres). - In legătură cu apropiata vizită oficială pe care o va face in 

Republica Federală Germania președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, impreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-au făcut schimburi de delegații de 
ziariști din cele două țări. După cum este cunoscut, o delegație de ziariști vest-germani au fost 
oaspeții țării noastre, iar o 
celarul Willy Brandt, care a

delegație de ziariști români a vizitat R.F.G. Cu acest prilej, can. 
primit delegația ziariștilor români, le-a acordat următorul interviu :

vest-germane W.D.Rcu partidele social-democrate. Ce motive ii determină in a- ceastă direcție ?RĂSPUNS :România, sau mai bine zis Partidul ■ Comunist Român, consecvent politicii sale de dezvoltare largă a relațiilor internaționale, întreține relații cu toate partidele comuniste și muncitorești, iar în ultimii șapte-opt: ani am dezvoltat relații cu- aproape totalitatea partidelor socialiste și social- democrate — în ceea ce privește Europa, aș putea spune, cu toate. Așa cum dezvoltăm, de asemenea, relații cu mișcările de eliberare națională, cu alte organizații și partide revoluționare și democratice. Tn acest context, apreciem că relațiile de prietenie și colaborare cu partidele socialiste și social-democrate constituie o necesitate pentru o mai bună cunoaștere, pentru lor de soluționare lor probleme din națională. Ținînd pînă la urmă, în partidele sînt chemate, într-un moment sau altul, să înfăptuiască în practică o anumită politică — și, după cîte știți, partidele social-democrate au o orientare spre socialism, se înscriu in politica de securita te și de pace — și întrucît comuniștii români construiesc socialismul este normal să caute colaborarea cu toate partidele care se pronunță pentru socialism, cît și cu cele care se pronunță pentru colaborare și pace intre popoareÎNTREBARE:Pacea și securitatea in regiunea balcanică este un (el apropiat, dar, in același timp, și un țel de un înțeles mai larg al politicii externe românești. Pe ce cale și cu ce inițiative concrete urmărește țara dumneavoastră acestRĂSPUNS:România apreciază tuirea securității trebuie să se bazeze și pe o colaborare strînsă între popoarele din diferite zone ale

găsirea căi- a multiple- viața inter- seama că, fiecare stat

(el 2că înfăp- europene

Vizita delegației P.C.R.

Convorbiri între Ștefan Andrei 
Mitterrandși Francois— Corespondentul Paul Diaconescu, Tovarășul Ștefan

ÎNTREBARE:

PARIS 20 Agerpres, transmite : Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost primit miercuri de Francois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez. La convorbiri au participat Jean-Pier- re Chevenement și Robert Pontillon, secretari naționali

Ordinea de zi provizorie 
a viitoarei sesiuni a 

Adunării Generale a O.N.U

Europei. De aceea, considerăm că este necesar ca popoarele din Balcani, de unde, după cît se știe, din păcate, au pornit diferite conflicte, să găsească căile pentru a elimina orice sursă de încordare dintre ele, pentru a dezvolta o largă colaborare în toate domeniile de activitate — deci și în domeniul soluționării pașnice, pe cale politică, a oricăror probleme care ar putea apare —, pentru a ajunge la măsuri de dezangajare militară Și, pînă la urmă, la excluderea armelor nucleare din Balcani.Pe această cale acționează România și dorește să facă și în viitor eforturi pentru a dezvolta relații bune cu toate statele din Balcani. De altfel, pot menționa că în momentul de față sîntem mulțumiți'de relațiile pe care le avem cu toate statele din Balcani, atît socialiste cît și nesocialiste. Considerăm că, acționînd pe această cale, dezvoltînd relațiile bilaterale și inițiind o serie de acțiuni de conlucrare multilaterală, inclusiv o serie de reuniuni pentru gasirea căilor de soluționare a problemelor, vom putea realiza acest deziderat, ceea ce ar corespunde atît intereselor popoarelor din Balcani, cît și tuturor popoarelor din Europa.ÎNTREBARE:In încheiere, domnule președinte, v-am ruga să adresați cu prilejul primei voastră vizite înFederală Germania citeva cuvinte pentru ascultătorii noștri.RĂSPUNS:Aștept cu multă bucurie să vizitez Republica Federală Germania, la invitația ama- - bilă a președintelui Heinemann și ca răspuns la vizita pe oare Domnia-sa a efectuat-o în România.Aș dori să adresez ascultătorilor dumneavoastră, întregului popor al Republicii Federale Germania cele mai bune urări de prosperitate, de pace.

