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Numeroase colective 
anunță îndeplinirea 
planului anual de 
producție: Exemplul 
fruntașilor să fie 
grabnic urmat de 
toate întreprinderile!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
l a primit pe ambasadorul
Republicii Populare Polone 

la BucureștiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, l-a primit joi, 17 decembrie 1970, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al
Republicii Populare Polone la București, Jaromir Ocheduszko, la cererea acestuia.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor Plenarei C. C. al P. C. R. 
din 16 decembrie 1970

Ieri au început

LUCRĂRILE SESIUNII 
MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE

Stimați tovarăși.După cum s-a văzut, prevederile planului de stat pe 1971 se înscriu atît în spiritul directivelor Congresului al X-lea al partidului, cît și în liniile proiectului de plan trimis încă din luna iulie tuturor u- nităților economice. Precizările și completările care au fost aduse între timp au îmbunătățit o serie de prevederi, asigurînd, totodată, posibilitatea realizării unui ritm mai accentuat de dezvoltare a economiei noastre naționale. Caracteristica principală a planului pe 1971, ca de altfel a întregului cincinal viitor, este însă punerea în centrul preocupării organelor de partid și de stat, a tuturor oamenilor muncii a obiectivului ridicării calitative a activității economice în toate domeniile. Această caracteristică generală va trebui să fie pe parcurs tot mai mult accentuată. Creșterea eficienței economice, asigurarea unei calități superioare a produselor, sporirea productivității muncii sînt, pînă la urmă, problemele esențiale ale e- conomiei, de buna lor soluționare depinzînd însăși dezvoltarea cu succes a societății noastre socialiste în viitor. Cred că putem a- firma că realizarea prevederilor următorului cincinal va permite României să treacă realmente în- tr-o etapă superioară a dezvoltării sale economice. De aceea, se impune să luăm toate măsurile, să depunem toate eforturile pentru ca prevederile planului și îndeosebi acelea privitoare la intensificarea laturii calitative a activității noastre economice să fie realizate în cele mai bune condiții.O problemă deosebită asupra căreia doresc să mă opresc pe scurt este valorificarea tot mai intensă a resurselor interne de materii prime și materiale. Aceasta va trebui să constituie, de asemenea, o preocupare centrală a tuturor organismelor noastre economice de sus pînă jos și de jos pînă sus. De punerea în valoare a resurselor interne, chiar a zăcămintelor cu conținut mai sărac de substanțe utile, depind realizarea viitorului cincinal, crearea unei baze solide pentru activitatea viitoare. Avem în tară zăcăminte încă insuficient folosite, avem rezerve pentru o serie de domenii ale producției materiale care, bine valorificate, pot să ne creeze disponibilități însemnate pentru export. Tocmai de aceea, în prevederile noului plan s-au accentuat cerințele pentru o mai bună valorificare â resurselor interne de materii prime. Chiar peste ceea ce este înscris în proiectul prezentat s-au găsit posibilități noi și — pînă la dezbaterea planului cincinal în primăvară în plenara Comitetului Central sau în vară în Conferința Națională — va trebui încă să aducem serioase îmbunătățiri în acest domeniu.Au vorbit aici atît prim-secre- tari, cît și directori de centrale și întreprinderi, miniștri, alți membri ai Comitetului nostru Central. Discuțiile au relevat o deplină unanimitate în aprobarea planului și a bugetului, precum și a măsurilor adoptate în ședința comună a Comitetului Executiv și a Coriri- liului de Miniștri privind îmbunătățirea proiectului de plan pe 1971 și a proiectului de plan cincinal, cît și perfecționarea organizării, conducerii si planificării agriculturii. S-au făcut, totodată, pe drept cuvînt, unele observații și critici întemeiate la adresa activității unor ministere și organe centrale, au fost formulate o serie de propuneri de îmbunătățire a muncii noastre, în cea mai mare parte juste, și de care va trebui să se țină seama. Unele dintre ele urmează să fie introduse în plan. Altele, referitoare la stilul si metodele de muncă în economie, Ia necesitatea îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale — care nu se referă la prevederile planului propriu-ziș — trebuie să ne sitea în atenție în activitatea curentă, practică de realizare a planului.Este adevărat, tovarăși, aprovizionarea tehnico-materială este una din problemele cele mai importante ale activității economice Este necesar să luăm măsuri energice pentru ca în cadrul prevederilor de o’an. al normelor de con- fum stabilite să realizăm o apro

vizionare ritmică, în condiții corespunzătoare, în toate ramurile economiei naționale. Deficiențele care s-au manifestat în acest domeniu nu se datoresc atît lipsurilor cantitative de materiațe, ci faptului că nu s-a asigurat livrarea la timp a materiilor prime și altor produse necesare, că cooperarea între întreprinderi pentru realizarea diferitelor ansamble și subansamble lasă încă mult de dorit. Aceste neajunsuri provoacă serioase greutăți în desfășurarea procesului de fabricație, afectează ritmicitatea producției. Pentru îmbunătățirea situației s-au stabilit o serie de măsuri, iar altele vor trebui luate în continuare ; se lucrează, de altfel, și la o lege menită să reglementeze mai bine întregul sistem de aprovizionare tehnico- materială. Este însă limpede că orice lege am adopta, ea nu va putea rezolva de la sine problema, dacă fiecare minister, fiecare centrală și unitate economică nu se va ocupa cu mai multă răspundere de asigurarea aprovizionării tehnico- materiale, de respectarea normelor de consum, de buna gospodărire a materiilor prime și materialelor.S-au adus critici în legătură cu încheierea și respectarea contractelor economice, relevîndu-se o serie de neajunsuri în această privință. Este adevărat că legea contractelor s-a adoptat abia în primăvara acestui an. însă nimic nu a împiedicat centralele, întreprinderile să încheie contractele necesare, mai cu seamă că proiectul de plan a fost transmis unităților încă din luna iulie, iar modificările aduse ulterior nu pun în discuție prevederile de ansamblu, fondul programului de dezvoltare. Neîncheie- rea unor contracte pentru producția internă este cu totul nejustificată. Sigur, în ce privește contractele în exterior, trebuie să ținem seama de faptul că încheierea lor depinde nu numai de noi, ci și de parteneri, dar și aici trebuie acționat mai intens pentru a contracta din timp o cît mai mare parte a producției destinate pieței externe.în toate privințele se impune o mai mare preocupare pentru creșterea rolului centralelor și între- / prinderilor. Trebuie arătat că atît problemele aprovizionării tehnico- materiale, cît și cele privind Încheierea contractelor depind, pînă la urmă, de munca fiecărei organizații și întreprinderi economice. Firește, -ministerele au datoria să ajute și să sprijine eficient unitățile, să intervină prompt unde apar greutăți, dar centralele și întreprinderile trebuie să-și exercite într-o măsură mult mai' mare competențele și răspunderile lărgite ce li s-au atribuit. Așa cum am mai spus, de la începutul anului viitor vor crește și mai mult atribuțiile centralelor, mai cu seamă în ce privește comerțul exterior. Fiecare centrală Va răspunde direct de realizarea exportului. Este necesar să se înțeleagă că sarcinile de conducere a producției încep cu achiziționarea materiilor prime și utilajelor necesare și se termină o dată cu vînzarea în țară sau în străinătate a mărfurilor fabricate. Numai atunci cînd se încasează contravaloarea produselor — în lei sau în valută — se încheie ciclul de producție și numai după aceasta se poate considera că întreprinderea, conducerea ei, întregul personal și-au îndeplinit sarcinile de plan, obligațiile față de societate.Doresc să subliniez și cu acest prilej că asigurarea exporturilor reprezintă o problemă de primă importanță a activității noastre economice. în anul acesta, o serie de ministere, centrale și județe nu își realizează sarcinile de export. Sigur, am avut greutăți în agricultură, în industria .alimentară — ramuri la care am diminuat prevederile inițiale de export pentru a putea asigura aprovizionarea populației. încă din luna mai am discutat, însă, să compensăm cel puțin în parte aceste minusuri prin suplimentarea exportului de produse industriale. Sînt, în- tr-adevăr, ministere care au înfăptuit această sarcină — și aș dori să menționez efortul, munca pozitivă depuse în acest sens de Ministerul Industriei Lemnului, care își îndeplinește în condiții 

bune, la termen, nu numai planul de producție, ci și cel de export, aducînd chiar în plus cîteva milioane de lei valută. Există insă și ministere industriale care nu numai că nu și-au realizat planul dar au creat greutăți. Comitetele județene de partid și consiliile populare trebuiau și ele să acorde mai multă atenție problemelor comerțului exterior, în special sporirii exportului. Pentru a putea importa și a aduce la timp utilajele, instalațiile și materiile prime de care avem nevoie, trebuie să ne creăm resursele .valutare necesare mijloacele de plată a acestor produse. De altfel, începînd cu anul viitor, se va introduce regula ca centralele și întreprinderile să aibă posibilitatea să-si acopere importul prin export. Numai în cazul unităților la care nevoile de import sînt mai mari decît posibilitățile de export diferența va putea fi acoperită de la buget. Va fi necesar, totodată, să defalcăm mai bine sarcinile de export pe județe astfel încît comitetele județene de partid, dispunînd de cifrele planului de export ale tuturor întreprinderilor de pe teritoriu, să poată răspunde direct de realizarea lor.în această ordine de idei, doresc să reamintesc și o altă problemă, la care, de asemenea, m-am referit în ședința Comitetului Executiv și a guvernului, și anume necesitatea de a acorda mai multă atenție cooperării în producție cu statele socialiste, precum și cu alte țări. S-au realizat unele acțiuni, dar se impune ca anul 1971 și cincinalul viitor să asigure în acest domeniu o îmbunătățire radicală.în legătură cu problemele de comerț exterior, doresc să subliniez încă o dată necesitatea stringentă de a reduce mai substanțial importurile. Știu că mulți miniștri și directori de centrale consideră că au făcut în această direcție eforturi mari. Cred însă că și față de prevederile actuale sînt posibilități importante și trebuie să acționăm în continuare — atît pentru anul 1971 cît și pentru anii următori — pentru reducerea importurilor. într-un timp scurt trebuie să realizăm ur, comerț exterior activ, să asigurăm echilibrarea balanței noastre de plăți externe. în acest scop trebuie să valorificăm mai intens resursele interne, să reducem importurile și să sporim exporturile.Atît în scopul dezvoltării exporturilor, cît și pentru satisfacerea în mai bune condiții a nevoilor interne, va trebui să luăm măsuri energice pentru îmbunătățirea calității produselor. Ministerele și comitetele județene de partid, centralele trebuie să facă din problema calității produselor, sub toate aspectele sale, o problemă principală a întregii noastre activități economice. Nu trebuie să se mai admită, sub nici un motiv, scoaterea din întreprinderi a produselor de calitate proastă. Este o o- bligație de prim ordin atît a muncitorilor, tehnicienilor și specialiștilor, cît și a organelor de control, a conducerilor întreprinderilor și ministerelor să asigure respectarea strictă a disciplinei tehnologice și a normelor de calitate, să facă totul pentru ridicarea continuă a performanțelor calitative ale produselor românești.în ansamblu, tovarăși avem toate premisele pentru a realiza in condiții bune planul pe 1971 — primul an al cincinalului. Pornind, așa cum au subliniat de altfel mai mulți tovarăși în plenară, cu o pregătire mai temeinică, vom avea fără îndoială și rezultate superioare. Esențialul îl constituie insă buna organizare a activității de sus pînă jos. creșterea spiritului de răspundere și întărirea disciplinei in muncă. în ultimă instanță, tot ceea ce realizăm depinde de oameni, de felul cum ei organizează activitatea și, fiecare la locul său de muncă, acționează pentru a pune în practică hotărîrile stabilite, pentru înfăptuirea obiectivelor pe care ni le propunem Or, trebuie spus că sînt încă lipsuri serioase in ce privește spiritul de răspundere, operativitatea cu care o serie de tovarăși, chiai cu munci de conducere superioare rezolvă problemele.S-a vorbit aici pe drept cuvînt de problema întreținerii utilajelor 
și instalațiilor. Această problemă 

nu poate fi soluționată numai prin asigurarea unei cantități sporite de piese dg schimb. De altfel, în scopul asigurării pieselor de schimb necesare s-au luat măsurile corespunzătoare. Multe din neajunsurile care se manifestă astăzi sînt determinate de întreținerea nesatisfăcătoare a utilajelor, de lipsa de grijă pentru exploatarea în condiții raționale a mașinilor. Asemenea fenomene negative întîlnim din păcate chiar în uzine moderne, din industria chimică, de exemplu, ca și din alte ramuri. Există deficiențe și în funcționarea sistemului energetic, care se resfrîng asupra activității multor unități. Organele de partid și de stat, conducerile unităților economice trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru asigurarea bunei întrețineri și exploatări a instalațiilor, pentru întărirea disciplinei de producție și de muncă în toate întreprinderile. Fără disciplină și ordine riguroasă, tovarăși, nu se pot conduce uzinele și instalațiile automatizate de care dispunem astăzi. La rezolvarea a- cesteî sarcini trebuie să mobilizăm organizațiile de partid, sindicale și de tineret, masa largă a oamenilor muncii — deoarece numai astfel vom putea înfantui în bune condiții sarcinile mari care stau în fața economiei.O altă preocupare principală a noastră trebuie să fie realizarea în practică a hotărîrilor pe care le-am luat în vederea pregătirii cadrelor. Atît din experiența noastră, cît și din experiența altor țări reiese cu claritate necesitatea ca toți salariâțiî să fie obligați să urmeze periodic cursuri ■ de perfecționare, după programul de lucru. Se impune o oreoeuoare deosebită pentru reciclarea cadrelor, asigu- rîndu-se. inclusiv, participarea activului nostru de partid Ia cursurile de pregătire și perfecționare. Astăzi sarcinile economice și sociale sînt de o asemenea complexitate. încît oricare activist de partid și de stat trebuie să aibă cunoștințe temeinice în domeniul conducerii și organizării, capacitatea de a rezolva onerativ și eficient multiplele nrob’eme noi ce se pun în diferite sectoare de activitateîn general este necesar să acordăm mai multă atenție îmbunătățirii fitilului și metodelor noastre de muncă, să lichidăm eu mai multă hotărîre fenomenele de birocratism care se manifestă în activitatea unor cadre din aparatul de partid și de stat. Am mai discutat această problemă — și doresc și cu acest prilej să subliniez necesitatea de a conduce nu din birou, nu prin intermediul hîrtii- lor, ci prin contactul nemijlocit, viu, cu oamenii, rezolvînd în mod operativ și direct problemele ce se ridică în munca unităților economice și social-culturale. Din păcate, mulți dintre tovarășii noștri pregetă să facă acest lucru, consideră în mod greșit că și-au făcut datoria dacă dau o dispoziție scrisă sau pun o rezoluție pe un referat. Nu de hîrtil este nevoie, ci de o activitate concretă pentru soluționarea problemelor practice. în prezent, munca este de așa natură încît dacă nu vom înțelege să renunțăm cu desăvîrșire la vechile metode și procedee și nu vom introduce un stil nou. o practică nouă de conducere, un contact strîns, eficient cu viața, cu producția. cu unitățile de jos, nu vom reuși să înfăptuim uriașul program ce ne stă în față. Ceea ce se impune acum în activitatea noastră este tocmai sch’mbarea radicală a stilului și metodelor de muncă. în pas cu noile exigențe ale economiei ale societății socialiste îr plină dezvoltareAm vorbit despre activitatea și sarcinile actuale ale organelor județene de partid și ale consiliiloi populare. Aș dori numai să menționez că. ocupîndu-se de problemele producției de celelalte sarcini pe care le avem de rezolvat. să nu uite nici un moment îndatorirea de a asigura aprovizionarea în bune condiții a populației. Pînă la urmă tovarăși. întreaga activitate de construcție socialistă, tot ceea ce făurim noi este destinat satisfacerii nevoilor materiale și spirituale ale omului, ridicării din toate
(Continuare în pag. a III-a)

în timpul lucrârilor sesiunii Foto : Gh. VlnțilăMarea Adunare Națională «-a întrunit ieri, 17 decembrie 1970, pentru a dezbate Planul de dezvoltare a economiei naționale șl Bugetul de stat pe anul 1971, primul an dintr-un nou cincinal care deschide României socialiste o cale și mai largă de progres și prosperitate.Lucrările primei ședințe au început la ora 10. în sala Marii Adunări Naționale se aflau, alături de deputați, numeroși invitați — conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat, personalități ale vieții economice, științifice și culturale, ziariști. Erau, de asemenea, prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Deputății și invitații au întîm- pinat cu puternice și îndelungi aplauze sosirea în sala de ședințe a conducătorilor partidului și statului.în loja din dreapta au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil 
Badnaraș, Paul Niculescr-Mizil 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Manea Măncscu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Lconte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu.în loja din stînga se aflau membrii Consiliului de Stat.Lucrările sesiunii au fost deschise de tovarășul Ștefan Voitec,

Au fost constituite
300 consilii 

lntercooperatiste
Concomitent cu acțiunile complexe 

întreprinse in scopul aplicării în prac
tică a indicațiilor cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la îmbunătățirea organizării, 
planificării și conducerii agriculturii 
în întreaga țară continuă să albă loc 
adunări pentru constituirea consiliilor 
lntercooperatiste. Pînă la 15 decembrie 
au fost constituite în întreaga țară a- 
proape 300 de consilii lntercooperatiste 
tn t-neie județe această acțiune s-a 
terminat. In județul Dolj bunăoară, au 
fost create 42 de consilii lntercoopera
tiste. în Teleorman — 34 în Ilfov — 33. 
Arad — 20, Brașov — 14, Neamț — 17. 
lași - 27, Mehedinți - 17. Gorj - 11. 
Covasna —9

Activitatea consiliilor urmărește să 
asigure unirea forțelor cooperativelor 
agricole, folosirea mal rațională a pă- 
mîntului, a fondului de investiții și a 
mijloacelor mecanice, precum și a în
tregii forțe de muncă de care dispun 
unitățile cooperatiste. Potrivit progra
melor de lucru, consiliile stabilesc sar
cinile de plan pentru noul an. ampla
sarea culturilor în loturi mari, repar
tizarea mijloacelor mecanice pe unități 
si alte acțiuni în scopul măririi pro
ducției și a veniturilor țăranilor coo
peratori. 

președintele Marii Adunări Naționale.Deputății și invitații au păstrat un moment de reculegere în memoria deputatului acad. prof. Cos- tin Nenițescu, reprezentant strălucit al științei românești, exponent de seamă al științei internaționale, stins din viață în perioada care s-a scurs de la ultima sesiune a M.A.N.Marea Adunare Națională a a- doptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi :
•I. — Verificarea legalității alege

rii ca deputat a tovarășului Miron 
Constantinescu în circumscripția 
electorală nr. 10 — „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“, din județul Ba
cău ;

2. — Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1971 ;

3. — Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Bugetului de stat pe anul 
1S71 ;

4. — Proiectul de lege pentru 
prelungirea aplicării Legii nr. 22 
din 1967 privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și plani
ficării economiei naționale :

5. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stai 
de la ultima sesiune a Marii Adu
nări Naționale ;

6. — Modificări in componența 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.La primul punct al ordinii de zi. deputatul Tudor Drăganu, președintele Comisiei de validare, a prezentat raportul acestei comisii pen
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— Expunerea asupra proiectului bugetului 

de stat pe anul 1971

— Expunerea la proiectul de lege pentru 

adoptarea planului de stat al economiei 
naționale pe anul 1971

Excelenței Sale
Domnului DIORI HAMANI

Președintele Republicii Niger NIAMEYCu prilejul zilei naționale a Republicii Niger, adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și poporului nigerian cele mai bune urări de pace și progres.

tru validarea mandatului deputatului Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C C. al P.C.R., președintei® Academiei de Științe Sociale și Politice, ales în locul devenit va-'" cant.Trecîndu-se la vot, Marea Adunare Națională a validat în unanimitate mandatul noului deputat.Deputatul Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a prezentat apoi expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea Planului de stat al economiei naționale pe anul 1971.în continuarea ordinii de zi, deputatul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, a prezentat expunerea la Proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1971.La amiază ședința Marii Adunări Naționale a luat sfîrșit pentru a da posibilitatea Comisiilor permanente să-și continue lucrările în legătură cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a sesiunii.
★în cursul după-amiezii, Comisiile economico-financiară ; pentru industrie, construcții și transporturi ; pentru agricultură și silvicultură ; pentru sănătate, muncă și a- sigurări sociale; pentru învăță- mînt, știință și cultură; pentru consiliile populare și administrația de stat și comisia juridică s-au întrunit în ședințe de lucru.Lucrările în plen ale actualei sesiuni a Marii Adunări Naționale vor fi reluate vineri la ora 9,00.(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Numeroase colective anunță
îndeplinirea planului anual de producție

EXEMPLUL FRUNTAȘILOR 
SĂ FIE GRABNIC
URMAT DE TOATE
ÎNTREPRINDERILE!