dumnea- Republica

ai P.S.F. Cu acest prilej, tovarășul Ștefan Andrei a transmis un călduros salut de prietenie din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Mulțumind, primul secretar al P.S.F. a transmis, li rîndul său, un cald salut cordial împreună cu cele mai bune urări de succes tovarășului Nicolae Ceaușescu. •
O nouă rundă de convorbiri între 
Leonid Brejnev și Richard NixonWASHINGTON 20 (Agerpres). — La Casa Albă s-a desfășurat o a doua rundă de convorbiri intre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Richard’ Nixon, președintele S.U.A. După cum precizează agenția TASS, au fost examinate probleme ale

relațiilor comerciale și economice dintre cela două țări. Părțile au constatat cu satisfacție progresul substanțial înregistrat în dezvoltarea acestor relații în anul care a trecut și au analizat căile și formele de promovare a cooperării co- mercial-economice pe scară largă și de perspectivă, pe ba- za avantajului reciproc.

R.F.G

Manifestări 
dedicate 
României

BONN 20 — Coresponden- 
tul Agerpres, N. S. Stănescu, 
transmite: In cadrul numeroa
selor manifestări dedicate 
României, care se desfășoară 
in Republica Federală Germa
nia, se înscrie și seria de ac
țiuni culturale prilejuite de 
aniversarea a 300 de ani de 
la nașterea marelui cărturar 
și om politic român Dimitrie 
Cant emir. Un deosebit interes 
au stirnit expunerile prof. dr. 
Serban Cioculescu, director al 
Bibliotecii Academiei Repu
blicii Socialiste România, ți
nute la Academia Bavareză 
din Miinchen, la Universita
tea din Aachen, la Universi
tatea din Dusseldorf și la se
diul din Bonn ai Societății In- 
ternationes.

Universitatea din Tubin
gen a consacrat, de asemenea, 
o seară culturală personalită
ții lui Dimitrie Cantemir.

Pe de altă parte, Ia Centrul 
de cultură Hamburg-Haus, din 
orașul Hamburg, s-au deschis 
la 20 iunie expozițiile de fo
tografii „România astăzi" și 
„Tineretul in România".

După cum se știe, președintele Consiliului de Stat al R. S. România, Nicolae Ceaușescu. va fi la sfîrșitul acestei luni oaspete al R. F. Germania, la invitafia președintelui federal, dr. Gustav Heinemann. In perspectiva acestei vizite, a convorbirilor președintelui Ceaușescu cu președintele Heinemann, cu dv. domnule cancelar federal, și avînd în vedere bunele relații dintre statele noastre, vă rugăm să vă referiți la importanța acestui eveniment.RĂSPUNS:■ Importanța vizitei pe care o va efectua în curînd în Republica Federală președintele Consiliului de Stat a.1 Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, este evidentă. Ea nu are nevoie de explicații amănunțite. Ea rezultă 'în primul rînd din faptul general că vizitele unor oameni de stat și conducători politici au devenit un element important, ba chiar un instrument al relațiilor interstatale. Este un- avantaj incontestabil al epocii noastre tehnice, atît de des criticate, că permite asemenea contacte. personale, directe și intense ca urmare a rapidității mijloacelor de comunicație. In al doilea rînd, apropiata întîlnire— pe care o aștept cu bucurie și speranță în rezultatele, ei favorabile — are și o importanță particulară, bazată pe relațiile deosebite existente între România și R. F. Germania. Republica Socialistă România a fost unul din primele state socialiste din Europa săriteană care a ții diplomatice R. F. Germania, un fapt care nu și care, atunci lucru de la sine înțeles. Vizita efectuată în urmă cu doi ani în România de președintele federal Heinemann a fost numai una din numeroasele consecințe salutare care au rezultat din acel fapt pentru relațiile reciproce și pentru evoluția favorabilă a acestora.Sînt bucuros că astăzi situația s-a schimbat: tratatele încheiate în ultimii ani jiu au dus — așa cum demonstrează evoluția intervenită intre timp— numai la o îmbunătățire considerabilă a relațiilor noastre cu partea răsăriteană a continentului, ci au netezit, de asemenea, calea pentru realizarea în viitorul apropiat — acest lucru îl poți spune fără a fi profet — a deplinei normalizări a relațiilor noastre cu toate statele est-europene. Pe calea acestei evoluții, România a pășit in frunte cj succes.ÎNTREBARE:

ei, cit și cel al tehnologiei, al sportului, al turismului și — în general — domeniul culturii, de care nu mai pot fi separate diversele sectoare ale schimburilor de informații, film, televiziune și altele. Cred că nu vor lipsi temele asupra căroră putem discuta, putem face un schimb de păreri și sper că vom dispune de suficient timp nu numai pentru a aborda aceste teme, ci pentru a le aprofunda, în interesul ambelor noastre țări.ÎNTREBARE:Anii Irecuți au dus la o extindere substanțială a relațiilor dintre România și R. F. Germania în domeniul colaborării economice. Ce credeți că ar trebui întreprins, pornind de la tente, derea relații
mariie posibilități exis- pentru adîncirea, extin- și diversificarea acestor 9RĂSPUNS :

in Europa o bază stabilă și durabilă pentru o conviețuire în pace și securitate. După cum am spus în declarația guvernamentală din ianuarie anul acesta, Republica E'ederală are in vedere îndeosebi rezultatele practice, concrete, care sînt de folos oamenilor de pe continentul nostru, independent unde și în ce orînduire socială trăiesc. Noi sîntem dispuși să contribuim cu răbdare la formarea treptată în Europa, la a cărei constituire sîntem chemați în ultimă instanță cu toții, a unei voințe comune, care să facă posibilă o acțiune comună, fie chiar numai în anumite domenii limitate. In Europa — adaug acest lucru — nu poate exista nici securitate fără colaborare, nici colaborare fără securitate. Securitatea nu este numai o țiune pur militară sau de nică militară. Ea va fi cu mai mare cu cît vor fivaste domeniile în care se va colabora ; cu atît mai curînd va fi posibil să se întemeieze politica de destindere, în care se pun atîtea speranțe, pe o bază solidă, durabilă.

NAȚIUNILE UNITE 20 (A-gerpres). — Secretariatul Organizației Națiunilor Unite a dat publicității, la New York, ordinea de zi provizorie a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., care va începe la 18 septembrie a.c. Pe ordinea de zi provizorie figurează 102 puncte ce se referă la problemele majore ale vieții internaționale — politice, e- conomice, sociale, umanitare, juridice, administrativ-finan clare. Dintre acestea, un mare număr sînt preluate de pe ordinea de zi a sesiunilor anterioare ale Adunării Generale.Printre problemele care urmează să fie examinate la vi-

itoarea sesiune sînt de remarcat : convocarea conferinței mondiale pentru dezarmare și alte chestiuni ale dezarmării ; întărirea securității internaționale ; situația din Orientul A- propiat; admiterea în O.N.U. a celor două state germane j chestiunea colonialismului și politicii de apartheid ; un important grup de probleme economice și ale dezvoltării ; folosirea în scopuri pașnice a spațiului , extraatmosferic și a fundului mărilor și oceanelor. Sesiunea va examina, de asemenea, rapoartele privind activitatea diferitelor organisme specializate ale Națiunilor U- nite.

no- teh- atît mai

ră- stabilit rela- depline cu Acesta este trebuie uit.lt nu a fost un

Dui î cum ați remarcat, contactele Ia cel mai înalt nivel s-au dovedit a fi unul din cele mai eficiente mijlor.ee de extindere și aprofundare a relațiilor dintre state. Pornind de la acest punct de vedere, ce va aduce, după părerea dv , apropiata vizită a președintelui Ceaușescu și convorbirile care vor avea Ioc ?RĂSPUNS:Nu este vorba numai de politețea diplomatică uzuală cînd îmi exprim convingerea că discuțiile cu președintele Ceaușescu vor contribui la o adîncire și mai mare a relațiilor dintre țările noastre și vor da acestora noi impulsuri. Prin aceasta nu mă refer numai la forma elementară a relațiilor politice, ci la întreaga gamă a posibilităților de contact, așa cum există astăzi între popoare și state. Ele cuprind atît domeniul economi-

Această întrebare se află în strînsă legătură cu cea precedentă. Ea pune, pe bună dreptate, accentul pe complexul relațiilor economice. Spun intenționat : complex. In domeniul . economiei și, legat de aceasta, al tehnologiei s-au dezvoltat în anii trecuți legături și contacte de feluri atît de variate, ineît se poate vorbi foarte bine despre un complex de relații. Nu vreau să mă refer la detalii, a căror a- bordare cade mai curînd în sarcina experților. Dar, în lumina a ceea ce s-a inițiat și s-a întreprins deja în acest important domeniu interstatal, cred că pot să afirm că drumul parcurs pînă acum s-a dovedit a fi pentru ambele părți atît de '-odnic și plin de perspective, îneît trebuie continuat și pe viitor. Mă refer aici la extinderea colaborării dintre întreprinderi pe baza unor acorduri de cooperare, la activitatea societăților mixte și la contribui la schimburilor cum — și nuță — și la o intensificare schimbului de experiență domeniul știînțifico-tehnologîc. Intre timp s-a- creat și baza pentru includerea lumii 8 treia în proiecte comune. Trebuie examinate o multitudine de posibilități în c.e privește modul lor de realizare și trebuie cîntărite în spiritul avantajului economic reciproc.