Din toate colturile țării sosesc la redacție știri des
pre importantele succese obținute în realizarea pla
nului și a angajamentelor de numeroase colective de 
întreprinderi. Concomitent, reporteri ai ziarului nos
tru, ailați in unele întreprinderi unde s-au înregistrat 
râmîneri In urmă față de plan, relatează despre larga 
mobilizare și concentrare de forțe pentru a recupera 
restanțele sau a reduce cit mai mult din volumul lor. 
Sînt dovezi concludente ale strădaniei și hotărîrii 
muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din fabrici șl

uzine, de pe șantiere, de a Încheia cu succes planul 
pe acest an.

Fiecare din cele 13 zile care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului este deosebit de prețioasă și trebuie 
folosită din plin pentru obținerea de producții supli
mentare, pentru recuperarea restantelor, concomi
tent cu crearea tuturor condițiilor pentru începerea 
sub bun augur a producției din 1971. Acestea sini 
două comandamente majore ale momentului de față 
în activitatea colectivelor din toate întreprinderile.

a

Contribuții meritorii

la bilanțul unui an

de muncă rodnică

PLOIEȘTI

LA UZINA DE ALUMINIU DIN SLATINA
Se lucrează din plin,
întreaga activitate 
a fostPînă ieri seară, 15 unități industriale prahovene au anunțat îndeplinirea planului la producția globală și marfă pe anul 1970. Printre acestea se numără Uzina de anvelope Florești, Fabrica de cabluri și Uzine-

le ceramice din Ploiești, Fabrica de șa- motă din Azuga, întreprinderea de carotaj și perforări din Ploiești, Fabrica de materiale de construcții Bucov, întreprinderea „Valea Teleajenu- lui" din Vălenii de

Munte și Uzina de utilaj minier din Fili- peștii de Pădure. Se prelimină ca pină la finele anului, industria județului Prahova să furnizeze, peste pian, produse în valoare de 390 milioane lei.

reorganizată

REȘIȚA
Centrala siderurgică din Reșița a înregistrat în acest an importante succese în producție. Numai în unsprezece luni, valoarea producției globale ob-I

ținută peste plan se ridică la 99 milioane lei. în unități fizice, depășirea planului s-a materializat în 9 605 tone oțel, 7 883 tone de fontă, 773 tone cocs
metalurgic, 9 608 tone laminate finite pline, 15 903 tone semifabricate și altele. Beneficiul suplimentar se dică la 37 milioane ri- lei.

PORȚILE DE FIER
In zumzetul specific al celor două hi- droagregate în funcțiune, de la care au pornit pe magistralele electrice ale țării peste 200 000 000 — cu 15 kWh peste mentul lectivului tralei de la Fier — se în prezent

kWh milioane angaja- anual al co- hidrocen- Porțile de conturează cel de-al

treilea hidroagregat, la care lucrările de montaj se află în faza de finisare și sînt în curs de execuție probele pe uscat. S-a terminat cu succes închiderea lagărelor de ghidaj al turbinei și generatorului, iar acum se fac ultimele lucrări de finisaj la turbină și generator, se efectuează probele meca-

de
Și

nice la sistemul reglaj al turbinei se lucrează la închiderea lagărului axial. Peste cîteva zile vor începe probele cu apă și prima rotire a turbinei a treia. Aceasta va însemna devansarea nu numai a din plan, priilor luate de și montori.
termenelor ci și a pro- angajamente constructori

TG. MUREȘ
Colectivul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș a înregistrat un succes de seamă : a- plicînd programul de măsuri tehnico-orga- nizatorice prevăzute, și-a îndeplinit îna-

inte de termen sarcinile planului a- nual. în felul acesta s-au creat condiții ca pînă la sfîrșitul anului să se producă peste prevederi o producție în valoare de milioane lei. față 32 de

30 milioane lei cît reprezintă angajamentul anual. Se vor produce în plus 8 000 tone amoniac, 22 000 azotat de amoniu și mari cantități de oxigen tehnic.
IAȘI

Colectivul întreprinderii de construcții și montaje nr. 4 Iași a raportat încă de la 1 decembrie a.c. îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit din cincinalul 1966-1970. Bilanțul încheiat cu a- cest prilej arată că au fost construite în perioada respectivă in județele Iași,

65

Vaslui,

Bacău și Suceava capacități noi de producție. Numai în 1970 au fost realizate, în medie cu 70 de zile mai devreme, față de termenul stabilit, 7 obiective, printre care: a doua etapă de dezvoltare a Uzinei de fibre sintetice din Iași cu o capacitate de 3 050 tone fire polies-

terice, textile și tehnice, reprofilarea U- zinei mecanice Nico- lina pentru fabricația a circa 11 500 tone de mașini și utilaje pentru construcții anual, precum și noi linii tehnologice la Uzina de prelucrare a maselor plastice și Ia na metalurgică Iași. Uzl- 
din

acțiunii științi-
BORZEȘTI

în cadrul de organizare fică a producției și a muncii, Grupului de petrochimie Borzești au aproape 80 de studii, dintre care 57 au fost pînă în prezent finalizate. Ele se referă la structura organizatorică a fiecărei uzine în parte, la perfecționarea sistemului in-

specialiștii industrial din elaborat
formațional, la organizarea schimburilor de lucru, la reducerea cqnsumurilor specifice de materii prime și materiale etc. Numai prin îmbunătățirea graficelor de cru în schimburi, năoară, au putut redistribui ți peste muncitori la noile stalații de cauciuc sintetic, pinetox și alchi- lamine, iar prin redu-

spe-
lu* 
bu- 

fi
100 
in-

cerea consumului cific de acetonă la instalația D-4, s-a obținut un beneficiu suplimentar de milion lei. economică a întreprinse cate in acest concretizează nerea unei suplimentare loare de 12,5 lei.

circa un Eficiența studiilor și apli- an se în obți- producții în va- milioane

Străbatem hala nr. 1 de electroliză a Uzinei de aluminiu din Slatina. De o parte și alta, cuvele de electroliză — înșirate una lingă alta — mocnesc tăcute, incătușînd energii nebănuite, prin aer podiștii planează ușor cu podurile lor uriașe deasupra cuvelor incandescente, alimentîndu-le cu alumină, înlocuind anozii consumați, asigurind spargerea crustei, golirea cuvelor de aluminiu.încerc să derulez cîteva imagini dintr-un episod nu prea îndepărtat din activitatea acestei secții ce contrastează enorm cu ceea ce vezi acum. Aici, în lunile iulie-august au fpst oprite 160 de cuve de electroliză, afectînd 23 la sută din capacitatea de producție a uzinei. Această situație gravă nu s-a născut peste noapte. Ea a fost consecința unor cauze multiple care s-au acumulat în timp : nerespectarea programului de întreținere a utilajului, calitatea slabă a reparațiilor și a reviziilor efectuate, suprasolicitarea unor utilaje, a podurilor rulante spre exemplu, defectuoasa aprovizionare a uzinei cu materiile prime de bază și piesele de schimb. Toate a- cestea, combinate cu lipsa de răspundere a unor cadre din conducerea grupului industrial și a uzinei, au determinat grave abateri de la tehnologia de producție a aluminiului. A fost un moment de grea cumpănă. Trebuia acționat rapid și cu maximum de eficiență. în acele clipe grele. colectivul uzinei a primit țuit din partea a tovarășului personal. A fost stabilit un program unic de măsuri pentru redresarea ritmului producției, pe baza căruia s-a reușit ca de la 1 octombrie să fie repornite toate cuvele oprite, o- perație care a avut loc într-un interval de timp de două ori mai scurt decit cel normal.Totuși, consecințele sînt mari și grevează direct rezultatele economice ale uzinei. Ele se concretizează în realizarea, pînă la mijlocul lunii decembrie. în proporție de numai 94 la sută a planului la producția globală și 94,2 la sută a celui privind producția de aluminiu, existînd o restanță „la zi“ de 5 785 tone aluminiu. Acum sintem martorii unui efort general din partea colectivului de muncitori și specialiști ai uzine] pentru a se recupera cît mal mult posibil din ră- mînerile în urmă. Ca rezultat, capacitatea zilnică de producție a uzinei pentru etapa actuală de dezvoltare a fost atinsă și depășită. Față de 297 tone aluminiu cît este prevăzut, se realizează în medie 5 tone de aluminiu în plus pe zi. Datorită acestui fapt, sarcinile de plan pe lunile octom- brie-noiembrie și pe primele 17 zile din decembrie a.c. au fost realizate integral, obținindu-se suplimentar în aceste două luni și jumătate o producție de peste 300 tone aluminiu. Se estimează că pînă la sfîrșitul anului se vor produce peste plan, pentru recuperarea restanțelor, alte aproximativ 100 tone aluminiu. Aceste succese — care trebuie să meargă în lanț de acum înainte — au fost obținute datorită respectării întocmai a tehnologiei de elaborare a aluminiului și creșterii indicilor de utilizare a instalațiilor.

de muncitori al un sprijin de nepre- conducerii de partid,Nicolae Ceaușescu

— Desigur, atingerea și depășirea capacității zilnice de producție — ne-a spus ing. Petre Botoran, șeful secției electroliză — a fost principalul nostru obiectiv, dar nu și singurul. Paralel, s-a dus o luptă permanentă pentru îmbunătățirea calității aluminiului extras. De remarcat in acest sens că. într-un interval foarte scurt, s-a reușit obținerea unui aluminiu numai de calitate superioară, cu o puritate cuprinsă intre 99,5 și 99,7 la sută. Iar la halele 3 și 4 electroliză. se extrage aluminiu cu o puritate și de 99,8 la sută. Realizarea unei producții de calitate superioară trebuie urmărită cu perseverență tot timpul.— Pentru producția pe care o vom realiza pînă Ia sfîrșitul anului în curs — ne-a spus tov. Ilie Darie, director adjunct al Grupului industrial de aluminiu din Slatina — avem asigurate toate cantitățile de materii și materiale necesare. Excepție face, dintre furnizorii noștri. Uzina de superfosfați și acid sulfuric din Năvodari, care are o restanță de 184 tone la clorură de aluminiu. Țin să remarc cu acest prilej uzina „Victoria" din Călan. care ne-a livrat peste plan 6 000 tone de cocs de petrol într-un moment cînd aveam foarte mare nevoie de acest produs.Din discuția cu directorul adjunct al grupului, cu alte cadre de conducere a rezultat că nu poate fi totuși considerată satisfăcătoare aprovizio-

narea uzinei cu materii prime, stocurile existente fiind mult mai mici față de cele normate, care au o mare importanță pentru crearea unor condiții optime producției anului viitor. In mod special, se pune problema a- sigurăcii cocsului de petrol, deoarece Grupul industrial de petrochimie din Borzești este în restanță cu 4 000 tone încă din trimestrul II al anului curent. Unele greutăți există în asigurarea blocurilor de cărbune, a bauxitei, ca și a pieselor de schimb care trebuie să permită continuitatea funcționării utilajelor și efectuarea reparațiilor capitale. Nici pînă în prezent întreprinderile „Mașln- import" și „Mecanoexport" n-au contractat toate pentru care s-au alocat în cial fondurile necesare.Ritmul intens in care se ră fabricația la Uzina de din Slatina, măsurile luate i perfecționarea muncii în toate toarele de activitate, pregătirile tot mai ample ce se fac pentru producția din 1971 — la care trebuie să se adauge, neapărat, concursul mai susținut al forurilor de resort din minister și al întreprinderilor furnizoare de materiale ție că, în zilele și toare, rezultatele urma aceeași linie zitivă.

,Mecanoexport' piesele prevăzute, mod spe-desfășoa- aluminiu ■ pentru sec-
— sînt o garan- săptămînile în muncă ascendentă. vii— vor po-

Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scînteii

PITEȘTI

Programe recreativ - educative 
pentru vacanța de iarnă 
a elevilor si studenților

4 »La 19 decembrie, după ultima oră de program, începe vacanța de iarnă a elevilor din toate școlile, cursurile urmind să fie reluate in dimineața zilei de 11 ianuarie 1971. Vacanța studențească cembrie 1970 și nea de iarnă a 16—24 februarie nea odihnei.
Organizatorii activită

ților de vacanță — Mi
nisterul tnvățămîntu- 
lui, Uniunea Tineretu
lui Comunist, Uniunea 
Generală a Sindicate
lor, Consiliul Național 
al Organizației pionie
rilor, alte foruri de in- 
vățămint și organizații 
de tineret județene — au conlucrat fructuos 
pentru a asigura un 
program de 
bogat.

După cum 
informați la ________
rul lnvățămîntului și 
la Uniunea Asociației 
Studenților, mai mult 
de 20 000 de pio
nieri și școlari și 
peste 5 000 de stu- 
denți, dintre cei mai 
buni la învățătură, vor 
petrece timp de 7-10 
zile in stațiuni de o- 
dihnă ' ' 
terice, majorității din
tre ei .................
gratuitate 
Astfel, pionierii și șco
larii, însoțiți de profe
sori vor fi cazați în 
taberele de la Bor- 
sec, Paring, Izvoarele 
(Baia-Mare), Vatra- 
Dornei, Lacul Roșu, 
Păltiniș, etc., tabere 
pentru a căror înzes
trare și bună funcțio
nare s-au alocat 10 
milioane lei. La rlndul 
lor, studenții vor fi 
cazați, intre 20—29 
decembrie, în taberele 
de odihnă de la Pre
deal, Slănic Moldova,

este programată între 20 de- 3 ianuarie 1971 ; după sesiu- exameneîor, perioada dintre 1971 va fi afectată, de aseine-

vacanță

am fost 
Ministe-

balneo-cllma-

acordindu-li-se 
completă.

Bușteni, Sovata, Go
vora, Pîriul Rece ș.a. 
In acest sezon vor 
funcționa, de aseme
nea, atit pentru elevi 
cît și pentru studenți, 
tabere alpine in ca
drul cărora partici
panta vor învăța și 
practica sporturi de 
iarnă sub 
rea unor 
calificați, 
organizată 
U.T.C., pe 
hovei, vor fi prezenți 
2 500 de elevi din toate 
colțurile țării, tn toate 
stațiunile de odihnă 
care vor găzdui ta
berele de vacanță, se 
vor organiza intere
sante programe cul- 
tural-artistice, con
cursuri, olimpiade, seri 
de film, audiții muzi
cale, carnavaluri pio
nierești sau 
țești etc. și, 
Ies, excursii

Ca in toții 
acum se va 
serbarea pomului de 
iarnă, pentru a cărui 
„împodobire" numai 
Consiliul Central al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor a oferit 
suma de 30 milioane 
lei (alte sume fiind 
oferite de CENTRO- 
COOP, UCECOM, U- 
niunea Națională a 
Cooperativelor Agri
cole de Producție etc.).

Dar vacanța de târ
nă va însemna, tot
odată, pentru zecile

Și 
rămîn

cen- 
ale 
din 
vor 
va-

indruma- 
instructori 

în tabăra 
de C.C. al 
Valea Pra-

studen- 
bineînțe- 
montane. 
anii, și 

desfășura

de mii de elevi 
studenți care 
in familie, in orașe și 
la sate, o serie de alte 
bogate și atractive ac
tivități desfășurate la 
casele de cultură stu
dențești sau la clubu
rile institutelor, in di
ferite așezăminte cul
turale din toate
trele universitare 
țării. Mii de elevi 
toate județele țării 
vizita in timpul 
canței Bucureștiul, mu
zeele, monumentele, 
noile sale cartiere etc. 
Pină în prezent peste 
5 000 de elevi din ju
dețele Timiș, Suceava, 
Bihor, Ilfov, Constanța 
ș.a. și-au anunțat par
ticiparea la excursiile 
consacrate cunoaște
rii Capitalei țării. Pen
tru copiii din Bucu
rești, Palatul Pio
nierilor a pregătit, in
tre altele, „Festivalul 
filmului", jocuri spor
tive și diferite con
cursuri : „Paleta de 
aur" (tenis de masă), 
„Schiul buclucaș", 
competiții de săniuțe, 
patinaj artistic.

tn același timp, vor 
avea loc manifestări 
dedicate semicentena
rului Partidului Co
munist Român. Pe sce
na teatrului U.G.S.R 
s-a programat un festi
val cultural-artistic 
susținut de elevii mai 
multor școli, iar in 
sala de festivități a 
Palatului Pionierilor, 
elevii școlii generale 
nr. 23 vor prezenta, 
in cinstea aceluiași 
măreț eveniment, 
spectacolul „Pro me
moria".

V. VIȘINESCU

»
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Lucrătorii Combinatului de - exploatare și industrializare a lemnului de la Pitești au îndeplinit sarcinile planului anual, la toți indicatorii, cu 15 zile înainte de termen. Calcule estimative arată că, pină la finele anului, colectivul combinatului va realiza o producție suplimentară de 56 000 000 lei, materializată, intre altele,

în 11 000 mc bușteni de diferite esențe,2 500 mc lemn de celuloză, 3 000 mc cherestea, 10 000 mp parchete, mobilă in valoare de 500 000 lei. De asemenea, silvicultorii din județul Argeș au anunțat îndeplinirea sarcinilor planului anual. Pină la finele lunii decembrie, bilanțul lor va consemna un spor de3 500 000 lei la produc-

ția silvică și de 150 000 lei-valută la producția destinată exportului.Printre unitățile din acest județ care au îndeplinit prevederile pianului anual înainte de termen se numără și întreprinderea de ateliere și transporturi din Bascov, întreprinderea de prefabricate și elemente construcții Pitești, stitutul județean proiectare Argeș.
de înde

în Capitală au început joi lucrările celei de-a II-a sesiuni științifice a Academiei de Științe Medicale cu tema : „Relații om — mediu ; aspecte medico-bio’ogice și de sănătate publică". Timp de două zile, cei peste 300 de participant! — academicieni, profesori universitari, cercetători științifici, medici practicieni, din întreaga țară — dezbat numeroase referate și comunicări privind rezultatele muncii de cercetare efectuată în institute specializate, sau în unități medico-sanitare, în domeniul influenței factorilor de mediu asupra organismului uman, capacității omului de a se adapta la anumite condiții de viață și de muncă, mijloacelor de combatere și prevenire a bolilor în care factorii de mediu joacă un rol determinant.

La ședința de deschidere au fost prezențl Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Mircea Malița, ministrul invățămîntului, acad. Miron Ni- colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, membrii conducerii Academiei de Științe Medicale, conducători ai unor institute de cercetare medicală.După cuvîntul de deschidere rostit de acad. Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale, sesiunea a fost salutată de dr. Dan Enă- chescu, ministrul sănătății.în continuare, au fost comunicări și referate programul sesiunii. prezentate înscrise în
(Agerpres)

istorici, scriitori, activiști de partid.
tineri

DESPRE GLORIOSUL SEMICENTENAR

DESPRE RĂDĂCINILE SALE AFLATE ÎN

DESPRE ÎNALTA SA MISIUNE ISTORICA

AL PARTIDULUI,

cu vechi militanjî, muncitori, ingineri

MASĂ ROTUNDĂ
de mare amploare

locul 
pre-

ÎNSEȘI CELULELE ORGANICE ALE FIIN 

ȚEI POPORULUI,

Toate acestea, ca șl multe alte aspecte 

ale muncii și luptei comuniștilor, în

cinema
LUMINA

16; 18,15; 20,30.
pentru copil : DOINA

• Șarada : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3541) — 19.
• B.D. Intră în acțiune : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21.30, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Z i FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, EXCELSIOR — 3,30; 
11; 13,30; 16, 18,30; 21, CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Căpitanul Florian : FLAMURA
— 9; 11,45; 14,-15; 17,30; 20,15.
• Vagabondul : VICTORIA -
12,15; 16,45; 20,15, FEROVIAR
9: 12,30; 16, 19,30, MELODIA
9; 12,30; 16; 19,45, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
11,45, 16; 19,30.
• In ghearele Invizibile ale dr. 
Mabuse : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15; 
13,30: 18; 18,30; 21.

I;

• Clmaron :
11,30; 13,45; "
• Program
— 10.
• Departe 
DOINA —
LAR - 15,30; 19.
• Nu sint demn de tine — 9; 
10,30; 12,30; 14,30, Țiganca — 16,30; 
18,45, Rapacitate - 21 : CINEMA 
TECA (sala Union).
• Răzbunarea Sfintulul : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15 : 20,30. 
FLOREASCA - 15,30 ; 18; 20,30.
ARTA - 14; 16: 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Fantasme : BUZEȘTI — 15.30; 
18; 20.30.
• Străinii s DACIA - 8,45—20,3f
în continuare. I
O Femeia să se teamă de băr
bat i BUCEGI ■ ....................
MIORIȚA - I 
18,15; 20,30.
• Vînătoarea 
UNIREA - 15,30.
• De șapte ori 
18; 20 15. PACEA

de lumea dezlănțuită i
11,30; 16; 19,3p, POPU-

• Soarele alb al pustiului : LIRA
- 15,30; 18; 20,15, COTROCENI - 
15,30; 17,45; 20.
• Sechestru de persoană : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
• Ultimul mohican : FERENTARI
- 15,30; 17,45; 20, COSMOS — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Călugărita din Monza t CIU
LEȘTI — 15,30; 18: 20,30.

teatre

9;
• 16;
11,1S;

de

18,15; 20,30, 
13,30; 16;

vrăjitoare i

șapte : UNIREA

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor Mircea Ba- 
sarab — 20.
• Opera Română : Lakme — 19.30
• Teatrul de Operetă : Rose Ma
rie - 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) . Fanny — 
20 ; (sala Studio) : Travesti "
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

20.

landra" (bd. Schitu Măgureanu) : 
Leonce Și Lena — 20 ; ' ’ 
Sahia) : Acești nebuni 
(premieră) — 20.
• Teatrul de Comedie ; 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe 
soar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30 ; 
(sala Studio) : „Sus pe acoperiș... 
In sac — 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Comoa
ra din Insula piraților — 16,00.
• Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Gullver tn țara 
păpușilor — 17 ; (sala din str. 
Academiei) ; Strop de rouă, bro- 
tăcelul - 15; 17.
• Teatru: de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
-19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase-- (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30
• Studioul de teatru „Casandra* : 
Divertisment *70 — 20.

(str. Alex. 
fățarnici

Dispariția

un balan-

17,00 Deschiderea emisiunii • 
leșcoală, Matematică, clasa a 
Xll-a ; Sînt noțiunile mate
matice arbitrare 7 Prezintă 
prof. univ. Solomon Marcus.

17,20 Geografie, clasa a Xll-a : De
presiuni subcarpatice.

17,40 Fizică, clasa a Xll-a : Spectre 
și spectroscopie. Prezintă 
prof. Marla Petrescu-Praho- 
va.

,00 Căminul. Despre Jocuri și Ju
cării, în glumă dar... mai 
mult in serios 1 • Ancheta 
Căminului ; Jocul și Jucăriile 
tn viața copiilor noștri. Par
ticipă Luminița Ghlvlrlgă și 
Costln ștefănescu, cercetători 
la Institutul de științe peda
gogice o Scrisoare deschisă 
către fabricile de jucării. 
Pretențiile celor mici sînt 
mari 7 !... • O veche tradi
ție : Jucării din lut. O vizită 
la Muzeul de artă populară 
și la meșterii din comuna 
Piscul « Unde se Joacă co
piii noștri iarna 7 a Sugestii 
fientru părinți : jucării din 
ucrurl la îndemîna oricui 
• Adrese uitate : cofetăria 
copiilor biblioteca pentru co
pii « Copiii din Dăbuleni — 
Jocuri populare transmise din 
tată-n fiu • Căminul propu
ne cîteva Jocuri inedite pen
tru copii. Emisiune de Ana 
Berteanu și Marin Stănescu. 

18,50 Revistă economică TV. In su
mar : • Comentariu pe mar
ginea dezbaterilor In M.A.N.. 
cu privire la Planul de Stat 
și Proiectul de tJhget pe anul 
1971 o Ne-ați întrebat — vă 
răspundem. Cum se acordă 
gratiflcațllle la sfîrșitul anu
lui a Recepție la cheie. Dis
cuție în studio In urma re
portajului — anchetă din e- 

mlsiunea precedentă pe tema 
calității construcțiilor de lo
cuințe — proprietate de stat 
șl personală. Participă : O. 
Bîrsan, director general al 
D.G.C.M. ; Gh. Mellnte, direc
tor al O.C.L.P.P. ; P. Iordă- 
nescu, director general al 
I.A.L.B. • Profil... Noi pro
duse ale întreprinderii Meta
lurgice destinate a răspunde 
unor cereri sporite ale cum
părătorilor.

19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Reflector. „Fuga de la 
accidentului, crimă cu 
meditare". Emisiune de Ște
fan Dlmltriu.
Film artistic : „Căldura" — 
producție a studioului cine
matografic „București". Re
gia : Șerban Creangă. Cu 
Vladimir Găitan, Emilia Do- 
brln, Nicolae Volcz, Sebastian 
Papaiani.
Mai aveți o întrebare 7 Necu
noscutele creierului. 
Telejurnalul de noapte.

22,45 Formația de muzică ușoară 
Gerhard Rttmer.

23,00 închiderea emisiunii.
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CUVlNTAREA Vom înfăptui exemplar prevederile Valoroasa experiență
TOVARĂȘULUI a minerilor de la

NICOLAE CEAUȘESCU
de dezvoltare a agriculturii socialiste

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,

la încheierea lucrărilor Plenarei
I.C. a!P.C.R. din 16 decembrie 1970
mare din pag. 1)
............ielele de vedere a bunăstării >, asigurării condițiilor ca toți librii societății să se bucure plin de binefacerile civilizației erne. Aceasta presupune să a- ăm toată grija satisfacerii nemților oamenilor muncii de la e și sate — atît celor legate de vizionarea cu produse alimen- ji-industriale, cît și celor cul- /educative, în general tuturor lentelor care privesc ridicarea ului. de viață și cultură al po- ui nostru.trebuie să spun că, pe lîn- •utâțile mari cauzate de ca- țile din primăvară, de con- nefavorabile care au afec- ... nod foarte serios agricultu- o serie de lipsuri ce s-au relit in aprovizionarea pieței s-au rat defecțiunilor din activita- organelor de comerț interior, msiliilor populare. O cauză a tei situații rezidă și în insufi- ,a activitate de control și în- lare din partea comitetelor jene de partid asupra orga- ■ de comerț și aprovizionare, resc să informez plenara că iispunem de rezerve și canti- mari decit anul trecut la eșto, grăsimi, cartofi, orez, produse alimentare prin- >recum și la mărfurile in» . La unele produse ali- am reușit să asigurăm, ,d și la import, cantități a-. duble față de cele pe care , avut cu un an in urmă. Am .^stfel condiții pentru o bună rionare a populației. Prin- ^1 este acum să ne pre- .pam de îmbunătățirea activi- 11 de desfacere, de buna gospo- ire a fondului de marfă dispo- il. Ministerul Comerțului Inte- r și toate /celelalte organisme e se ocupă de problemele apro- ionării trebuie să acorde cea i mare atenție deservirii cores*- îzătoar» a populației, satisface- la pivei corespunzător a nevoi- Onmenilor muncii.vreau să mă mai opresc la /mele perfecționării organiză- xjnducerii și planificării agri- .trii. Măsurile stabilite au fost cate, s-au dezbătut larg în 1 țărănimii cooperatiste, iar prezent se desfășoară munca itru aplicarea lor în viață. Este :esar să acționăm cu toată per- 'erența în vederea traducerii lor egrale în fapt, deoarece numai fel vom putea asigura 6 dez- itare susținută a agriculturii istre socialiste, creșterea contri- •îei sale la progresul economiei male, sporirea nivelului de al țărănimii șl întregului nos- popor.itroducerea venitului lunar dm garantat va duce la crește- veniturilor țărănimii, a puterii

sale de cumpărare. Totodată, am hotărît la ședința de ieri a Comitetului Executiv unificarea prețurilor la produsele industriale ce se vînd cooperativelor și unităților de stat. Se vor reduce prețurile cu care țărănimea cumpără mașini și utilaje agricole, piese de' schimb, produse petroliere, electrotehnice, ciment, produse chimice și altele ; prin aceste reduceri, cooperativele vor obține în 1971 o economie de 540 milioane lei, iar gospodăriile țărănești individuale de circa 18 milioane lei. De asemenea, s-au micșorat prețurile la unele mașini, utilaje și materiale necesare înfăptuirii programelor naționale de irigații și îmbunătățiri funciare, ceea ce va asigura cooperativelor agricole economii de încă 315 milioane lei în perioada 1971—1975. Avantaje importante rezultă și din reducerea cu peste 31 la sută a prețurilor la foliile de polietilenă pentru culturile protejate.Ne gîndim, tovarăși, ca în cursul anului următor — dacă rezultatele activității noastre vor fi bune și sînt convins că vor fi astfel — să luăm măsuri pentru sporirea alocației pentru copii. în conformitate cu hotărîrile Comitetului Executiv privind planul cincinal, încă de anul viitor va crește în mod suplimentar fondul de salarii prin angajarea unui număr sporit de salariați.Toate aceste măsuri vor ridica nivelul de trai al populației, vor aduce un plus de venituri bănești pe_ piață. Această situație impune măsuri corespunzătoare pentru sporirea fondului de mărfuri, pentru buna aprovizionare în toate sectoarele. Ministerele, comitetele județene de partid, consiliile populare trebuie să aibă în vedere a- eeste probleme, să ia toate măsurile pentru soluționarea la timp a cerințelor pieței. Ele trebuie să facă din problema bunei deserviri a populației o problemă permanentă, primordială a activității lor.în legătură cu planul și bugetul de stat, aș dori să menționez, în încheiere, că nu mi-am propus să mă opresc asupra problemelor de fond la care m-am referit pe larg în ședința Comitetului Executiv și a guvernului. Am vrut numai să subliniez cîteva laturi ale muncii noastre organizatorice, cerința ridicării calității și eficienței întregii noastre activități economice. Consider că dispunem de toate posibilitățile pentru a realiza în condiții bune planul pe 1971, creînd astfel o bază trainică pentru viitorul cincinal, pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor trasate de Congresul al X-lea, pentru progresul neîntrerupt al economiei naționale, dezvoltarea multilaterală a societății noastre și sporirea bunăstării maselor largi populare.Ați fost informați, tovarăși, în

decursul plenarei, despre lucrările Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia care au avut loc recent la Berlin. Doresc să subliniez numai că aceste lucrări s-au desfășurat în condiții bune, s-au încheiat cu rezultate pozitive, demonstrînd că discuțiile tovărășești, principiale, duse . în spirit de receptivitate și respect reciproc se soldează cu roade satisfăcătoare pentru interesele fiecărei țări socialiste, pentru cauza generală a socialismului- și păcii. Documentele adoptate cu acest prilej sînt utile, oferind o bază corespunzătoare pentru intensificarea activității consacrate înfăptuirii securității europene. In ce ne privește, vreau să reafirm hotărîrea nestrămutată a Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România de a milita neobosit în continuare pentru întărirea unității țărilor socialiste, pentru realizarea securității pe continentul nostru, pentru destindere și colaborare internațională, pentru salvgardarea păcii în lume.încheind lucrările actualei plenare a Comitetului nostru Centrai, doresc să subliniez încă o dată că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor pe anul 1971, pentru crearea premiselor în vederea realizării integrale a prevederilor viitorului cincinal. Nu pot să termin înainte de a releva faptul că realizările remarcabile obținute în cursul acestui an, ca și al întregului cincinal pe care îl încheiem acum, asigurarea condițiilor care ne permit să pășim înainte sînt rodul eforturilor neobosite, al activității pline de abnegație desfășurate de clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care urmează cu încredere politica Partidului Comunist Român. O contribuție de mare preț la dezvoltarea cu succes a economiei naționale, la progresul general al societății socialiste au adus și aduc organele și organizațiile de partid, cei peste două milioane noastră, Uniunii lelalte obștești.deplină că organele de partid și de stat, întregul nostru popor își vor consacra și în viitor energia și capacitatea creatoare înfăptuirii programului partidului, își vor uni forțele pentru ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economice și sociale — bază sigură a creșterii avuției naționale, a sporirii nivelului de bunăstare materială și spirituală a poporului, a înfloririi și prosperității patriei.

de comuniști din patria sindicatele, organizațiile Tineretului Comunist, ce- organizații de masă și îmi exprim convingerea

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu con

tinuă să sosească telegrame ale conferințelor organizațiilor orășe
nești și comunale de partid, in care se exprimă sentimentele de 
adeziune totală, entuziastă ale comuniștilor față de măsurile com
plexe adoptate de partid cu privire la obiectivele viitorului cincinal, 
precum și la îmbunătățirea organizării planificării și conducerii 
agriculturii și, in același timp, angajamentul ferm de a înfăptui pas 
cu pas programul.......................................... "insuflețitor

conferința 
de partid

Astfel, delegații la 
organizației orășenești Strehaia, dînd expresie sentimentelor de caldă recunoștință și profundă dragoste față de conducerea partidului, raportează Comitetului Central al partidului că oamenii muncii din unitățile economice și celelalte sectoare de activitate. îndrumați și sprijiniți permanent de comuniști, au obținut în actualul cincinal importante succese în înfăptuirea obiectivelor stabilite, în realizarea prevederilor de plan, în înfrumusețarea și buna gospodărire a o- rașului. în creșterea nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor. „Exprimînd adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din orașul Strehaia la politica partidului — se spune în încheierea telegramei — asigur ăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile, că vom munci cu mai multă hotărîre și cu toată dăruirea pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de . Congresul al X-lea al partidului, pentru sporirea contribuției noastre la înflorirea patriei și prosperitatea națiunii noastre socialiste".La rîndul Ibr, participanții la conferința organizației orășenești de partid Sovata, afirmîndu-și adeziunea față de întreaga politică internă și externă a partidului, față de măsurile stabilite pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale. pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii socialiste, pentru grija deosebită fată de oamenii muncii de la orașe și sate, scriu. între altele : ..Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci înfrățiți., români și maghiari, pentru traducerea în viață a politicii partidului în toate domeniile de activitate. Ne angajăm ca în noul cincinal să nu precupețim nici un efort, pentru înflorirea necontenită a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".în telegrama adresată de partici- panții la conferința de alegeri a organizației comunale Hălchiu, ju
dețul Brașov, se arată : „Preocupați de sporirea producției agricole, comuniștii și toți membrii cooperatori.

stabilit de Congresul al X-lea.împreună cu mecanizatorii, au depus eforturi susținute, reușind să termine la timp și in cele mai bune condiții semănatul culturilor de toamnă și al ogoarelor, punînd astfel baza producției viitoare. In numele comuniștilor din comuna noastră și al tuturor membrilor cooperatori, ne exprimăm acordul deplin față de măsurile luate cu privite la îmbunătățirea organizării planificării și conducerii agriculturii. Ele constituie un mijloc de stimulare a eforturilor pentru sporirea substanțială a producției agricole. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal; tovarășe secretar general, că organizația comunală de partid, toți locuitorii comunei noastre vor depune toate eforturile, priceperea și capacitatea lor de muncă pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1971 și a celor din cincinalul următor. In felul acesta vom spori contribuția noastră la fondul central al statului de produse agro- alimentare, cimentind alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, spre progresul continuu al națiunii noastre socialiste".Informind că, in cadrul cooperativei agricole de producție, au reușit să realizeze și. să depășească producțiile planificate la principalele culturi pe anul 1970, obținînd la cultura griului 1 900 kg la hectar, la porumb boabe aproape 2 800 kg la hectar, la floarea-soarelui 1 680 kg la hectar, la sfeclă de zahăr 20 075 kg. la hectar, că au realizat planul la efectivele tuturor speciilor de a- nimale, precum și la producția de carne, membrii de partid din niuna Roșiești, județul Vaslui, truniți în conferința comunală partid pentru dare de seamă și geri, scriu : „Luînd cunoștință expunerea dumneavoastră cu vire la organizarea planificării conducerii agriculturii, apreciem cu deosebită satisfacție grija permanentă, pe care o manifestă partidul pentru dezvoltarea cooperativelor agricole și ridicarea nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Ne angajăm în fața conducerii partidului și a dumneavoastră personal să nu precupețim nici un efort pentru a aplica, la condițiile cooperativei noastre, măsurile deosebit de valoroase care au fost stabilite".

co- în- de ale- de pri- și

încheierea sesiunii

de cercetări și proiectări
de mașini agricole

Sesiunea științifică a Institutului de cercetări și proiectări de mașini agricole, organizată cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, și-a încheiat joi lucrările. Sesiunea a prilejuit un util schimb de idei, informații și experiență între specialiștii din domeniul cercetării și construcțiilor de mașini agricole, constituind, în același timp, începutul unei perioade mai bogate în realizarea obiectivelor privind înzestrarea agriculturii noastre socialiste cu noi mașini și utilaje la un nivel tehnic ridicat și cu o eficiență economică sporită.Participanții la sesiune au a- doptat în unanimitate o tele
gramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune între altele : Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că întregid colectiv al institutului este ho- tărit să depună toată priceperea și capacitatea sa de muncă pentru a-și aduce contribuția la îndeplinirea Directivelor stabilite de cel de-al X-lea Congres °.C.R. pentru făurirea in țara societății socialiste dezvoltate.(Agerpres)
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Mi-ar trebui o zi întrea- , gă ca să parcurg cu pasul întregul flux tehnologic al Combinatului siderurgic de la Galați. Priveliștea cetății de foc, în care doar constructorii au tezaurizat investiții ce depășesc 6,5 miliarde de lei. îți deschide la fiecare sută de metri o altă scenă din teatrul otelului. Gîndlndu-mă la a- ceastă operă de sinteză a industriei noastre grele, simt deodată dorința de a mă intîlni cu oamenii de demplt. cu cei care au venit aici cu un deceniu în urmă, pe vremea cînd oțelul Galaților se afla doar în visurile noastre.La serviciul de automatizări, termotehnică și metrologie al combinatului îl regăsesc pe inginerul Moisă Cahana. O dată cu el am pătruns fără dificultate în imperiul miniaturilor tehnice, in sistemul electronic fără de care existența gi- ganților, care asigură azi treizeci la sută din producția de oțel a țării, ar fi de neconceput. Volubil, cu un zîm'oet ușor ironic, des- fășurind o prelegere in cel mai strict limbaj științific, șeful acestui domeniu al minitehnicii știe să sensibilizeze unele elemente care, pentru profan, rămîn misterioase și opace. Biografia inginerului ar putea să înceapă cu aceste cuvinte obișnuite : „Mă număr printre primii angajați ai combinatului". Legitimația sa. purtind numărul 7, a- testă o vîrstă egală cu a celebrei platforme industriale.A lucrat mai întîi la serviciul tehnic, apoi a trecut la laminorul de tablă groasă. răspunzînd de întreținerea întregii părți energetice. A fost prezent alături de constructori la punerea în funcțiune a laminorului. Ca toți cei de pe platformă.