ÎNTREBARE:Poporul român a avut plăcerea să vă salute în anul 1967 in țara noastră. Ne-am bucura dacă ați adresa, cu prilejul acestui interviu cîteva cuvinte cetățenilor români.RĂSPUNS:

altele, care pot o intensificare a comerciale, pre- în ultimă 1 stan- a în

ÎNTREBARE:Opinia publică din România, din R. F. Germania și din celelalte state ale. Europei — dar și din afara continentului — salută desfășurarea cu succes a convorbirilor mul'ila- terale de la Helsinki și hotă- rîrea comu. " de a se convoca in curînd conferința europeană pentru securitate și colaborare. Referitor Ia importanta deosebită a acestui eveniment, v-am ruga să vă expuneți părerile față de obiectivele concrete, față de rezultatele și perspectivele pe care Ie va înregistra conferința, in scopul creării de destindere, de colaborare ropa.
unei atmosfere de încredere ți rodnică in Eu-

RĂSPUNS : această temă,Referitor la care ocupă un loc central în oolitica internațională a zilelor noastre, m-am exprimat în repetate rînduri. împreună cu aliații săi. Republica Federală este decisă să facă totul pentru a contribui la succesul conferinței. In ultimă instanță. prin această conferință se urmărește țelul de a se crea
Extraqerea I :21, 27, 42, 12, 17 Extragerea a 11-a :40, 23, 6, 7, 25

JOI, 21 IUNIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Cowboy ; Republica : Fuga c sănătoasă ; PETRILA: Hamlet : LONEA — Minerul : Sfîrșitul Liubavinilor; AN1- NOASA : Rîul negru ;■ VULCAN : Micul om mare ; LU- PENI — Cultural : Fata care vinde flori : URICANI : Marele premiu.

5,00 Buletin de știri; 5,05 Melodii în zori de zi; ■ 5,20 Dragi mi-s cîntecul și jocul ; 5,50 Muzică ușoară ; 6,00-8,08 Radioprogramul dimineții ; 3,08 Matineu muzical ; 8,25Moment poetic ; 8,30 Ls mi-

i rolo; . melodia . preferată; 9,00 Buletin de știri; 9,30Odă limbii române ; 9,50 Muzică ușoară ; 10,00 Buletin de ■ știri ; 10,05 Pe Mureș și Tirnave ; 10,30 Patria t 10,45 Interpreți români ; Buletin de știri ; 11,05 că ușoară ; 11,15 Din socialiste; 11,30 Pagini le ; 12,00 Discul zilei : Recital de operă; 12,30 tîlnire cu melodia populară și interpretul, prgferat ; 13,00 Radiojurnal ; 14,00 Compozitorul săptămînii ; 14,43 interpret! ai cântecului Iar; 15,00 Buletin de 15,05 Tribuna radio ; Muzică de estradă ; 15,40 Aspecte de la concursul coral interjudetean ; 16,00 Radiojurnal; 16,15 Piese concertante. de muzică populară ; 16,35'Melodii de Liviu lones- cu și Claude Romano ; 17,00 Antena tineretului ; 17,25Concert pentru orchestră de coarde de Tudor Ciortea ;

pe mea ;11,00 Muzi- tările cora- 12;15In
Tineri popu- știri i 15,15

tigătoare următoarele nume-

lin eveniment marcant al dezvoltării 
procesului revoluționar in Algeria: 

organizarea socialistă a 
întreprinderilor«

17,48 Vechi melodii populare; 18,00 Orele serii; 20,00 Zece melodii preferate ; 20,45 Consemnări ; 20,50 Cîntă Polina Manoilă ; 21,00 Revista șlagărelor ; 21,25 Moment poetic 21,30 Bijuterii muzicale; 22,00 Radiojurnal ; 22,30 Concert de seară ; 24,00 de știri; 0,03-5,00nocturnă. BuletinEstrada

9,00
9,3010,0010,0510,10

11,00

Curs de limbă franceză. Lecția a 60-a ;Prietenii lui Așchiuță ;Telex ;Avanpremieră ;Selectiuni din opera „Pescuitorii de perle" d? Bizet (reluare);Bucureștiul nocturn
Redartîo si administrativ darului • P-....... -i strada R--uhlicii, nr 90. telefon: 1662.