și el consideră că acest prim laminor a fost o veritabilă academie de studii tehnice. Laminorul de tablă groasă prezenta o noutate nu numai pentru industria românească, ci și pentru industria mondială a oțelului. Răspunderea era cu atit mai mare cu rit specialiștilor de la laminor li s-a pretins să asimileze și. în același timp, să verifice funcționarea utilaje-

înalte

Baia Sprie
REZULTATE REMARCABILE IN CREȘTEREA 

PRODUCȚIEI Șl A PRODUCTIVITĂȚII, IN ASIGURAREA 
STABILITĂȚII FORȚEI DE MUNCĂ

Aflată in bazinul maramureșan. Exploatarea minieră din Baia Sprie a beneficiat in ultimii ani de importante fonduri de investiții în vederea dezvoltării și modernizării producției. Schimbările calitative care au avut loc în procesul de extracție și prelucrare a minereurilor, eforturile făcute de colectivul de mineri pentru utilizarea cît mai rațională a „zestrei" tehnice a unității au determinat. implicit, sporirea producției, a productivității muncii, creșterea eficienței activității economice. Colectivul exploatării miniere a înțeles că numai pe această cale pot fi rambursate statului fondurile materiale și bănești alocate.La un moment dat, însă, rezultatele obținute nu au mai fost de natură să mulțumească. în special în domeniul permanentizării și folosirii forței de muncă, al utilizării timpului de lucru în subteran s-au "manifestat o serie de neajunsuri și deficiente care, în unele luni, puneau sub semnul incertitudinii realizarea integrală, ritmică a sarcinilor de plan. în anul trecut, în cele trei schimburi, fiecare avînd 8 ore de lucru, s-a înregistrat o fluctuație a forței de muncă nepermis de mare, în condițiile în care aveam nevoie de încă circa 200 de muncitori în subteran. Or, din cauza lipsei forței de muncă, a deselor descompletări a formațiilor de lucru, doar 75 din cele 96 echipe de mineri își realizau integral sarcinile de plan. Totodată, întreținerea liniilor de transport și a utilajelor se făcea anevoios, iar mecanismele miniere nu erau folosite rational, la întreaga capacitate.Desigur, o asemenea situație nu mai putea fi lăsată să dăinuie ; ea a- ducea prejudicii economiei naționale, unității noastre și chiar minerilor. Ca atare. în conformitate cu o hotă- rîre a conducerii de partid și de stat privind aplicarea de măsuri în scopul atragerii și permanentizării forței de muncă în industria minieră. începînd cu luna decembrie 1969 s-a trecut. în cadrul Exploatării miniere Baia Sprie, la experimentarea schimbului de lucru de 6 ore, de la intrarea pînă la ieșirea din mină. Experimentarea acestui cadru organizatoric îmbunătățit, continuă. Pe baza rezultatelor obținute in cursul experimentării, la sfîrșitul lunii noiembrie 1970 a apărut o hotărîre a Consiliului de Miniștri prin care se stabilește că durata schimbului de lucru în subteran la unitatea noastră va fi de 6 ore. fără modificarea indicatorilor de plan, a normelor de muncă si salariilor în vigoare. Colectivul nostru a primit cu deosebită bucurie această măsură, în care vede o nouă dovadă

Combinatul siderurgic din Galați : Sala de comandă nr. 3 care 
dem și celelalte subsecfii ale laminorului

șl au executat aceste utilaje n-au putut să prevadă din timp pre care- Nici noștea și ___ ______multe din fenomenele fizice și procesele tehnice produse și examinate la laminorul de tablă groasă, care astăzi, grație numeroaselor perfecționări aduse de noi. funcționează ca un ceasornic. Din impas am

fenomenele des- vorbiti.furnizorul nu cu- nu întîlnise încă
venit aici direct de pe băncile facultății, iar acum, realizînd un adevărat salt calitativ în pregătirea sa profesională, a fost numit șef de secție adjunct al Slebingului. Inginerul Constantin Vornicel era. cu cîțiva ani in urmă, șeful unei săli de mașini. Acum îl aflăm responsabil cu întreținerea electrică la laminorul de benzi la rece. La punerea în funcțiune a

alimentează 
de benzi la

cu energie electrică zona tan- 
rece Foto : M. Andreescu

de funcționare, de psihologia umană, instafețiile de reglajlogica șiToate sînt automatizate și, de la derapare pînă la ieșire, pe o distanță de peste un kilometru, sute de mii de repere sint comutate aici, spre a asigura comanda vitezelor, cantităților etc. Starea lor este controlată printr-un program-test, fi reperate, necesită cite 24 de orePentru a defecțiunile de

ELECTRONICA GUVERNEAZĂ
CETATEA OȚELULUI

lor. spre a formula cereri de îmbunătățire și de remediere a acestora către uzinele furnizoare.— După cum am aflat, cererile de îmbunătățiri reprezintă un volum de peste 6 sută de pagini.— Așa este 1 confirmă Moisă Cahana, Operația nu a fost ușoară. Existau instalații cu imperfecțiuni de concepție. Se semnalau porniri necomandate, intempestive ale utilajelor, avarii la cabinele cu igni- troane etc.— îmi amintesc acea perioadă de debut, cînd laminorul funcționa ca un tren personal, pe al cărui traseu erau nenumărate halte. Mă întrebam atunci dacă cei care au proiectat

reportaj de Traian FILIP

ieșit pe mai multe căi : am adus și am concentrat aici cele mai bune cadre, ne-am Împărțit între noi instalațiile și le-am „disecat", pu- nindu-ne la curent cu ultimele apariții în literatura de specialitate.Revedem laminorul de tablă groasă, primul mare obiectiv al combinatului. în care timp de patru ani s-a desfășurat o impresionantă cursă a perfecționării tehnice. 11 revedem pe inginerul Stan Ostache. care a

acestui nou gigant al siderurgiei participă multe asemenea cadre de valoare și, bineînțeles, cei ce se o- cupă de întregul ansamblu al computerelor de pe platformă.Ca o sală misterioasă, cu zumzete discrete, cu ecrane fluorescente, interiorul mașinii cibernetice instalate la ultimul laminor, de benzi la rece, ne primește într-o atmosferă silențioasă. Aceste agregate sensibile se apropie, prin modul lor

testări, ceea ce vorbește de la sine despre înalta responsabilitate a specialiștilor electroniști. Computerul laminorului de benzi la rece se află acum în faza de reglaj și punere în funcțiune, sub conducerea inginerului Ilie Iliescu. Cu alte caracteristici. calculatorul laboratorului central (ce! de-al unsprezecelea din combinat) este o mașină de analiză automată, care va putea să supună examenului. în timp de zece minute. 48 de elemente chimice.Marea familie cibernetica va ajunge în curind să aibă un centru de calcul, iar acest centru va prelua integral problemele de programare. de optimizare a

producției, de întocmire a lucrărilor economice, administrative, financiare. în acest sector efectiv parcă vezi cu ochii cum dispare diferența dintre munca fizică și cea intelectuală. în- tîlnim maiștri avînd cunoștințe de tehnicieni, ingineri cu pregătire de savanți, muncitori-studenți al căror țel este să ajungă în lotul de bază al sectorului. Tuturor acestor oameni li se cere entuziasm, capacitate de dăruire, pasiune pentru cunoașterea și însușirea noului. Șeful lor. ing. Cahana, ne schițează lapidar portretul ideal al electronistului :— Principala calitate : să nu te mulțumești cu ce știi. Cînd am terminat facultatea, despre tranzistori abia se auzise, iar despre tiri- stori nu știam nimic. Cei ce n-au răbdare, perseverență, nu pot năzui să cucerească această culme a muncii industriale.Aici, pe cele peste șase sute de hectare, se întinde un adevărat imperiu al tehnicii moderne. Munca ar fi imposibilă formă fără treizeci de de măsură cele șase complexe de reglaj ; mat, fără instalațiile telecomunicații care, anul viitor, vor două mii de numere telefonice, fără televiziunea în circuit, lnterfonia, radioamplificarea, telexul șl toate celelalte prețioase ajutoare și înlocuitoare ale omului.Descriind natura gigantului, sugerăm în același timp competența colectivului de constructori și mon- tori care s-a priceput să le amplaseze și să le pună în mișcare și, in același timp, hărnicia și pregătirea miilor de siderurgiști.

pe vasta plat- aportul celor mii de aparate și control, fără mii de bucle auto- ! de In atinge
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a grijii partidului și statului pentru îmbunătățirea condițiilor de ______ “ale minerilor, exprimîndu-și hotărîrea de a munci fără preget pentru noulmuncăîndeplinirea sarcinilor din cincinal.Indiscutabil, experimentarea a avut loc pînă acum la noi _ ... monstrat că reducerea duratei schimbului de lucru a contribuit la aplicarea, cu mai multă eficiență, a măsurilor pentru perfecționarea procesului de producție, la întărirea disciplinei in muncă, la îmbunătățirea situației forței de muncă din subteran. Introducerea schimburilor de șase ore a solicitat din partea a- paratubii tehnic și de conducere al exploatării noastre un efort organizatoric susținut, minuțios. Procesul de extracție a fost organizat în 3 schimburi productive, iar un schimb pentru întreținere, reparații și aprovizionare cu materiale. Ne-am preocupat, în primul rînd. de buna aprovizionare a echipelor de mineri cu piese de schimb, scule, materiale și altele. în schimbul IV lucrează echipe speciale, care se ocupă cu întreținerea utilajului și aprovizionarea cu materiale și care s-au putut crea tocmai datorită acestei noi forme organizatorice. Pentru buna activitate a acestor echipe, s-a amplasat în subteran un atelier central de întreținere și reparare a utilajelor, care a fost încadrat cu cei mai buni muncitori electromecanici. S-a trecut de asemenea, la reinstruirea personalului de deservire a utilajelor. Toate acestea au permis creșterea capacității mijloacelor tehnice din subteran cu 5—10 la sută. Am avut grijă să organizăm mai bine și asistența tehnică la fiecare loc de muncă. S-au întocmit, totodată, grafice ciclice pentru toate genurile de lucrări — în abataje, galerii, suitoare, urmărindu-se asigurarea unei producții sporite. In același timp, s-au aplicat și alte măsuri care vizează îmbunătățirea aerajului în subteran, reorganizarea transportului de muncitori, eliminarea unor „strangulări* în procesul de extracție și preparare.Esențial este că prin introducerea regimului de lucru de 6 ore, concomitent cu creșterea în medie cu 15,7 la sută a cîștigului minerilor din subteran (pe baza experimentării noului sistem de salarizare in minerit) s-a eliminat fluctuația forței do muncă, s-a înlăturat penuria de cadre de specialitate și, îndeosebi, do muncitori în subteran. Totodată, s-a putut efectua, ca niciodată pînă acum, o selecție judicioasă a celor care solicită angajarea potrivit aptitudinilor, calificării, experienței în minerit, genurilor de lucrări, aco- perindu-se nevoile de cadre în toate schimburile, la toate Sectoarele și locurile de muncă. Demn de relevat este faptul că numeroși muncitori de la suprafața minei, cît și din localitățile rurale, care vin să se angajeze, cer să lucreze in subteran. Este un fapt cert că noul regim de lucru oferă posibilitatea unei odihne mai prelungite pentru mineri, refacerii capacității lor de muncă.Efectele pozitive ale introducerii schimbului de lucru de 6 ore se oglindesc cu pregnanță în rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan, în creșterea productivității muncii, a indicelui de folosire a timpului de lucru. Dacă, în anul trecut, în unele luni, înregistram serioase rămîneri în urmă, pe cele 11 iuni din acest an am reușit să realizăm peste plan circa 7 000 tone da minereu extras și 12 000 tone de minereu excavat. S-a îmbunătățit radical și ritmicitatea producției. Randamentele miniere la toate genurile de lucrări au crescut cu 3,2 la sută ; a avut de cîștigat și calitatea minereurilor. De asemenea, lucrările de pregătire și geologice au fost efectuate integral. Ca urmare a eliminării unor timpi neproductivi, productivitatea orară a muncii a crescut cu 25 la tută.Semnificativ și apreciabil este faptul că s-au întărit substanțial ordinea și disciplina în muncă, iar programul de lucru este respectat cu strictețe de către toți salariații. în acest sens, o deosebită înriurire a avut și are munca politică-educativă pe care o desfășoară organizațiile de partid din subteran, de sindicat și U.T.C. S-a creat o opinie de masă combativă față de abaterile cele mai mărunte, care „consumau" din timpul productiv.Față de nivelul actual, în următorii trei ani ai noului cincinal volumul producției în unitatea noastră va crește cu 75 000 tone. Peste 70 la sută din sporul producției se va obține pe seama sporirii productivității muncii. Ciștigurile sporite de care au beneficiat minerii o dată cu generalizarea noului sistem de salarizare, experimentarea în continuare a regimului de lucru de 6 ore în stib- teran însuflețesc și mai mult colectivul nostru, îi dau puteri sporite de muncă, îi întăresc hotărîrea de a munci cu toată pasiunea și capacitatea creatoare pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce-i revin în viitorul cincinal.
Ing. loan IZVORAN
directorul Exploatării miniera 
din Baia Sprie-- '

care a de-

0 NOUĂ FABRICĂ LA NĂDLACLa Nădlac se construiește o modernă unitate a industriei ușoare, menită să prelucreze tulpinile de cînepă recoltate de pe întinse suprafețe din județul Arad și cele limitrofe. Ansamblul construcției cuprinde spații de conservare a tulpinilor, bazine pentru topire, o uscătorie mecanică, o sală a turbinelor de melițat, o stație de epurare a apei, un grup social.Prevăzută să intre în funcțiune în prima jumătate a anului viitor, noua întreprindere va livra anual peste 1 000 tone fibre de cînepă
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EXPUNEREA LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU ADOPTAREA PLANUU
* 1

DE STAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE PE ANUL 1971 1
îngăduiți-mi, tovarășe deputate și tovarăși deputați, să prezint, din împuternicirea Consiliului de Miniștri, principalele obiective ale dezvoltării economiei naționale în anul 1971.După cum vă este cunoscut, Comitetul Executiv al C.C al P.C.R. și guvernul au examinat principalele prevederi ale viitorului cincinal și proiectul planului pe anul 1971, stabilind măsurile necesare înfăptuirii lor. Ieri, plenara Comitetului Central al partidului a discutat și aprobat prevederile proiectului de plan pe anul viitor — prima treaptă a noului cincinal, amplu program de dezvoltare a economiei, științei și culturii, de înflorire multilaterală a României socialiste.Expunerea secretarului general al partidului nostru la ședința comună a Comitetului Executiv și a guvernului și concluziile sale la plenara Comitetului Central cuprind o analiză profundă a problemelor majore actuale ale vieții economice și sociale, abordează științific și realist căile și mijloacele de rezolvare a acestora, ne îndeamnă să privim dezvoltarea în viitor a țării, în lumina unor noi sarcini de natură să dinamizeze și mai mult progresul economiei naționale. S-a definit astfel un program concret de măsuri, menit să aducă o contribuție esențială la traducerea în viață a Directivelor Congresului al X-lea al partidului, un îndreptar pentru toți factorii care participă la realizarea obiectivelor înscrise în plan.Doresc să subliniez faptul că întregul proces al elaborării planului cincinal, grija pentru asigurarea unor ritmuri înalte de dezvoltare în viitor, orientarea economiei spre o structură modernă și eficientă, care să asigure creșterea venitului național și, pe această bază, ridicarea mai accentuată a nivelului de trai al poporului, s-a desfășurat sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a analizat în repetate rinduri întreaga construcție a planului și a adus o contribuție hotărîtoare la elaborarea lui în toate etapele de lucru.Stimați tovarăși,Cincinalul pe care-1 încheiem peste cîteva zile marchează noi și importante realizări în creșterea forțelor de producție și a standardului de viață al poporului. Sarcinile prevăzute pentru această perioadă vor fi îndeplinite și în unele domenii depășite. Ritmul de creștere a producției industriale este superior celui stabilit ; se depășește volumul planificat al investițiilor, asigurîndu-se lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materia- le a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri ; au fost inițiate și puse în aplicare importante măsuri de perfecționare a vieții economice și sociale ; s-au accentuat laturile calitative în toate domeniile de activitate, a sporit eficiența economică. Toate acestea au permis creșterea, an de an. a veniturilor oamenilor muncii, satisfacerea în condiții tot mai bune a nevoilor materiale și spirituale ale populației.Pornind de la nivelul atins în dezvoltarea economiei și de la sarcinile de viitor trasate de Congresul al X-lea al partidului, s-a elaborat proiectul planului pe perioada 1971—1975 care, îmbunătățit potrivit indicațiilor date recent de conducerea partidului și statului, va fi supus spre dezbatere Marii Adunări Naționale, împreună cu analiza amănunțită a modului de realizare a actualului cincinal.De aceea, în cele ce urmează mă voi rezuma la prezentarea proiectului de plan pe 1971, parte integrantă a noului cincinal, oprin- du-mă pe scurt asupra • realizărilor preliminate pe anul in curs.Față de anul 1969 producția industrială crește în acest an cu 11,5 la sută, investițiile sînt mai mari cu 5,6 miliarde lei, iar venitul național sporește cu 7 la sută. Rezultatele preliminate arată, de asemenea, că sarcinile privind creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție vor fi îndeplinite. A fost posibil astfel să încheiem acțiunea de îmbunătățire a salarizării, să asigurăm majorarea salariului real cu 8 la sută și, corelat cu aceasta, să sporim desfacerile de mărfuri de consum și prestațiile de servicii pentru populație.Aceste rezultate ar fi fost evident mai bune dacă nu aveam de înfrunt tat calamitățile din primăvară, care au cauzat pagube și pierderi materiale însemnate, au dus la nereali- zarea producției agricole planificate și a nivelului stabilit prin plan la unele produse ale industriei alimentare, cu implicații asupra veniturilor țărănimii și a întregului venit național. însemnate mijloace materiale și financiare au trebuit să fie alocate pentru repunerea în funcțiune a obiectivelor industriale, agricole și forestiere avariate, pentru redarea in folosință a drumurilor, podurilor, căilor ferate, rețeleloi de transport a energiei electrice și de telecomunicații, pentru a construi și reface un mare număr de locuințe în zonele afectate de inundații.Sub conducerea partidului, prin munca entuziastă, plină de abnegație a întregului popor, s-a obținut o producție suplimentară în industrie, s-a recuperat o parte din pagube, au fost limitate efectele calamităților, astfel incit realizarea în ansamblu a planului pe 1970 se înscrie în aceeași dinamică ascendentă care caracterizează cincinalul actual.Sarcinile pe anul viitor, cunoscute incă din luna iunie, au făcut obiectul unor ample dezbateri in întreprinderi, combinate, centrale și ministere. Din vară și pînă acum s-au efectuat numeroase studii și analize menite să atenueze influențele nefavorabile ale recoltei din acest an, să intensifice atragerea în circuitul economic a unor resurse naturale, să ducă la o mai bună fplosire a capacităților existente, la valorificarea superioară a materiilor prime și Ia sporirea eficienței. în această acțiune au conlucrat, intr-un spirit constructiv, unitățile economice, consiliile populare, organele județene de partid, ministerele și celelalte instituții centrale sub îndrumarea permanentă a conducerii partidului și guvernului, iar rezultatele ei sînt sintetizate In proiectul de plan ce vi se prezintă astăzi.Privite In ansamblu, prevederile planului pe anul viitor scot în evidență ritmul susținut de creștere a economiei, continuarea procesului de 

modernizare a structurilor, accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării și ridicarea nivelului de trai, în- tr-un cadru echilibrat din punct de vedere material, financiar și valutar. Produsul social va crește cu 10,6 la sută, iar investițiile cu circa 13 la sută față de 1970 ; vînzările prin comerț vor atinge aproape 100 de miliarde de lei iar volumul comerțului exterior va crește cu circa 14 la sută. Acești cîțiva indicatori confirmă că economia națională se angajează din plin, încă din primul an, pe linia înfăptuirii obiectivelor viitorului cincinal.Proiectul de lege prezentat Marii Adunări Naționale stabilește pentru producția industrială un volum de peste 321 miliarde de lei, cu 9 la sută mai mare decît In 1970. Sînt prevăzute creșteri de producție în toate ramurile și cu deosebire în industria construcțiilor de mașini, chimie, materiale de construcții, energie electrică și termică.Dezvoltarea economiei necesită o producție de energie electrică de 39 miliarde kWh, cu peste 11 la sută mai mult decît în anul 1970. Balanța energiei primare se echilibrează în- tr-o proporție însemnată prin aportul masiv al energiei hidroelectrice ca urmare a faptului că în anul viitor sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier va funcționa la capacitatea proiectată.Proiectul planului pe 1971 prevede extinderea bazei proprii de materii prime, majorînd sensibil în comparație cu ultimii ani nivelurile de extracție. Anul viitor, extracția de cărbune va spori cu aproape un milion de tone, iar cea de țiței cu peste 300 de mii de tone ; producția de gaz metan va fi cu circa 6 la sută mai mare decît în 1970 ; va spori extracția de minereuri complexe și vor fi continuate j lucrările pentru clarificarea volumului și calității rezervelor de bauxită silicioasă și pentru stabilirea tehnologiei de prelucrare.Date fiind însemnătatea bazei de materii prime pentru dezvoltarea e- conomiei noastre naționale și eforturile valutare considerabile pe care le implică importul de materii prime și materiale, vor trebui să fie puse urgent în aplicare indicațiile conducerii partidului privind extinderea cercetărilor și prospectărilor, care să contribuie la satisfacerea în proporție tot mai mare din resurse interne a necesităților dd materii prime și materiale.Concomitent cu eforturile care se fac în această direcție, o atenție deosebită trebuie să se acorde pe toate treptele organizatorice bunei gospodăriri a resurselor materiale. Proiectul de plan prevede reducerea normelor de consum cu 5,3 la sută la metal, peste 2 la sută la combustibilii utilizați în scopuri energetice. 2.4 la sută la cocs și cu 4—10 la sută la principalele consumuri de material lemnos.Este deosebit de important să se a- sigure realizarea efectivă a reducerii tuturor normelor de consum prevăzute în plan, evitîndu-se situații ca cele din acest an, cînd, în primele trei trimestre, economiile obținute prin micșorarea sub nivelul planificat a consumului în valoare de circa 392 milioane Iei au fost practic anulate de depășirea unor norme cu 385 milioane lei. îndeosebi la Ministerul Industriei Chimice. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și la Ministerul Agriculturii și Silviculturii.Pentru reducerea substanțială a consumurilor de materii prime și materiale este imperios necesar să se intensifice acțiunea de normare științifică, să se exercite un control riguros al respectării consumurilor normate, să se stabilească măsuri care să prevină depășirea consumurilor specifice și să mărească răspunderea celor care gospodăresc materiile prime și materialele.O Însemnătate esențială pentru baza materială a planului o are sporirea producției de oțel, care in 1971 va atinge 6.7 milioane tone. Prin dezvoltarea producției de oteluri aliate și intrarea în funcțiune la Combinatul de la Galați a laminorului de benzi la rece și a celui de benzi Ia cald, se îmbunătățește structura producției de laminate din otel, astfel Incit creșterea procentuală a valorii producției este de două ori mai mare decît sporul cantitativ al producției de oțel.Ținînd seama de eforturile consideri bile. materiale și valutare angajate în dezvoltarea siderurgiei, este necesar să se intensifice preocupării^. pentru sporirea producției sortimentelor de oțel și laminate de mare valoare economică, să se asigure mai buna utilizare a fondurilor fixe si creșterea eficienței In această ramură.Potrivit proiectului de plan pe anul viitor, producția industriei construcțiilor de mașini va crește cu circa 13 la sută, fiind orientată tn principal spre sectoarele de Înaltă tehnicitate, spre produse cu un grad superior de valorificare a metalului, caracterizate printr-o mai mare complexitate și finețe tehnică. Această orientare este ilustrată prin creșterea cu 21,3 la sută a industriei electronice, cu aproape 29 la sută a producției de aparate de măsură și control și mijloace de automatizare, cu 35 Ia sută a producției de utilaj tehnologic pentru industria chimică și cu circa 34 Ia sută a producției de mașini- unelte.Nivelul și structura producției In această ramură vor fi îmbunătățite încă din 1971 pe baza studiilor șl programelor în curs de elaborare privind accelerarea producției de nave, pentru intensificarea producției tehnicii de calcul, elementelor de automatizare, aparaturii de măsură și control și mașinilor-unelte, precum și pentru sporirea producției de mașini agricole.Pentru înlăturarea uneia dintre cauzele care provoacă Încă întreruperi în funcționarea mașinilor și instalațiilor trebuie să se asigure piesele de schimb nu numai ca volum global, valoric, ci în primul rind în cantitățile și sortimentele necesare. în acest scop, incepînd din 1971, planul cuprinde sarcini fizice de producție, pe grupe și repere importante, care urmează să fie detaliate de ministere și centrale astfel incit să corespundă ♦ cerințelor și contractelor Încheiate cu beneficiarii.

Sarcinile mari care stau în fața industriei constructoare de mașini impun aplicarea fermă șl neîntîrziată a indicațiilor date de conducerea de partid cu privire la profilarea, specializarea și cooperarea în producție, folosirea intensivă a spațiilor productive, a mașinilor și agregatelor, generalizarea schimbului 2 și introducerea schimbului 3. Sînt necesare, de asemenea, acțiuni energice și sistematice pentru selectarea și pregătirea muncitorilor calificați și a cadrelor de conducere a producției. A- semenea măsuri trebuie luate nu numai în industria constructoare de mașini, ci în toate celelalte ramuri.Producția industriei chimice depășește cu 11,1 la sută realizările preliminate pentru anul 1970 și este astfel planificată incit să susțină chimizarea intensă a agriculturii prin majorarea substanțială a livrărilor de îngrășăminte, antidăunători și bio- stimulatori. să contribuie la înlocui- iea materialelor deficitare printr-o gamă corespunzătoare de fibre și fire chimice, de mase plastice și cauciuc sintetic. Producția sectorului de sinteză fină va crește cu 13 la sută, acoperind într-o măsură mai mare consumul intern de produse de mic 
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tonaj al industriei chimice, textile și al celorlalte ramuri.Pentru a evita neajunsurile din anii anteriori, sînt necesare respectarea riguroasă a graficelor de realizare a parametrilor proiectați, efectuarea la timp și în bune condiții a reparațiilor și lucrărilor de întreținere la instalațiile existente, recuperarea întîrzieriior in elaborarea proiectelor, asigurarea utilajelor și cadrelor pentru noile obiective.In industria materialelor de construcții, producția va crește cu 13,3 la sută, iar în cadrul acesteia se va înregistra un spor de circa 16 la sută la prefabricate din beton armat și geamuri, aproape 21 la sută la plăci din asbociment și 5 la sută la ciment.Partidul și guvernul cer Ministerului Industriei Materialelor de Construcții și consiliilor populare județene să găsească și să valorifice posibilități noi de majorare și diversificare a producției, în scopul asigurării nevoilor sporite determinate de amploarea programului de investiții și de cererile crescinde ale populației pentru construcții de locuințe în mediul urban și rural.Planul prevede pentru industria lemnului creșteri mai importante la produsele care asigură valorificarea superioară a resurselor și îndeosebi a lemnului de calitate inferioară. Producția de plăci aglomerate va crește cu aproximativ 30 la sută, iar producția de plăci fibrolemnoase cu 50 la sută.Prin prevederile sale, proiectul de plan acordă și în anul viitor o atenție deosebită dezvoltării producției bunurilor de consum, lărgirii gamei de sortimente și adaptării acestora la evcluția gustului și exigenței consumatorilor. Față de anul 1970 produc- ) ția industriei ușoare va crește cu 8,8 la sută, pe baza unor sporuri însemnate — între 7 la sută și 17 la sută — la țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, sticlărie și altele. Vor trebui grabnic puse în aplicare indicațiile conducerii de partid și de stat pentru a îmbunătăți substanțial finisajul. a intensifica activitatea creatorilor de modele și a obține o mai mare varietate de mărfuri cu aspect atrăgător și de bună calitate.în industria alimentară se prevede ca producția să crească cu 7,8 la sută, sporuri mai însemnate urmînd să se realizeze la carne și conserve de carne, pește, conserve de legume și fructe, lapte, produse lactate, zahăr etc. Ar fi fost posibil să realizăm în această ramură o producție mai mare dacă recolta din 1970 nu ar limita, in prima parte a anului viitor, cantitățile de produse agricole disponibile pentru prelucrare. Folosind însă capacitățile existente și materiile prime de care dispunem, este necesar să se înfăptuiască în cel mai scurt timp sarcinile trasate de conducere cu privire la introducerea unei concepții noi asupra structurii producției. la extinderea gamei de produse cu prețuri diferențiate, îmbogățirea sortimentelor de preparate și semi- prep arate culinare, la adaptarea alimentației la cerințele vieții moderne.O contribuție însemnată la creșterea producției industriale, cu deosebire a producției bunurilor de larg consum, a materialelor de construcții, a produselor de serie mică și unicate, de subansamble, precum și la dezvoltarea prestațiilor de servicii către populație vor trebui să aducă în anul viitor unitățile din industria locală de stat, ale UCECOM și CENTROCOOP.în toate ramurile industriale, în toate sectoarele de activitate, sint de o deosebită importanță modernizarea și ridicarea calității producției, condiție a dezvoltării eficiente a economiei naționale, a competitivității pe piețele externe. Calitatea multor produse din industria construcțiilor de mașini, din chimie, industria ușoară și alimentară, precum și din alte ramuri nu este la nivelul cerințelor actuale ; se înregistrează încă numeroase reclamații justificate din partea beneficiarilor.Așa cum s-a evidențiat in concluziile plenarei de ieri. îmbunătățirea calității produselor trebuie să devină o problemă centrală a activității noastre, a tuturor ministerelor și u- nităților economice care livrează produse pentru piața internă și pentru export. Trebuie intensificate e- forturile pentru organizarea mai bună a controlului de calitate pe faze de producție, ridicarea calificării cadrelor lichidarea neglijențelor, aplicarea cu strictețe a legii calității pro

duselor, Întărirea răspunderii producătorului față de calitatea produselor fabricate.Peatru a grăbi procesul de înnoire a producției, proiectul planului pe a- nul viitor prevede ca valoarea produselor noi și modernizate să reprezinte 11,5 la sută din producția totală a industriei. Sarcini exprese sînt prevăzute în plan pentru Începerea fabricației a peste 200 de produse și grupe de produse noi în întreprinderile constructoare de mașini, a circa 100 de noi materiale și 110 sortimente de bunuri de consum. Se va sista fabricația unor produse depășite din punct de vedere tehnic și se va intensifica activitatea de revizuire a standardelor și normelor interne de calitate a produselor fabricate.Procesul de înnoire și modernizare a întregii economii pretinde realizarea din anul 1971 a unui program de cercetare concentrat pe problemele esențiale și actuale ale dezvoltării e- conomiei.în plan sînt nominalizate 640 teme de cercetare, iar durata medie planificată a cercetării a fost redusă la mai puțin de jumătate fată de cea din ultimii ani. Prin valorificarea a circa 230 de cercetări încheiate se 

prevede să se obțină o producție in valoare de circa 2,4 miliarde lei. în- cepînd din anul viitor vor fi luate măsuri pentru sporirea potențialului științific, îndeosebi în chimie și construcții de mașini, pentru concentrarea forțelor de cercetare potrivit sarcinilor de plan ce revin diferitelor ramuri ale economiei, astfel incit să sporească aportul’cercetării proprii la asimilarea mai rapidă a produselor și tehnologiilor noi, la perfecționarea licențelor achiziționate.Tovarăși deputați,Dezvoltarea agriculturii în 1971 se înscrie pe linia Directivelor Congresului al X-lea și a măsurilor stabilite recent cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturiiProiectul de lege pe care-1 dezbatem prevede ca producția globală a- gricolă să atingă, in condițiile unui an agricol normal, peste 91 miliarde de lei. Urmează să se obțină o producție de circa 5,6 milioane tone de grîu-secară față de 4,7 milioane tone cit s-a realizat în medie pe anii 1966—1970 și peste 9 milioane tone porumb, comparativ cu 7,3 milioane tone media anuală a cincinalului actual. Sporuri însemnate urmează să se realizeze, de asemenea, la producția de sfeclă de zahăr, cartofi, floa- rea-soarelui.în legumicultura se prevede creșterea producției prin folosirea rațională a terenurilor irigate și obținerea unor 'ecolte maxime pe cele 800 hectare de sere și circa 2 600 hectare culturi protejate, existente in producție în anul 1971. Fiecare județ, în funcție de condițiile specifice, va trebui să-și dezvolte bazine proprii de producție legumicolă, care să asigure satisfacerea în cit mai. bune condiții și în tot cursul anului a nevoilor populației.Efectivele de animale vor fi în anul viitor mai mari decît în 1970 cu 270 mii bovine. 1,3 milioane porcine. 550 mii ovine. în proiectul de plan sînt prevăzute mijloace pentru dezvoltarea zootehniei în sisteme moderne de creștere a animalelor și sînt asigurate condiții pentru îmbunătățirea bazei furajere, astfel incit să se poată obține o creștere importantă a producției de carne, lapte, ouă. lină.Proiectul de plan prevede pentru agricultură un volum de investiții din fondurile centralizate cu 15,8 la sută măi mare decît în 1970. îndreptate cu prioritate spre dezvoltarea și modernizarea parcului de tractoare și mașini agricole, extinderea lucrărilor de irigații. îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului. Față de acest an vor fi livrate agriculturii cantităti mai mari cu 47 la sută la îngrășăminte chimice si cu 25 la sută la insecticide, fungicide, ierbicide. Pentru administrarea acestora, agricultura va dispune de 66 avioane și elicoptere utilitare.Există posibilități de folosire mai bună a bazei materiale cu care a fost înzestrată agricultura. Pentru a scoate in evidentă aceste posibilități este suficient de amintit că randamentele pe multe- din suprafețele irigate sint inferioare celor prevăzute în documentațiile tehnice, iar preturile de cost la lapte Si carne din u- nele complexe de creștere și îngră- șare a animalelor sînt superioare celor avute în vedere la aprobarea investițiilor.în anul viitor, unitățile agricole, organele agricole județene. Ministerul Agriculturii și Silviculturii trebuie să acorde toată atenția executării la timp și în bune condiții a lucrărilor agricole, respectării regulilor agrotehnice, folosirii intensive a parcului de mașini și tractoare, a terenului agricol și cu deosebire a terenurilor irigate.Pentru realizarea importantelor sarcini care stau in fața agriculturii trebuie acționat operativ, concret și cit mai repede pentru aplicarea. In funcție de condițiile locale, a întregului complex de măsuri hotărîte recent pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Crearea consiliilor intercoo- peratiste. reorganizarea întreprinderilor de mecanizare. îmbunătățirea formelor de organizare și retribuire a muncii în cooperativele agricole de producție se impun a fi astfel folosite incit să devină pîrghil puternice, cu rol stimulator in organizarea mai bună a muncii, concentrarea și specializarea rațională a producției, legarea mai strinsă a veniturilor lucrătorilor din agricultură de rezultatele obținute și să contribuie, 

în ultimă instanță, la creșterea producției și a eficienței acesteia.Corespunzător creșterii producției industriale și agricole, activității de construcții și comerț exterior, planul prevede sporirea volumului transporturilor de mărfuri cu 9 Ia sută. Au fost alocate fonduri importante pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale a transporturilor pe căile ferate, rutiere, navale și aeriene.în aplicarea sarcinilor trasate de conducerea partidului, se elaborează măsuri care, începind chiar cu anul 1971. să asigure mai buna folosire a capacităților de transport existente, îmbunătățirea activității de încărcare și descărcare, întărirea disciplinei și răspunderii în acest sector de activitate Sînt. de asemenea, în curs de pregătire măsuri pentru folosirea judicioasă a potențialului porturilor dunărene, cu deosebire a porturilor Brăila, Sulina și Galați, care să per- mifă un trafic fluvial mai intens.Tovarăși deputați,Așa cum rezultă din proiectul de lege, volumul total al investițiilor pe anul 1971 se cifrează la 89 miliarde 

de lei, 75,8 miliarde de lei fiind acoperite din fondurile centralizate ale statului. Dind expresie politicii consecvente de industrializare, programul alocă industriei aproape 57 la sută din fondurile totale de investiții ; aproape un sfert sînt destinate dezvoltării și modernizării agriculturii și transporturilor. în cadrul acestui program va începe construcția a peste 300 de obiective.întrucît la 1 decembrie mai erau de pus în funcțiune importante obiective de investiții și la 48 de capacități termenele erau depășite, este necesar să fie intensificat ritmul de execuție pentru terminarea lor pînă la sfîrși- tul anului, ținînd seama de faptul că aceste capacități au fost luate în calcul la dimensionare^ producției pe 1971. Măsuri deosebite trebuie luate mai ales la obiectivele din chimie, construcții de mașini, materiale de construcții și agricultură, unde sînt întîrzieri importante față de graficele de execuție, cauzate de preocuparea insuficientă pentru asigurarea cu materiale și forțe de muncă a șantierelor și de deficiențele în livrarea la timp a utilajelor din țară și din import.Așa cum a arătat secretarul general al partidului, o problemă centrală a economie» este realizarea investițiilor cu cheltuieli minime, cu efecte economice cit mai mari și în termene mai scurte. în acest sens este necesar să se concentreze forțele și mijloacele în scopul scurtării termenelor de execuție. Prin plan se face un început bun în această direcție. Față de varianta din vară a proiectului de plan, s-a redus cu 50 numărul șantferelor care urmează să înceapă în 1971. în această situație sînt create premise favorabile pentru asigurarea, potrivit graficelor, a materialelor, utilajelor și forței de muncă, pentru evitarea dispersării lor pe prea multe șantiere și scurtarea duratei de execuție. O atenție deosebită trebuie să se acorde contractării și livrării ritmice a utilajelor tehnologice, din țară și din import, spre a nu repeta dificultățile din acest an.Pentru reducerea ponderii construcțiilor în volumul investițiilor și ieftinirea acestora, in anul viitor se impun pași hotăriți în direcția utilizării la maximum a spațiilor productive existente, dimensionării construcțiilor in strictă concordanță cu funcționalitatea lor tehnică, eliminînd finisajele costisitoare, nelegate de procesul tehnologic.Volumul lucrărilor de construcții- montaj prevăzut pentru anul viitor este asigurat cu materialele necesare, în condițiile reducerii indicilor de consum cu 17 la sută la cherestea de rășinoase, 4 la sută la ciment 2 la sută la metal. Este deosebit de important ca titularii de investiții, proiectanții și constructorii să continue acțiunea începută de reducere a consumurilor față de proiectele similare realizate, să prevadă prin proiecte folosirea de noi materiale mai ieftine și mai eficiente.Trebuie îndeplinite neîntîrziat sarcinile trasate de conducerea de partid și de stat în legătură cu îmbunătățirea substanțială a modului în care sînt gospodărite resursele materiale pe șantiere, asigurîndu-se o evidență clară a materialelor primite și a consumului acestora, dirijarea lor pe șantiere numai după aprobarea documentației de investiții și în conformitate cu graficele de eșalonare a lucrărilor, întărind controlul în toate fazele de execuție.Stimați tovarăși.Participarea din ce în ce mai intensă a României în circuitul mondial al schimburilor economice, care însoțește firesc dezvoltarea economiei naționale și constituie una din coordonatele majore ale politicii externe a partidului și guvernului, se evidențiază în proiectul de plan prin creșterea volumului comerțului exterior într-un ritm mai rapid decît cel al produsului socialVom dezvolta și în anul viitor schimburile comerciale, colaborarea economică, cooperarea în producție cu țările membre C.A.E R., cu toate țările socialiste — care vor deține, ca și pînă acum, ponderea principală în volumul comerțului nostru exterior Se vor extinde în același timp relațiile comerciale cu celelalte țări ale lumii.Volumul exportului se prevede să crească cu peste 18 la sută, urmînd ca produsele chimice, mașinile și utilajele să dețină 44,3 la sută din exportul industrial, față de 42 la sută în anul 1970.Cu toate progresele înregistrate, 