(reluare) ;11.20 Telecinemateca. Ciclu] Zbigniew Cybulsky. Zbyszek (reluare);12,40 Teleobiectiv ;13,00 Telejurnal ;16,00-17,00 Teleșcoilă ;17,30
Fond de premii : 1 320 804 lei.

18,3018,3518,40
20,00
20,0522,0022.30

Emisiune în limba maghiară ;Tel îx ;Publicitate ;Omul și muzica lui. G. F. Haendel ;1001 de seri;Telejurnal. Cincinalul înainte de termen — 1973, an hotărîtor ;Cîntecul săptămînii. Minerul și cerul de V. Veselovschi ;Seară pentru tineret ; 24 de ore. Din țările socialiste ;Aplauze pentru români;
PronoexpresLa concursul Pronoexpres din 20 iunie 1973 au ieșit cîș-

VfctSilH
Valorile temperaturii gistrate în cursul zilei ieri :
Maximele : Petroșani grade ; Paring
Minimele : grade ; Paring

inre- de
+ 20-I- 12 grade.

Petroșani +5 + 2 grade.
PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme in general frumoasă cu cer variabil. Vintul v,a sufla slab pină la potrivit din sectorul nord- vest.

Salut cu cea mai mare stimă pe cetățenii Republicii Socialiste România, compatrioții lui Nicolae Ceaușescu. Ei au contribuit din toate puterile cu hărnicie și perseverență la dezvoltarea țării lor. Noi, germanii, care, după un război. teribil, cu toate pierderile sale de bunuri materiale și spirituale, a trebuit să începem de Ia capăt, știm să apreciem realizările unui popor cum este poporul român. Aceste realizări fac să se aștepte în viitor noi succese, nu numai în sectorul material. Poporul român, statul și guvernul său s-au decis pentru o cale care, în cadrul legăturilor existente, le garantează o acțiune independentă în folosul țării lor și care le-a adUs aprecierea vecinilor săi europeni. Doresc din inimă cetățenilor Republicii Socialiste România ca a- ceastă cale să fie continuată și pe viitor cu succes în interesul unei Europe, care nu-și poate găsi numitorul comun decît în diversitatea sa.

ALGER 20 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. Iones- cu, transmite: In întreaga Al- gerie a început o campanie națională de dezbatere a Cartei și ordonanței din noiembrie 1971 privind organizarea socialistă a întreprinderilor — e- ven-iment care marchează dezvoltarea și adîncirea procesului revoluționar prin care trece tara. Textele de aplicare a acestor documente, care au fost studiate și concretizate de Comisia națională pentru gestiunea socialistă a Întreprinderilor, vor fi analizate împreună

General0Algerieni
cu oamenii muncii, în prezenta unor membri ai guvernului, ai aparatului central al Frontului de Eliberare Națională și a secretarilor Uniunii a Muncitorilor(U.G.T.A.). In esență, ele conțin măsuri privind perfectionarea organizării unităților industriale, a relațiilor în cadrul întreprinderilor și între acestea, pe baza de contracte, precum și asocierea muncitorilor la bunul mers al întregii activități economice în vederea sporirii rolului acestora in producție.

Principalele faze ale 
întoarcerii pe pămint 

a echipajului laboratorului

<* •

HOUSTON .20 (Agerpres). — La centrul spatial de Ia Houston au fost anunțate principalele faze ale întoarcerii pe Pămint a echipajului laboratorului orbital „Șjcylab". Astfel, vineri 22 iunte, la ora 8,44 G.M.T., va începe manevra de desprindere a capsulei „Âpol- lo“ de laboratorul spatial, o- peratiune care se va încheia la ora 9,29 G.M.T. După o serie de manevre de ieșire din orbita circumterestră capsula cu cei

trei astronauti va intra în atmosferă la ora 13,33 G.M.T., ceea ce va determina o întrerupere temporară a comunicațiilor cu cențrul de control de la Houstbi\ La ora 13,44 G.M.T. se va clcscnide prima parașută, după care vor urma celelalte trei. Amerizarea se va produce într-o zonă din Oceanul Pacific situată la aproximativ 800 mile sud-vest de San Diego, California, la ora 13,49 G.M.T.
SPORT o SPORT o SPORT
r Fotbal, divizia A

Rezultate tehnice învinsă la TimișoaraF. C. CONSTANȚA — DINAMO 0—1 „U“ CRAIOVA — C.F.R. CLUJ 4—2A.S.A. TG. MUREȘ — F.C. PETROLUL 2—1 SPORTUL STUDENȚESC — JIUL 2—1F.C. ARGEȘ — C.S.M. REȘIȚA 1—0 „U" CLUJ — U.T. ARAD 0—0S.C. BACĂU — RAPID 2—1 STEAUA — STEAGUL ROȘU 1—1
Clasamentul

k

1. ..U“ CRAIOVA 29 15 9 5 54—35 392. Dinamo 29 16 5 8 47—32 373. F.C. Argeș 30 11 7 9 44—28 354. S.C. Bacău 30 13 8 9 36—35 345. C.F.R. Cluj 29 11 11 7 33—29 336. Steaua 30 9 13 8 36—30 317. Steagul roșu 30 11 8 11 39—24 308. F.C. Constanta 30 10 8 12 35—34 289. Jiul 30 11 6 13 38—43 2810. F.C. Petrolul 30 9 10 11 22—32 2811. A.S.A. Tg. Mureș ,30 12 3 15 37—47 2712. Rapid 30 7 12 11 29—29 2613. U. T. A. 29 7 12 10 32—36 2614, C.S.M. Reșița 30 8 11 12 34—39 2615. Sportul studențesc 30 6 13 11 32—50 2516. „U“ Cluj 30 7 9 14 25—50 23• Meciurile restante (Dinamo C.F.R. Cluj și U.T.A.— „U" Craiova) se vor disputa duminică 24 iunie a.c.

Duminică, odată cu disputarea etapei a 26-a a campionatului diviziei C de fotbal (ultima), a fost pus punct final întrecerilor din serii, ediția 1972 — 1973. Seria a VIII-a, în care activează și echipa Minerul LupenJ, a fost cîștigată de prodigiosul team din Deva („Mureșul" antrenor L. Vlad) care va participa la barajul pentru divizia B.Minerul Lupen; a jucat, duminică, la Timișoara cu Electromotor, una dintre echipele fruntașe ale seriei. După ce timp de o repriză echilibrul din teren a fost perfect, în cea de-a doua parte a meciului, gazdele înscriu un gol, norocos, cu care cîștigă în final partida.La încheierea ediției acestui campionat, echipa Minerul Lu- peni (antrenor Theodor Miha- lache) se clasează pe locul 7 (după ce atîta timp s-a menținut în grupul primelor patru!), cu 26 de puncte fată de 37 cîte a acumulat prima clasată, Mureșul Deva. ,
S-a încheiat turneul final al

campionatelor divizionare de popice
• Jiul PetrilaAu luat sfîrșit, la Mangalia Nord, ^în stațiunea Neptun. întrecerile turneului final al campionatelor divizionare (masculin și feminjn) de popice. Confirmînd forma bună manifestată în seriile preliminare ale competiției, echipele Rapid București (feminin) și Constructorul Galați (masculin) au intrat în posesia titlurilor.Popicarii de la Jiul Petrila au „tras" în ultima manșă mai slab decît' în primele

locul 5 pe

1) (15 242 Voința puncte ; 14 punc- Mureș
două (4 849 p.d.), coborînd de pe locul 4 pe locul 5.Iată clasamentul final : Constructorul Galați p.d.) 20 puncte : 2)Cluj (15 002 p.d.) 15 3) Rapid (14 907 p.d.) te; 4) Voința Tg.(14 689 p.d.) 8 puncte ; 5) Jiul Petrila (14 689 p.d.) 7 puncte: 6) Constructorul București (14 422 p.d.) 5 puncte.Performanța Jiului Petrila (pentru că însuși faptul de a se fi calificat — la primul său an înțdivizie — in turneul fi-

f

I■nai constituie deja o performanță) e meritorie. Locul 5 in ierarhia popicelor românești nu este un... rezultat la indemîna oricui ! Pentru buna comportare manifestată de-a lungul întregului campionat, echipa Jiul Pet'rila (președinte al secției — Fran- cisc Kovacs, instructor loan Cherecheș), întregul lot (Mihai Torok, Victor clea, Ioan Biciușcă, loan pa, Eugen Ghirciș, Iosiflogh și Adalbert Șulea) merită sincere felicitări.
ei Mi- Po- Ba-
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