este încă nesatisfăcător gradul de valorificare a materiilor prime și a materialelor in produsele exportate. Importăm laminate de oțel cu un preț mediu pe tonă simțitor mai mare decît cel realizat la exportul de laminate. Aceeași situație este la mașini și utilaje, la unele produse ale industriei lemnului, ușoare șț alimentare, la care dinamica prețurilor obținute la export nu reflectă eforturile făcute pentru dotarea cu tehnică modernă, pentru pregătirea cadrelor și cheltuielile privind cercetarea științifică. Conducerea partidului solicită ca unitățile economice să acorde incă din prima parte a anului 1971 o atenție deosebită asimilării rapide a produselor noi de calitate superioară, fabricării produselor cu un înalt grad de prelucrare, competitive pe piețele externe. Mai ferm trebuie acționat și în direcția specializării unui număr de întreprinderi și secții pentru fabricarea de produse și sortimente destinate exportului.Pînă la sfîrșitul acestui an este necesar să fie urmărit zilnic modul în care se derulează exportul și luate măsuri operative pentru realizarea nivelurilor planificate, cunoscut fiind că orice restanță din 1970 trebuie recuperată în prima lună a a- nului viitor.Planul de import este strict core- • lat cu prevederile de producție și cu programul de investiții. Fondurile valutare alocate vor trebui gospodărite cu cea mai mare grijă, întrucît nici un import suplimentar nu va putea fi luat în considerare în anul viitor decît dacă e însoțit de un export peste prevederile planului, care să creeze resursele valutare necesare.Este pe deplin posibil și necesar să fie valorificate mai bine avantajele descentralizării comerțului nostru exterior, prin trecerea acestei activități la centrale, combinate și întreprinderi, sporind răspunderea lor pentru îmbinarea strinsă a procesului de producție cu cel de desfacere. Fiecare întreprindere, fiecare centrală industrială trebuie să îndeplinească în mod exemplar sarcinile de export, să cunoască cerințele pieței, să încheie din timp contractele necesare, să asigure calitatea și performanțele corespunzătoare tehnicii moderne pentru toate produsele ce se fabrică, să respecte cu punctualitate obligațiile de livrare, să contribuie activ Ia sporirea volumului și eficientei comerțului nostru exterior.Tovarăși deputați.Prin obiectivele stabilite pentru primul an al noului cincinal, se accentuează valorificarea rezervelor de care dispune economia noastră, se amplifică procesul de îmbunătățire a tuturor laturilor calitative ale dezvoltării economice.Se prevede ca în anul viitor eficiența economică — stabilită ca raport între venitul net și fondurile de producție — să crească în industria republicană cu peste 7 la sută față de 1970.Ca efect al reducerii prețului de cost se va obține un volum de economii de aproape 7 miliarde de lei. din care 68 la sută se va realiza în industria republicană. O importantă contribuție în această direcție va avea creșterea productivității muncii. pe seama căreia se va obține 70 la sută din sporul producției industriale. Aproximativ două treimi din economiile prevăzute în industrie vor rezulta din scăderea cheltuielilor materiale, ca urmare a reducerii normelor de consum și valorificării superioare a materiilor prime.In cursul elaborări planului pe 1971 și pe întregul cincinal s-a analizat critic modul în care sînt folosite capacitățile și spațiile de producție, nivelul normelor de consum, rezultatele acestei analize fiind incluse în proiectul de plan. Cu toate acestea sînt încă mari posibilitățile de folosire mai intensă a capacităților de producție, de reducere a normelor de consum, de creștere a productivității muncii, de obținere a unui volum maxim de producțțe în raport cu fondurile fixe și circulante existente. pentru valorificarea cărora trebuie să se acționeze cu hotărîre.Ridicarea eficienței economice la nivelul sarcinilor stabilite pretinde întărirea disciplinei de plan, a disciplinei tehnologice și de producție, precum și a disciplinei contractuale. La sfîrșitul lunii noiembrie erau restante la întreprinderile din industria republicană peste 15 000 de contracte, multe djntre ele încheiate între întreprinderile aparținînd aceluiași minister. Legea contractelor a introdus elemente noi, a reglementat relațiile directe dintre unitățile economice. urmărind creșterea răspunderii acestora pentru aprovizionarea la termen, în cantitățile și calitățile necesare producției. Întreprinderile, centralele nu folosesc încă drepturile conferite de lege pentru a recupera de la furnizori pagubele cauzate de neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract. Se cere imperios ca în anul viitor să se asigure circulația ritmică a produselor de la producător la consumator, respectarea riguroasă a angajamentelor asumate în cadrul relațiilor de cooperare intre întreprinderi și livrărilor pentru fondul pieței, șantierele de investiții și export. Trebuie promovate exigența și combativitatea, ridicată pe o treaptă mai înaltă răspunderea personală, introdusă o riguroasă ordine și disciplină în viața noastră economică.In anul viitor va trebui continuată eu fermitate aplicarea măsurilor preconizate de Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului cu privire la perfecționarea organizării, conducerii și planificării economiei naționale. Este necesar să urmărim cu deosebire ridicarea rolului centralelor și întreprinderilor în elaborarea planului, sporirea inițiativei și răspunderii, mărirea operativității și eficienței în rezolvarea sarcinilor Hotărîtoare în această privință sînt buna organizare a muncii pe toate treptele și în toate sectoarele de activitate, contactul direct cu problemele concrete ale vieții economice, soluționarea acestora cu un înalt spirit de răspundere, așa cum ne cerea ieri în plenară secretarul general al partidului.Se cere întreprinderilor, centralelor, consiliilor populara județene,

ministerelor, Comitetului de St Planificării și celorlalte organe trale de sinteză să aplice fern pînă la capăt măsurile precor care să ducă la o mai bună cu tere și valorificare a capacității producție, a întregului potențial nomic.Expresia sintetică a creșterii ducției industriale, agricole și celelalte activități productive, i ducerii substanțiale a cheltui materiale și a ridicării produ tății muncii este sporirea ven național cu 13,9 la sută, prev pe anul viitor. In aprecierea ai creșteri trebuie avut în vederi faptul că venitul național din 1970, față de care’ se calculează rul, a fost influențat de calami din acest an. In repartizarea ve lui național s-a prevăzut o r; acumulării de circa 30 la sută - sibilă și necesară pentru desfâșu în ritm susținut a reproducției j liste lărgite, pentru micșorarea lajului dintre țara noastră și dezvoltate din punct de vedere nomic.Tovarășe deputate și tovarăș putați,Prevederile proiectului de pla cordă o atenție deosebită rid nivelului de trai. Ele sînt îhcă i vadă că, așa cum spunea tova Nicolae Ceaușescu, „sensul fi mental și constant al politicii st’ nostru, preocuparea primord:?? partidului și guvernului este g bunăstării materiale și spirjjL celor ce muncesc de la orașejy “ ridicarea nivelului de civiy e întregii societăți**. ".ISemnificativ în acest sens faptul că din venitul național se gură mijloacele necesare p creșterea fondului de consum p cuitor cu 6,6 la sută comparații preliminările din anul 1970. S( crea locuri noi de muncă, ce permite creșterea cu 180 de r numărului de salariați și spe fondului de salarii cu circa 7 sută. Se vor construi 93 de tr. apartamente din fondurile cen zate sau cu sprijinul statului in dite și execuție, separat de k țele pe care populația le va co> din fondurile proprii. Sint prev de asemenea, fonduri impo pentru extinderea lucrărilor e re. transportului în comun, c tarea turismului și a rețelei d vicii.Pentru acțiunile social-cub ce urmează a fi finanțate de li getul statului se prevăd fondu: aproape 6 la sută mai mari in 1970. Cu fondurile alocate i sigură acoperirea cheltuielilor s lui pentru dezvoltarea învățăm lui, culturii și artei, îmbunăti ocrotirii sănătății, plata pensiil ajutoarelor. In cursul anului v în funcție de rezultatul? ce se obține în economie, se va mări cația pentru copii, urmînd ca 1 liile cu copii mai numeroși să I ficieze de sume mai mari dec prezent.• Aprovizionarea populației ib. obiectul unor preocupări deos S-au luat măsuri de însilozai unor cantități îndestulătoare di gume și fructe pentru perioad iarnă și s-a prevăzut sporirea 1 rilor la produsele agroalimentai bază. »La dispoziția populației vor fi In anul viitor cantități mai mar cit in 1970 : cu 8 la sută la car produse din carne, peste 13 la la pește și produse din pește, la sută la ouă, aproape 8 la su lapte și ulei, peste 6 la sută I; hăr, 38 la sută la legume. 80 la la cartofi, 5,7 la sută la turi, 15 la sută la trici 11 la sută la confecții, precum volum suplimentar de mărfuri d losință îndelungată : frigidere, te zoare, mobilă etc.Pentru imbunătățirea aprovizic populației — așa cum s-a sublin la plenara de ieri — este neces; toți factorii care participă la ac activitate de mare însemnătate și pundere să asigure buna gospoc a resurselor, dirijarea judicioas teritoriu a fondului de mărfuri, nizarea rațională a rețelei comei la orașe și sate, cunoașterea pe nentă a cererii populației și des rea promptă a consumatorilor, ' plicarea sarcinilor trasate de ci cere privind descentralizarea ap zionării populației, consiliile pop județene trebuie să-și creeze proprii de aprovizionare cu pre agroalimentare, cu legume, lap produse din carne, să manifeste multă inițiativă în producția pe local a unor bunuri de larg coi în sortimente variate. In același trebuie folosite toate avantaje pot rezulta din cooperarea inter; țeană în producția de mărfuri c nate aprovizionării populației.Stimați tovarăși deputați,Sarcinile importante înscriși proiectul de plan pe 1971 soliciți primele zile ale anului desfășui ritmică a activității, respectare: guroasă a relațiilor contractuale tărirea disciplinei și răspunder toate sectoarele de activitate.Studiile și măsurile care se vor bora pe baza indicațiilor date de ducerea partidului vor evid neîrdoielnic noi posibilități de sire intensivă a capacităților ț utilizare mai bună a forței de i că, de modernizare și ridicare s lității produselor, de scurtare a ratei de execuție a investițiilor i creștere a eficienței economice, < tecte pozitive chiar din anul 1971 pra dezvoltării economiei și ridi nivelului de trai.In temeiul celor expuse, vă roi varăși deputați, să conferiți putei lege proiectului ce v-a fost supus examinareAvem convingerea fermă că, conducerea Partidului Comunist mân, întregul nostru popor, i muncitoare, țărănimea, intelectua tea vor munci fără preget și-și dedica toate forțele, talentul și ceperea pentru a da viață sarci: cuprinse în planul pe 1971, adu astfel o nouă și importantă conți ție la făurirea unei economii pi nice, cu o structură modernă și cientă, la ridicarea României s< liste pe trepte tot mai înalte ale greșului și civilizației.
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EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI BUGHULU Decernarea unor ordine și medalii

DE STAT PE ANUl 1971
Prin Decret al Consiliului de Stat, cu prilejul împliniri a 80 de ani și, respectiv, a 75 de ani de la înființarea organizațiilor de stat pentru navigația fluvială și maritimă din țara noastră, precum și a 80 de ani de activitate a actualului port Constanta, au fost decernate Ordinul Muncii clasa a II-a și clasa a 111-a, precum

și Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a și clasa a V-a, pentru merite deosebite în muncă, unui număr de 62 de lucrători din sectorul navigației civile. Prin același decret a fost conferită Medalia Muncii unui număr de 273 de lucrători din navigația civilă.(Agerpres)

viața internațională

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

Vă rog să-mi permiteți ca, din însărcinarea Consiliului de Miniștri, să prezint Marii Adunări Naționale spre examinare și adoptare proiectul bugetului de stat al României pe anul 1971.Propunerile cuprinse în proiect au fost elaborate în concordanță cu prevederile înscrise în proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale, urmărindu-se aplicarea riguroasă a sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat cu privire la gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, creșterea rentabilității, folosirea cu simț de răspundere a banului public.Proiectul de buget a fost îmbunătățit pe baza hotăririlor adoptate în ședința din 25 noiembrie a.c. a Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și guvernului și a indicațiilor date cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, fiind apoi supus dezbaterilor și aprobării Plenarei Comitetului Central din 16 decembrie.
EXECUTAREA BUGETULUI 
DE STAT PE ANUL 1970 încheiem un an care s-a caracterizat printr-o activitate deosebită a colectivelor de muncitori, tehnicieni, ingineri din unitățile economice pentru îndeplinirea prevederilor înscrise în planul și bugetul de stat, în condițiile grele, determinate de inundațiile fără precedent din a- cest an.Mobilizarea întregului potențial material și uman al țării, în aceste împrejurări dificile, a creat premisele realizării și depășirii producției prevăzute pe ansamblul industriei, precum și a nivelului planificat al acumulărilor bănești. Pe această bază, executarea bugetului de stat pe anul 1970 s-a desfășurat în bune condiții, iar circulația bănească se situează în limitele planificate.în cursul acestui an, pe baza directivelor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, au fost elaborate și puse în aplicare experimentală — alături de alte măsuri economice — noile reglementări în domeniul financiar și bancar, ceea ce a determinat modificarea prevederilor inițiale ale bugetului, veniturile și cheltuielile diminuîndu-se cu 13,6 miliarde lei.Adaptarea indicatorilor bugetari s-a făcut în temeiul legii de adoptare a bugetului de stat pe anul 1970, care a autorizat Consiliul de Miniștri să introducă modificările în volumul și structura bugetului de stat, ce rezultă din aplicarea măsurilor privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale.în aceste condiții, veniturile bugetare pe anul 1970 se prelimină la 134,3 miliarde lei, în plus cu 650 milioane lei față de prevederi, iar cheltuielile se ridică la 131,2 miliarde lei, față de 132,6 miliarde lei planificat în legătură cu noile măsuri de ordin financiar, este de relevat că. deși de la Introducerea lor a trecut un timp relativ scurt, se poate aprecia că acestea, conjugate cu celelalte măsuri privind perfecționarea conducerii și planificării economiei, se a- plică în bune condiții, contribuind la creșterea rolului pîrghiilor econo- mice-financiare, la întărirea gestiunii economice a organizațiilor socialiste, la sporirea cointeresării și răspunderii pentru rezultatele activității fiecărei unități.Proiectul bugetului de stat al României pe anul 1971 — primul an al viitorului cincinal — se prezintă echilibrat. însumînd atît la venituri, cit și la cheltuieli 138,3 miliarde lei. Fondurile prevăzute în proiectul de buget acoperă integral nevoile de finanțare ale planului de stat, pre- văzîndu-se, totodată, o rezervă bugetară de l.S miliarde lei pentru satisfacerea necesităților suplimentare ce vor apărea în cursul anului.Corespunzător dezvoltării continue a economici naționale și creșterii venitului național, proiectul bugetului de stat pe anul 1971 se caracterizează prin sporirea resurselor financiare provenite de la organizațiile socialiste de stat, în condițiile majorării concomitente a fondurilor lăsate la dispoziția întreprinderilor, centralelor și celorlalte unități, în vederea asigurării unor posibilități lărgite de autofinanțare a dezvoltării, diversificării și modernizării activității lor economice. Totodată, proiectul de buget reflectă efortul pe care îl face statul nostru pentru asigurarea în continuare a unui ritm înalt al creșterii economice, pentru accentuarea laturilor calitative ale procesului de industrializare, pentru intensificarea dezvoltării și modernizării agriculturii.
VENITURILE BUGETULUI
DE STAT PE ANUL 1971Volumul acumulărilor bănești din beneficii, impozitul pe circulația mărfurilor și impozitul introdus pentru reglarea rentabilitâțil se va ridica in anul 1971, potrivit prevederilor. Ia 100 miliarde lei. Din totalul beneficiilor planificate ale unităților economice de stat rămin la dispoziția acestora 20 miliarde lei, mai mult cu 11 la sută decit în anul în curs, pentru efectuarea de investiții centralizate, creșterea mijloacelor circulante, constituirea fondurilor pentru investiții necentralizate și a celor de rezervă la nivelul centralelor, formarea fondului de premii și gratificați!, precum și pentru alte destinații prevăzute de lege.Sumele importante lăsate la dispoziția unităților economice scot în e- vidență lărgirea competențelor aces

(TEXT REZUMAT)
Cronica zilei

tor unități în folosirea unei părți din rezultatele propriei activități. Ele implică, in același timp, o creștere a răspunderii conducerilor întreprinderilor și centralelor, care au obligația de a veghea ca toate aceste fonduri să fie folosite cu maximum de randament.„Un element esențial al creșterii eficienței economice în viitorul cincinal — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la ședința Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului din 25 noiembrie a.c. — este sporirea rentabilității, mărirea beneficiilor în toate ramurile... Este necesar ca fiecare unitate economică și chiar fiecare produs să a- ducă beneficii, să fie rențabil. Reali- zînd aceasta, vom demonstra în fapt avantajele economiei socialiste planificate".în vederea traducerii în viață a a- cestei sarcini, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de producție și a beneficiilor pe anul 1971, s-a urmărit îndeaproape folosirea cu randament sporit a fondurilor de producție, a forței de muncă, reducerea consumului de materii și materiale, evitarea risipei în folosirea resurselor materiale și bănești.Rezultatele pozitive obținute de majoritatea unităților economice nu trebuie să ne abată atenția de la faptul că in economie se mențin unele neajunsuri. Astfel, cu toate măsurile luate cu privire la realizarea para
Expunere prezentată de deputatul 

FLOREA DUMITRESCU, 
ministrul finanțelor

metrilor tehnico-economici proiectați, în acest an a mai existat un număr de obiective importante la care, nerealizindu-se la termen nivelul producției, productivității muncii și al prețului de cost proiectate, economia a fost lipsită de bunuri materiale in valoare ce peste 1 miliard lei. La o serie de întreprinderi din industrie, agricultură, comerț sint imobilizate importante fonduri în materii prime, materiale, produse finite, mărfuri gyeu vandabile etc., care la mijlocul acestui an au ajuns la peste 6 miliarde lei. Ținînd seama că aceste deficiențe influențează nu numai rezultatele financiare, dar au și alte consecințe negative în economie, este necesar să acționăm cu mai multă hotărire pentru înlăturarea lor neîntirziată.Sint o serie de unități din agricultură la care rezultatele financiare se mențin la un nivel' necorespunzător, neajunsurile localizîndu-se îndeosebi în sectorul zootehnic, la culturile de legume în sere și solarii, precum și la alte obiective pentru care statul a acordat importante credite bancare. Este necesar ca unitățile agricole de stat și cooperatiste să depună eforturi pentru înlăturarea acestor deficiențe, pentru a obține producții care să asigure atît recuperarea cheltuielilor, respectiv restituirea creditelor, cit și un beneficiu.în totalul veniturilor prevăzute în proiectul de buget, impozitele și taxele de la populație, în sumă de 12,9 miliarde lei. reprezintă 9,3 la sută.Pentru asigurarea realizării și depășirii nivelului veniturilor planificate pe ansamblul bugetului de stat și pe fiecare capitol în parte, organele financiare și bancare au datoria să sprijine mai mult unitățile din toate ramurile economiei naționale în vederea identificării și punerii în valoare a rezervelor de reddcere a cheltuielilor de producție, de sporire a rentabilității, de creștere a volumului acumulărilor bănești.
CHELTUIELILE BUGETULUI 

DE STAT PE ANUL 1971în proiectul bugetului de stat pe anul 1971, pentru finanțarea economiei naționale a fost prevăzută suma de 73,6 miliarde lei. reprezentind 56,8 la sută din totalul cheltuielilor, în vederea înfăptuirii politicii partidului privind creșterea economică, o parte importantă a cheltuielilor bugetare, respectiv 35 miliarde lei. este destinată investițiilor. Totodată, un volum important al investițiilor centralizate va fi finanțat din beneficii, amortismente și alte resurse proprii ale unităților economice. De asemenea, la acoperirea financiară a investițiilor din fondurile centralizate ale statului va participa și creditul bancar.La lucrările ce urmează a fi începute în anul viitor, se impune ca titularii de investiții, organele de avizare și băncile finanțatoare să urmărească sistematic clarificarea, înainte de aprobare, a tuturor problemelor de care depind execuția ritmică și punerea în funcțiune a capacităților respective. Totodată, vor trebui să acorde o maî mare atenție folosirii depline și judicioase a spațiilor și capacităților e- xistente, să asigure reducerea la strictul necesar a cheltuielilor de investiții pe unitatea de produs.în proiectul de buget au fost prevăzute fonduri importante pentru dezvoltarea agriculturii de stat și cooperatiste, inclusiv cele necesare punerii in aplicare a măsurilor recent aprobate privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Astfel, pentru sprijinirea cooperativelor agricole s-au prevăzut resurse de peste 2 miliarde lei, destinate acordării de credite pe termen lung pentru investiții. De asemenea, s-au alocat circa 1,4 miliarde lei pentru acțiuni agrozooveterinare, pentru plata specialiștilor și pentru alte cheltuieli, fonduri de dare beneficiază giatuit cooperativele agricole.Deosebit de aceasta, unitățile cooperatiste vor obține avantaje financiare de circa 1,3 miliarde lei, ca urmare a măsurilor luate în 1970 pri

vind sporirea prețurilor de contractare la unele produse vegetale și animale, precum și a celor aprobate recent privind reducerea prețurilor la produsele industriale ce le sînt livrate. Adăugind la cele de mai sus creditele ce se vor acorda pentru a asigura un venit minim lunar garantat membrilor cooperatori, precum și pentru constituirea fondului de pensii, în cazul acelor cooperative care din motive obiective nu au realizat resursele necesare pentru aceste plăți, apare evident efortul însemnat pe care îl va face statul în anul 1971 pentru sprijinirea agriculturii cooperatiste.Dezvoltarea și diversificarea continuă a producției fac posibilă lărgirea permanentă a relațiilor noastre economice cu străinătatea. Concomitent cu creșterea cantitativă a comerțului nostru exterior, un accent deosebit se pune pe obținerea unei cit mai ridicate eficiente economice, financiare și valutare în schimburile comerciale externe.Acordarea dreptului de a efectua operațiuni de comerț exterior unui număr mai mare, de unități pune in fața acestora, așa cum a indicat conducerea partidului, sarcina cunoașterii temeinice a pieței externe și a tendințelor conjuncturale, astfel incit să crească eficiența economică a schimburilor noastre cu străinătatea.în anul 1971 se prevede ca de la bugetul statului să se cheltuiască pentru acțiunile social-culturale și pentru cercetarea științifică suma de 38,4 miliarde lei, reprezentind 27,8 la sută din totalul cheltuielilor bugetare. Calculate pe o familie, cheltuielile pentru învăță- mint, cultură, sănătate, sport, a- sistență și asigurări sociale, alocații de stat pentru copii etc., vor reprezenta circa 5 700 lei, cu 50 la sută mai mult decit în anul 1966.Expresie a grijii partidului și statului nostru pentru creșterea permanentă a nivelului de trai al populației, sporirea acestor cheltuieli se a- daugă la măsurile luate privind îmbunătățirea sistemului de salarizare, majorarea salariilor mici și alte asemenea măsuri.Alături de cheltuielile de această natură, populația va fi sprijinită, in continuare, cu importante credite pentru construcțiile de locuințe proprietate personală. în anul care vine, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda populației asemenea credite în sumă totală de aproape 2,9 miliarde lei, cu peste 700 milioane lei mai mult decit în anul 1970.Pentru finanțarea cheltuielilor administrației de stat centrale și locale, precum și pentru organele judecătorești și <je procuratură, s-a prevăzut în proiectul bugetului de stat suma de 2,7 miliarde lei.Pentru întărirea capacității de a- părarc a țării s-au prevăzut fonduri bugetare de 7,5 miliarde lei, respectiv 5,4 la sută din totalul cheltuielilor.
BUGETELE LOCALEParte integrantă a bugetului de stat, bugetele locale se ridică in anul 1971 la suma de 23,3 miliarde lei. A- cest volum de mijloace financiare reliefează importanța unităților admi- nistrativ-teritoriale, a drepturilor și sarcinilor pe care le au organele locale în satisfacerea nevoilor social- culturale, economice și edilitar-gos- podărești.Veniturile proprii ale bugetelor locale se propun la suma de 19,7 miliarde lei, cu peste 900 milioane lei mai mult ca in anul 1970. Aceste venituri acoperă 84,5 la sută din totalul cheltuielilor bugetelor locale. Restu’ cheltuielilor se acoperă prin cote defalcate din impozitul pe salarii și din dotsții de la bugetul republican.Ca urmare a preocupărilor pentru echilibrarea bugetelor locale cu venituri proprii, in anul 1971 județele Bacău, Brașov, Cluj, Mureș, Prahova. Sibiu, Timiș și municipiul București Iși vor acoperi cheltuielile din venituri proprii, vărsind și excedente la bugetul republican.Din totalul cheltuielilor prevăzute în bugetele locale, aproape 14 la sută se alocă pentru investiții centralizate, 58 la sută pentru finanțarea acțiunilor social-culturale, care dețin în continuare ponderea principală și peste 28 la sută pentru întreținerea și repararea drumurilor, gospodăria comunală și alte acțiuni.Pentru a crea condiții comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București să efectueze unele acțiuni noi, ce pot apare în cursul anului s-au prevăzut la dispoziția acestora fonduri de rezervă bugetară in sumă totală de 300 milioane lei.Este necesar ca toate comitetele e- xecutive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale să se preocupe de folosirea economicoasă a fondurilor puse Ia dispoziție, angajînd cheltuieli numai cu stricta respectare a dispozițiilor legale.în conformitate cu prevederile legii, vă supun spre adoptare contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1969, care cuprinde la venituri 147 miliarde lei, iar Ia cheltuieli 142,8 miliarde lei, cu un excedent de 4,2 miliarde lei.Anul 1971 prezintă o importanță deosebită, deoarece prin buna executare a planului și bugetului de stat se creează condiții pentru dezvoltarea susținută a economiei naționale in ceilalți ani ai cincinalului, pentru creșterea nivelului de trai al poporului. Oamenii muncii din țara noastră, urmînd cu încredere și abnegație politica partidului, iși vor aduce din plin contribuția lor creatoare la îndeplinirea sarcinilor planului și bugetului de stat pe anul 1971, făcînd astfel incă un pas înainte pe calea făuririi societății socialiste, multilateral dezvoltate, în patria noastră.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEJoi, 17 decembrie a.c., ministrul a- facerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Huot Sambath, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Cambod- giei în Republica Socialistă România.

CONCERT PENTRU MEMBRII 
CORPULUI DIPLOMATICJoi, 17 decembrie a.c., conducerea Ministerului Afacerilor Externe a organizat pentru membrii corpului diplomatic din București un concert susținut de corul „Madrigal" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu", dirijat de Marin Constantin.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice, cu soțiile, precum și alți membri ai corpului diplomatic din București.La concert au fost prezenți Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, George Macovescu. prim adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, adjuncții ministrului afacerilor externe, cu soțiile, președintele Uniunii Compozitorilor, rectorul Conservatorului de Stat „Ciprian Porumbescu", funcționari superiori din M.A.E. și alte instituții centrale.

HENRI COANDĂ ÎN MIJLOCUL 
STUDENȚILOR POLITEHNICIENISavantul Henri Coandă s-a întîlnit joi seara la Clubul Institutului Po

Concert festiv Beethoven 
al orchestrei RadioteleviziuniiIeri seară a avut loc concertul festiv al orchestrei simfonice a Radioteleviziunii cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea lui Beethoven. Compozitorul Tudor Ciortea. maestru emerit al artei, a rostit un cuvînt introductiv. Orchestra simfonică a Radioteleviziunii, sub bagheta lui Iosif Conta, a interpretat Simfonia a V-a. în partea a II-a a programului, marele pianist sovietic Emil Ghilels a tălmăcit in chip magistral Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră. Concertul festiv, care a fost transmis integral la Radio și Televiziune, s-a bucurat de un, deosebit succes.Au participat Pompiliu Macovei. președintele Comitetului de Stat pen-

Vizita A. S. prințul vremea
Shahpoor Mahmood

Reza Pahlavi
în călătoria pe care o întreprinde in țara noastră. Alteța Sa prințul Shah- poor Mahmood Reza Pahlavi, însoțit de însărcinatul cu afaceri ad-interim al Iranului la București, Cyrus Zoka, a sosit miercuri seara la Sibiu.în cursul miei de joi, înaltul oaspete a vizitat cunoscuta uzină sibi- ană „Independența", unde a luat cunoștință despre producția românească de mașini pentru industria metalurgică și chimică. Oaspetele iranian s-a interesat de asemenea de performanțele tehnice ale uneltelor pneumatice produse aici și de perspectiva dezvoltării acestui sector al uzinei.în cursul după-amiezii au fost vizitate cîteva secții ale Muzeului Bru- kenthal.în timpul vizitei la Sibiu, oaspetele iranian a fost însoțit de ing. Radu Botezatu, adjunct al ministrului industriei miniere -și geologiei.în aceeași zi, in saloanele restaurantului „împăratul Romanilor", ministrul Bujor Almășan a oferit un dineu în cinstea Alteței Sale prințul Shahpoor Mahmood Reza Pahlavi.(Agerpres)
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In turneul de Ia Schwerin

România—U.R.S.S. 17—16, la
handbalîn turneul internațional masculi’.! de handbal de la Schwerin (R. D. Germană) s-a disputat aseară intil- nirea dintre selecționatele U.R.S.S. și României. Victoria a revenit echipei României cu scorul de 17—16 (11—9).

HOCHEI :
Romania — Cehoslovacia (B) 

4—9Selecționata secundă de hochei pe gheață a Cehoslovaciei a susținut a- searâ pe patinoarul „23 August" din Capitală al doilea meci in compania echipei României. întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 9—4 (3—1, 3—2, 3—1) în favoarea sportivilor cehoslovaci.
Cehoslovacia—U.R.S.S. 5—2Peste 15 000 de spectatori au urmărit la Pardubice meciul internațional de hochei pe gheață dintre reprezentativele Cehoslovaciei și U.R.S.S Hocheiștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 5—2 (1—1, 2—0, 2—1) prin punctele marcate de Nedomanski (reintrat în prima formație), Czernic, Holik, Suhi și Paleczek. Pentru oaspeți au înscris Ciuciurin și Malțev. Revanșa se va disputa la 19 decembrie la Ostrava. 

litehnic cu studenții acestei mari unități de invățămint superior din Capitală.între eminentul om de știință, inginer și inventator și viitoarele cadre de specialiști pe tărîmul științei și tehnicii a avut loc un viu și interesant dialog, mărturie a prețuirii și interesului manifestat de studenți față de opera savantului. Pionierul | aviației reactive a împărtășit tinerei sale asistențe aspecte din activitatea sa, edificatoare pentru contribuția adusă la progresul științei și H tehnicii.
★Secretarul general al Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România, Adrian Dimitriu, s-a înapoiat în Capitală, venind de la Paris, unde a participat la lucrările reuniunii Secretariatului Asociației n Internaționale a Juriștilor Democrați. |Continuîndu-și turneul în țara H noastră, Ansamblul de balet al Ope- u rei de Stat din Budapesta a prezen- |! tat joi seara, pe scena Operei bucu- B reștene, un spectacol cu „Spartacus" N de Aram Haciaturian. Cu acest spec- R tacol, ansamblul a obținut, la Festi- n valul Internațional de balet de la || Paris din 1969. premiul „Steaua de H aur". Coregrafia aparține lui Seregi H Lăszld. gIeri a început la Deva prima edi- U ție a „Colocviilor ziaristice" — ma- H nifestare politico-profesională și cui- H tural-educativă, organizată de filiala }! Deva a Uniunii ziariștilor și Comite- II tul județean Hunedoara pentru cui- H tură și artă. . H(Agerpres)

tru Cultură și Artă, reprezentanți ai Uniunii Compozitorilor. Radioteleviziunii, membri ai corpului diplomatic, oameni de cultură și artă, un numeros public.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de bicentenarul nașterii lui Beethoven, joi. Filarmonica de stat din Sibiu a prezentai un concert omagial.Programul a cuprins piese de muzică de cameră. în aceeași zi, casa de cultură a municipiului a organizat în sala Bibliotecii Astra o manifestare omagială. A fost prezentată Simfonia a IX-a a marelui muzician.(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea s-a menținut relativ rece, cu cerul variabil, mai mult acoperit în prima parte a intervalului. Au căzut ninsori slabe locale in Transilvania, Moldova, sud- estul Olteniei și Dobrogea. Cu totul izolat. în sudul Banatului, precipitațiile au fost sub formă de burniță. Vintul a suflat in general slab, cu unele intensificări în estul Moldovei și pe litoral. Temperatura aerului la orele 14 oscila între minus 3 grade la Suceava și 5 grade la București, Otopeni, Urziceni, Dilga și Călărași. în București : Vremea a fost relativ rece, cu cerul variabil. Vintul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 6 grade. Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 decembrie. în țară : Vreme în general închisă și cețoasă. Vor cădea precipitații slabe izolate, mai frecvente în jumătatea de nord-est a țării; Vintul, în general, slab. Temperatura în creștere ușoară. începind din vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și plus 2 grade, iar maximele intre minus 2 și plus 7 grade. în București : Vreme în» general închisă și cețoasă, cu înseninări de scurtă durată. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Rugbiștii de la Steaua, 
victorioși in FranfaEchipa de rugbi Steaua București, care se află în turneu în Franța, a jucat la St. Denis cu o selecționată a orașului Paris. Jucînd foarte bine, rugbiștii români au obținut victoria cu scorul de 19—9 (11—9). Au marcat pentru Steaua Teleașă (9), Bu- dică (3) și Durbac (7). Pentru parizieni au înscris Mandrou (6) și Pinel (3). Sîmbătă, la Auxerre, Steaua întîlnește selecționata Armatei Franceze.

FOTBAL I
încă un succes al unei echipe 

olandezeLa Enschede, in „Cupa europeană a lirgurilor, echipa locală F. C. TWENTE a învins cu scorul de 1—0 (1—0) echipa DYNAMO din Zagreb. Unicul punct a fost marcat de Ker- khof In minutul 4. Pentru turul următor s-a calificat F.C. Twente cu scor final de 3—2.
Și Arsenal a trecut pragulTot în „Cupa europeană a tîrguri- lor", la Anvers echipa belgiană BE- VEREN a terminat la egalitate : 0—0 cu ARSENAL din Londra. Formația engleză, care a ciștigat primul joc cu 4—0, s-a calificat in sferturile de finală.Numeroși spectatori au urmărit la Madrid meciul internațional amical de fotbal dintre echipele SEVILLA și LEGIA Varșovia. Fotbaliștii polonezi au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0). Punctul victorios a fost marcat de Gadoka în minutul 54.

SOFIA 17. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite : Cea de-a 14-a sesiune a Adunării Populare a R. P. Bulgaria a dezbătut și aprobat proiectele de lege privind planul de dezvoltare social-economi- că a țării și bugetul pe anul 1971.în raportul prezentat deputaților, Tano Țolov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a menționat că, după cum se prevede, volumul producției industriale va crește anul acesta cu aproximativ 8.6 la sută în comparație cu 1969. Rezultatele preliminare pe 1970 arată că directivele celui de-al IX-lea Congres al partidului cu privire la cel de-al cincilea plan cincinal vor fi îndeplinite la indicii de bază — a spus el.Proteste împotriva inseenării judiciare de la Burgos
BRUXELLES 17 (Agerpres). — Parlamentul Belgiei a votat, în unanimitate, o moțiune în care condamnă înscenarea judiciară de la Burgos împotriva celor 16 patrioți basci. Camera Deputaților, se spune în moțiune, se alătură sentimentelor de simpatie exprimate în Europa și în alte zone ale lumii față de patrioții basci. Parlamentarii iși exprimă, cu acest prilej, îngrijorarea față de soarta militanților basci și cer autorităților spaniole să respecte drepturile elementare ale poporului spaniol.La rindul său, Harm Buiter, secretarul general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere, al cărei sediu se află la Bruxelles, a cerut tuturor organizațiilor afiliate să intensifice acțiunile de protest împotriva procesului de la Burgos.
ÎN PARLAMENTUL

TURCIEI

Vot de încredere 
in guvernul Demirel •s w fc* Jnm*' wANKARA 17 (Agerpres). — Parlamentul Turciei a reînnoit încrederea acordată primului ministru Suleyman Demirel. în cursul unor dezbateri, inițiate de partidele de opoziție. Adunarea Națională a Turciei a hotărît cu 309 voturi, contra 27 și o abținere, să nu dea curs cererilor de a se deschide o anchetă parlamentară în legătură cu acuzațiile de abuz de influență formulate de unele cercuri ostile guvernului împotriva lui Suleyman Demirel.Votul de joi dimineața este apreciat de observatorii politici din capitala Turciei ca un indiciu al stabilității majorității guvernamentale.
Un articol din ziarul „Izvestia"

Spre extinderea relațiilor 
economice și comerciale 

sovieto—vest-germaneMOSCOVA 17 (Agerpres). — îrt- tr-un articol consacrat relațiilor comerciale sovieto—vest-germane, ziarul „Izvestia" scrie, printre altele, că deși de la semnarea tratatului între U.R.S.S. și R.F.G. a trecut toarte puțin timp, dorința părților, exprimată în preambulul tratatului, de a dezvolta colaborarea dintre ele, inclusiv in domeniul relațiilor economice, iși găsește expresia reală in extinderea contactelor de afaceri dintre organizațiile de comerț exterior sovietice și firmele vest-germane, în sporirea numărului tranzacțiilor comerciale.Potrivit datelor statistice vest-germane privind comerțul exterior, anul trecut ponderea Uniunii Sovietice în importurile vest-germane de minereu de crom a fost de 34 la sută, de litiu — 50 la sută, de azbest — 15 la sută.După cum relatează „Izvestia", contractele, încheiate anul acesta la Essen, privind livrarea de gaze naturale de către U.R.S.S. în R. F. a„Glos Pracy“ despre „Declarația cu privire Ia intărirea securității internaționale"adoptată de Adunarea Generală a O.N.U.VARȘOVIA 17 (Agerpres). — A- preciind „Declarația cu privire la întărirea securității internaționale", adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., drept un document de mare însemnătate, ziarul polonez „Glos Pracy" subliniază că documentul stabilește principiile de acțiune în relațiile internaționale. „Este de o deosebită însemnătate faptul că a fost formulată și adoptată de majoritatea covîrșitoare a statelor reprezentate în O.N.U. o interpretare generală,

Raportorul a arătat că sarcinile principale ale planului pe 1971 le constituie creșterea eficienței economice, introducerea pe scară largă a realizărilor științei și tehnicii, accelerarea procesului de concentrare și automatizare a producției. Planul prevede ca 95 la sută din creșterea venitului național să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. Volumul producției industriale globale urmează să sporească cu 10,5 la sută față de nivelul anului curent. Schimburile de mărfuri ale R. P. Bulgaria vor spori în 1971 cu 18 la sută față de anul în curs, locul principal în colaborarea economică și în comerțul exterior conti- nuînd să revină țărilor socialiste, a spus vorbitorul.
In sprijinul eliberării 

deținuților politici 
din Guatemala!CIUDAD DE GUATEMALA (Agerpres). — Măsurile represive luate de autoritățile guatemaleze împotriva liderilor opoziției, a unor proeminente personalități din această țară, provoacă îngrijorare în cele mai largi pături ale populației. Potrivit agenției Prensa Latina, autoritățile continuă să primească numeroase și insistente cereri privind eliberarea deti- nutilor. politici. între aceștia aflin- du-so și reputatul scriitor guatemalez Humberto Alvarado Arellano.Campania in favoarea eliberării deținuților politici din Guatemala este sprijinită și în celelalte țări la- tino-americane. într-o informație din Santiago de Chile, aceeași agenție relevă că Asociația ziariștilor chilieni a adresat guvernului guatemalez o telegramă prin care cere eliberarea imediată a lui Arellano și a tovarășilor săi.

APRECIERI ELOGIOASE IA 
ADRESA CONSTRUCTORILOR 
ROMÂNI IN CEHOSLOVACIA

LA CHRUDIM, COMPLEXUL 
HOTELIER „ROMANIA”PRACfA 17. , — Corespondentul Agerpres, Eugen Ionescu. transmite; în localitatea Chrudim, din Cehia de est, a avut loc joi solemnitatea inaugurării oficiale a primelor corn» strucții realizate în întregime și predate la cheie de către constructorii români în Cehoslovacia. Este vorba de hotelul „România" cu o capacitate de ICO de paturi, de un complex comercial și de locuințe în jurul hotelului. Cu prilejul inaugurării, furnizorii — întreprinderea de comerț exterior „ARCOM" din București — au predat beneficiarilor cheia simbolică a frumosului edificiu înălțat de constructorii români în centrul localității Chrudim, reședința raionului cu același nume. Beneficiarii au fost unanimi în aprecieri elogioase la adresa muncii depuse de inginerii, tehnicienii și muncitorii români, subliniind în mod deosebit seriozitatea și elanul cu care aceștia au muncit, precum și respectarea întocmai a termenului fixat de dare în exploatare.

Germaniei și achiziționarea de către U.R.S.S. a unor țevi de mare diametru se vor răsfrînge favorabil asupra relațiilor comerciale dintre R.F.G. și U.R.S.S. Unul din aceste contracte prevede livrarea către firma „Ruhrgaz A.G.“ a unor cantități de 52 miliarde mc de gaze, într-o perioadă de 20 de ani. Numai valoarea acestor livrări depășește întreaga sumă a schimburilor de mărfuri intre U.R.S.S. și R.F.G. pe anul trecut. Este cea mai mare tranzacție din comerțul exterior între cele două țări, relevă ziarul. Potrivit prevederilor celui de-al doilea contract, uzinele „Mannesmann" vor fabrica pentru Uniunea Sovietică 1 250 000 tone de țevi de mare diametru.„Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre R.F.G. și Uniunea Sovietică, conchide „Izvestia", poate aduce, intr-adevăr, rezultate bune ambelor țări. Această evoluție va fi mai rapidă dacă relațiile comerciale se vor întemeia pe o bază reciproc avantajoasă, fără discriminări și bariere artificiale".

universală și unitară a principiilor de natură să rezolve anticipat problemele războiului și păcii, scrie ziarul. Fără respectarea acestor principii, menținerea păcii și dezvoltarea colaborării dintre state sînt cu neputință", subliniază „Glos Pracy", arătînd că declarația lipsită de echivoc ridică o nouă barieră in calea forțelor și cercurilor care „cred încă în dreptul celui mai puternic in relațiile internaționale și în posibilitatea de a-și impune voința altora*.
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CUVINTUL PREȘEDINTELUI EDVARD HAMBRO 

LA ÎNCHIDEREA CELEI DE-A 25-A SESIUNI 
A ADUNĂRII GENERALENEW YORK 17 (Agerpres). — în cuvintul de închidere a celei de-a 25-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Edvard Hambro, președintele Adunării, a apreciat că bilanțul celor 13 săptămîni de dezbateri publice și negocieri neoficiale este categoric pozitiv. El a evidențiat importanța documentelor adoptate de sesiunea jubiliară. în opinia sa, faptul că pentru prima oară în ulțimele două decenii proiectul de rezoluție prevăzînd restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. a întrunit majoritatea simplă reprezintă un eveniment de însemnătate majoră. „Organizația Națiunilor Unite trebuie să aibă un caracter universal, dacă vrem ca ea să se ocupe în mod adecvat de marile probleme ale războiului și păcii, dacă vrem să salvăm mediul înconjurător, dacă vrem să facem din planeta noastră un cămin adevărat pentru toate ființele umane", a declarat Hambro. Cu re-

ferire la problemele Orientului Apropiat, el a exprimat părerea că există temeiuri de a se spera într-o reluare apropiată a convorbirilor sub egida ambasadorului Gunnar Jarring.

Opinii in favoarea 
convocării conferinței 

asupra securității 
europene

Evoluții pe scena politică în apărarea intereselor naționale

OLANDA

HAGA. — Camera inferioară a parlamentului olandez a cerut guvernului, printr-o rezoluție, să întreprindă o inițiativă menită să sprijine restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite.
Conferința cvadripartită
in problema vietnameză

a Orientului Apropiat
PREȘEDINTELE SADAT 
REAFIRMA DORINȚA 

DE PACE A R.A.U.

namentale, a lansat un apel în favoarea reluării rapide a convorbirilor Jarring.
ale dezvoltării economice

BOLIVIA MEXIC

PARIS 17 (Agerpres). — Joi s-a desfășurat la Paris o nouă ședință — cea de-a 95-a — în cadrul convorbirilor cvadripartite în problema vietnameză. în cuvintul său, Xuan Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam, a arătat că recenta declarație a președintelui S.U.A., Richard Nixon, în care acesta a afirmat că Statele Unite nu vor ezita să reia bombardamentele împotriva R. D. Vietnam constituie o sfidare nu numai lui vietnamez, ci poarelor iubitoare tate.Șeful delegației luționar Provizoriu Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, a reafirmat că guvernul său este gata să accepte un acord de în-

la adresa poporu- și a tuturor po- de pace și drep-Guvernului Revo- al Republicii Nguyen

cetare a focului, dacă Statele Unite se angajează solemn să retragă trupele lor și ale aliaților lor din Vietnamul de sud pină la 30 iunie 1971, și dacă regimul de la Saigon consimte la constituirea unui guvern de coaliție din care să fie excluși Nguyen Van Thieu, Nguyen Cao Ky și Tran Thien Khiem. în același timp, a precizat Nguyen Thi Binh, ar putea începe tratativele în problema prizonierilor de război.în cuvintul său, șeful delegației americane, David Bruce, a evitat din nou să dea un răspuns clar propunerii făcute de Nguyen Thi Binh, re- zumîndu-se să citeze cîteva paragrafe din recenta declarație a președintelui Nixon.

VIENA 17. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : în Parlamentul austriac au continuat dezbaterile pe marginea proiectului de buget pentru anul 1971. Cu acest prilej au fost abordate și unele probleme de politică externă. Observatorii politici remarcă faptul că Partidul populist, aflat în opoziție, nu a atacat orientarea de ansamblu a guvernului austriac in ce privește politica externă, șubliniindu-se că in această direcție este menținută linia continuității. Abordind probleme care decurg din evoluția situației internaționale, unii vorbitori au exprimat îngrijorarea față de proporțiile cursei înarmărilor. Deputatul Karl Czernetz, din partea Partidului socialist, a subliniat că este și de datoria Austriei să facă un apel la curmarea a- cestei evoluții. La rindul său, deputatul liberal Scrinzi a apreciat poziția guvernului în problema convocării conferinței asupra securității europene și a recomandat ministrului de externe austriac să sprijine o asemenea reuniune.în cuvintul rostit la încheierea dezbaterilor pe marginea acestui capitol, ministrul de externe, Kir- chschlaeger, a evidențiat, printre altele, inițiativele austriece în favoarea unei conferințe asupra securității europene și abordarea de către guvernul Austriei a problemei relațiilor cu R.P. Chineză.

marocane intr-o nouă
perspectivă

M. Schumann la Rabat

V

O declarațiea guvernului sovieticMOSCOVA 17 (Agerpres). — Agenția TASS anunță că a fost dată publicității Declarația guvernului U.R.S.S. in legătură cu Apelul publicat la 10 decembrie de către C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și guvernul R. D. Vietnam. Oamenii sovietici au urmărit și urmăresc cu o deosebită atenție și simpatie lupta eroică a poporului frate vietnamez dusă împotriva agresorilor și îi acordă în permanență un sprijin și un ajutor multilateral, se spune în declarație. Apelul C.C. al Partidului celor ce muncesc Vietnam și al guvernului adresat poporului vietnamez apreciat în Uniunea Sovietică pas important, orientat spre
din R.D.V. este ca un mobi

lizarea în continuare ă patrioților din Vietnam, pentru apărarea cuceririlor socialiste, in lupta împotriva dictatului imperialist și a atentatelor la independența și libertatea țării.Fidelă principiilor internaționalismului proletar, Uniunea Sovietică împreună cu celelalte țări socialiste, subliniază declarația, sprijină pe deplin poziția justă a guvernului R.D.V., care cere încetarea neîntîr- ziată a agresiunii americane, retragerea totală și necondiționată a trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud și respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele sale interne.

RABAT 17 (Agerpres). — Ministrul de externe al Franței, Maurice Schumann, a sosit joi la Rabat, într-o vizită oficială de trei zile, la invitația guvernului marocan. Convorbirile marocano—franceze, prilejuite de această vizită — prima pe care un ministru de externe francez o întreprinde in Maroc după obținerea independenței țării — vor permite, după aprecierea presei din Rabat, relansarea cooperării dintre cele două state.Evocînd, într-un interviu agenției Maghreb specth a relațiilor ministrul francez rice Schumann, a va menține nivel înalt, financiară ordine de mann a declarat tică mediteraneană începe prin*,’,stabilirea sau menținerea" de bune raporturi intre statele riverane, adăugind că Mediterana trebuie să fie o „mare a păcii, o regiune care să nu cunoască cursa înarmărilor și alte competiții, decît cele pașnice".

AcordatArab Press, per- franco—marocane, de externe, Mau- declarat că Franța anul 1971, la un Și Maroc. în altă Maurice Schu- că orice . poli-
Și înasistența economică pentruidei,

CAIRO 17. — Corespondentul Agerpres, C. Oprică, transmite : în cursul unei recepții care a avut loc la palatul Abdine în onoarea ambasadorilor și șefilor misiunilor diplomatice acreditați la Cairo, președintele R.A.U., Anwar Sadat, a rostit un discurs în care a subliniat că țara sa dorește instaurarea păcii. „Nu vrem să se verse nici o picătură de singe — a afirmat Sadat — dar cînd este vorba despre ocuparea teritoriilor noastre și sînt puse în joc suveranitatea noastră națională și drepturile noastre sacre nu vom ezita să facem toate sacrificiile, oricîte dificultăți ar trebui să întîmpinăm". El și-a exprimat convingerea că poporul egiptean va depăși cu succes actualul moment dificil și va redobîndi teritoriile aflate în prezent sub ocupație jsraeliană.Ziarul „Al Ahram" a dat joi publicității mesajul transmis de președintele Anwar Sadat regelui Hussein, în care își expune punctul de vedere in legătură cu evoluția situației din Iordania. în acest mesaj, precizează ziarul, Anwar Sadat se pronunță pentru încetarea definitivă a incidentelor dintre forțele armate ior- daniene și grupurile de comando palestinene. El adresează un nou apel ambelor părți de a respecta cu strictețe prevederile acordului încheiat în luna septembrie, la Cairo, în vederea normalizării situației din Iordania. Președintele R.A.U. consideră că este necesar ca toate statele arabe care au participat la conferința de la Cairo să-și intensifice sprijinul față de acțiunea Comitetului Superior Arab, prezidat de Bahi Ladgham, în vederea reglementării definitive a situației din Iordania.
IN SPRIJINUL RELUĂRII 

„MISIUNII JARRING"BONN 17 (Agerpres). — în cursul unei convorbiri care a avut loc la Bonn intre Walter Schell, ministrul afacerilor externe al R.F.G., și regele Iordaniei, Hussein, cei doi oameni politici și-au exprimat speranța că misiunea Gunnar Jarring, în vederea soluționării conflictului din Orientul Apropiat, va putea fi reluată rind.Regele Hussein a subliniat putea fi înregistrate progrese drul < ’ ‘ “Jarring resate.
în cu-ar ca-că . _ inconvorbirilor pe care Gunnar ; le va avea cu părțile inte-AVIV 17 (Agerpres). — Mi- de externe al Israelului.

RIAD 17 (Agerpres). — Regele Feisal al Arabiei Saudite a avut miercuri o întrevedere cu o delegație din Republica Arabă Yemen formată din generalul Hassan Al Amri și Ahmed Al Chami, membri ai Consiliului prezidențial, și șeicul Abdallah Ben Hassan Al Ahmar, președintele Consiliului Național. Observatorii politici apreciază că vizita celor trei conducători yemeniți in capitala Arabiei Saudite se înscrie in acțiunile diplomatice vizînd îmbunătățiri continue ale relațiilor dintre cele două țări, relații care în trecut au cunoscut momente de deosebită tensiune.DAMASC 17 (Agerpres). — Generalul Mustapha Tlass, șeful statului major al armatei siriene, s-a reîntors, miercuri seara, la Damasc, venind de la Cairo. Șeful statului major al armatei siriene a avut, în cursul șederii sale în capitala R.A.U. întrevederi cu omologul său egiptean, generalul Mohamed Sadek, privind probleme de interes reciproc.
CONDUCTA PETROLIERA 

„TAPLINE" VA FI REPUSA 
IN FUNCȚIUNEDAMASC 17 (Agerpres). — Lucrările de refacere a conductei „Tapli- ne" urmează să înceapă peste cîteva zile, au anunțat surse oficiale siriene. Știrea a fost comunicată la sfir- șitul convorbirilor care au avut loc la Damasc între membrii guvernului sirian și reprezentanți ai companiei americane „Aramco". căreia îi aparține conducta.Conducta „Tapline", care transportă petrolul extras din cîmpurile petrolifere. ale Arabiei Saudite spre Marea Mediterană, trecînd prin teritoriul Iordaniei, Siriei și Libanului, a fost, după cum se știe, avariată în cursul lunii mai într-un punct de pe teritoriul sirian.

Trecerea sub controlul sta
tului a industriei zahărului

controlul statului 
ultimelor două 
această ramură producție anuală

LA PAZ 17 (Agerpres). — întrea
ga industrie a zahărului din Bolivia 
a fost trecută sub 
prin naționalizarea 
mari companii din care concentrau ode 83 000 de tone de zahăr. Noul decret al guvernului bolivian se înscrie în politica de aplicare a programului prezentat la instalarea regimului generalului Juan Jose Torres de preluare de către stat „a responsabilității construirii industriei grele, a industriilor chimice de bază, petrochimiei și metalurgiei, a valorificării resurselor naturale și scoaterea lor de sub controlul străin".Din programul guvernamental, concretizat în planul de dezvoltare, guvernul a aplicat, după cum s-a mai anunțat, o serie de măsuri. Printre acestea figurează instaurarea controlului de stat asupra tuturor întreprinderilor metalurgice și de rafinare a minereurilor, în scopul „de a proteja interesele naționale în fața penetrației capitalului monopolist străin" și de a-1 împiedica să exercite o influență destructivă asupra începuturilor industriei metalurgice bo- liviene. în același timp, au fost a- doptate o serie de măsuri cu caracter social privind îndeosebi relațiile autorităților cu mișcarea sindicală, satisfacerea parțială a revendicărilor minerilor bolivieni etc.

împotriva penetrației capi 
talului străinCIUDAD DE MEXICO 17 (Ager- pces). — Ziarul mexican „El Universal" a publicat o declarație a Camerei naționale de industrie din Mexic care atrage atenția asupra intensificării penetrației economice străine, în special prin achiziționarea firmelor autohtone de către companiile âpar- ținînd corporațiilor nord-americane sau controlate direct de acestea. Declarația relevă faptul că această tendință este încurajată de sistemul fiscal în vigoare prin care statul percepe 42 la sută din totalul profiturilor firmelor mexicane. în timp ce companiile străine plătesc mai puțin de 20 la sută. Camera națională de industrie cere adoptarea unei noi legislații privind reglementarea intrării capitalului străin în țară și a regimului fiscal al acestora, precum și încurajarea investițiilor mexicane în dezvoltarea principalelor ramuri ale economiei.

TEL nistrul ____ r_____Abba Eban. a declarat că dezbaterile guvernului israelian asupra revenirii sale la convorbirile Jarring se află intr-un stadiu foarte avansat, relatează agenția Reuter. El a precizat că adoptarea unei hotărîri în acest sens trebuie urgentată, a doua perioadă de încetare temporară a ostilităților la Suez expirind in februarie.Potrivit agenției France Presse, hctărîrea respectivă urmează să fie luată in cursul reuniunii de duminică a cabinetului israelian. In preajma aeestoi dezbateri, menționează agenția, conducerea partidului Mapam, membru al coaliției guver-

agențiile de presă transmit
Ministrul comerțului ex

terior al României, CorneI Burtică, aflat în vizită în Grecia, a fost primit joi de Stilyanos Patakos, prim-vicepreședinte al guvernului, și a avut convorbiri cu Nikolaos Ma- karezos, ministrul coordonării economice, și Ch. Xanthopoulos-Palmas, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

reene au cerut în mod hotărît să fie inapoiați neîntirziat aviatorul șl avionul R. P. D. Coreene care a. aterizat, la 3 noiembrie, intr-o zonă situată la sud de linia de demarcație militară, rătăcindu-se în cursul unui exercițiu de zbor la mare altitudine. Reprezentanții R. P. D. Coreene au arătat că întîrzierea în deturnarea aviatorului și aparatului contravine prevederilor acordului de armistițiu.

aspecte ale cooperării economice dintre cele două țări, îndeosebi problemelor petroliere.

împăratul Haile Selassie 
al Etiopiei a emis un de
cret pr'n se ‘nst‘tu*e starea de urgență în majoritatea regiunilor din provincia Eritreea, care trec sub directa administrație a ministrului apărării, generalul Kebbede Gabre.

Inceperea convorbirilor 
oiiciale anglo-americane. Premierul britanic, Edward Heath, a început joi convorbirile oficiale cu președintele S.U.A., Richard Nixon, în cadrul primei vizite pe care o. efectuează după revenirea la putere în Anglia a partidului conservator. Atenția observatorilor a fost reținută de insistența cu care cele două personalități politice au subliniat, în cadrul ceremoniei de primire la Casa Albă, persistența „relațiilor speciale" dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Cel de-al 7-lea Congres 
al Organizației Internațio
nale a Ziariștilor ™ avea ioc ia Havana între 4 și 9 ianuarie anul viitor, a anunțat președintele Uniunii Ziariștilor din Cuba, Ernesto Vera. Pînă în prezent, și-au anunțat participarea 350 de delegați, observatori și invitați de onoare din 90 de țări, precum și observatori din partea a 21 de organizații internaționale.

Camera Superioară a 
parlamentului indian 8 trunit pentru a examina situația creată in urma refuzului Curții Supreme de a valida, sub pretextul că ar fi neconstituțional, decretul prezidențial care anulează rentele și privilegiile acordate foștilor maharajahi. Cu acest prilej, primul ministru Indira Gandhi a declarat că actuala constituție a țării va fi modificată, dacă va fi necesar. De asemenea, primul ministru și-a exprimat hotărirea de a acțopta noi măsuri dească privilegiile jahi.

în-

menite să îngră- foștilor mahara-
Cea de-a patra rundă a 

negocierilor iranco-algerie- 
jjg s-a deschis miercuri în capitala Algeriei la nivel ministerial. Negocierile sînt consacrate examinării unor

Comitetul
Partidului laburist britanic, reunit în cadrul unei ședințe, speciale, a hotărît, în unanimitate, să convoace o conferință extraordinară a partidului, în cazul cînd eventualul acord privind aderarea Angliei la C.E.E. va fi ratificat de parlament înainte de întrunirea Conferinței naționale laburiste din toamna anului 1971.

Executiv al

Convorbiri iugoslavo— 
vssî-germffiie. Gerhard șchra- der, președintele Comisiei de politică externă a Bundestagului R. F. Germaniei, care a sosit la Belgrad, la invitația Parlamentului iugoslav, a avut convorbiri cu un grup de depu- tați ai Skupștinei Federale, membri ai comisiilor de politică externă. Au fost abordate probleme privind activitatea celor două parlamente în domeniul politicii externe, precum și u- nele probleme de interes reciproc Joi, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F.I. l-a primit pe Gerhard Schroder.

a

/
în Pem a fost creat Centrul Cooperativelor agricole cultivatoare de trestie de zahăr — organism menit să coordoneze activitatea complexelor agro-industriale expropriate prin legea pentru reformă agrară adoptată în iunie 1969. Un rol deosebit îi va reveni noului organism in ce privește comercializarea și industrializarea produselor acestor cooperative.
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Amănunte despre stația
„Venus-7" rele tute

de constructorul principalMOSCOVA 17 (A-gerpres). — Ziarul „Pravda" publică articolul constructorului principal al stației „Venus-7“ care, la 15 decembrie, a în atmosfera Venus.Capsula relatează prezintă
pătruns olaneteicoborire

Schimburile comerciale 
dintre Chile și Cuba se vor ci* fra în anul 1971 la aproximativ 20 milioane dolari — a declarat Benjamin Matte, președintele Asociației naționale a agricultorilor din Chile, care, în numele asociației, a purtat în Cuba convorbiri cu reprezentanții organizațiilor comerciale din această țară.

0 reuniune a Comisiei 
militare de armistițiu din 
Coreea 3 avu* 'oc 'a Panmuni°n’ la 16 decembrie, la propunerea reprezentanților R. P. D. Coreene. Cu acest. prilej, relatează agenția A.C.T.C., reprezentanții R. P. D. Co

Poliție brazilionâ continuâ sâ râmînâ în alertâ. Miercuri, intr-un bar din 
Copacabana, a fost descoperit un nou mesaj al răpitorilor diplomatului 
elvețian Bucher, prin care aceștia cer guvernului să-și asume un angaja
ment oficial de a elibera, în schimbul ostatecului deținut, 70 de prizonieri 

politici

La New York s-a anunțat că dr. Ralph Reisfeld și Michaol Pellegrino au pus la punct o metodă in vederea izolării unei substanțe din celula umană care stimulează producerea anticorpilor. Injectată la un pacient care a suferit o operație transplant, substanța- poate termina corpul acestuia să cepte organul străin. Cei doi meni de știință și-au exprimat speranța că descoperirea lor va rezolva una din cele mai mari dificultăți ale transplanturilor — aceea a respingerii.

de de- ac- oa-

Colaborarea economică 
dintre Italia și R.D.G. A§entia A.D.N. anunță că între 14 și 16 decembrie au avut loc la Roma convorbiri între reprezentanți ai „Institutului pentru relații economice externe al R.D.G." și „Institutului național al Italiei pentru comerțul exterior". In urma acestor convorbiri a fost semnat un protocol care prevede continuarea dezvoltării relațiilor economice între cele două țări.

de autorul, re- aproape o sferă dintr-un material deosebit de rezistent Forma sferică a fost aleasă fiind cea mai e- conomicoasă pentru volumul dat. în afară de aceasta, ea permite o rezistență deosebită la mari presiuni, avind o greutate proprie mică.Atunci, cînd in anul 1967 „Venus-4“ a pătruns pentru prima oară în atmosfera planetei. relatează omul de știință, pe Pămînt se știau prea puține lucruri despre natura ei Au fost necesare stațiile ..Venus-5" și „Venus-6“ care să comnleteze informațiile obținute, astfel inch să existe date suficiente. care să pe-mită construirea capsulei de coborire a ultime! stații.In capsula de coborire nu s-au putut face nici un fel de ori- ficii sau deschizături pentru antene sau a- parate de măsură, deoarece ele ar fi devia' aparatul de la traiectoria prestabilită Capsula are insă ur capac care se deschi de, și dinăuntrul apa râtului este propulsat; o parașută. Orificiu' este „fereastra" prir care atmosfera venu- siană pătrunde spre a- parate de măsură.Cele trei stații automate precedente au stabilit că în atmosfe

ra planetei Venus, după parcurgerea fiecărui kilometru la coborire, temperatura mediului Înconjurător se încălzește cu aproximativ 8 grade. Pentru a rezista acestei ' călduri, ca și celei provocate de însăși deplasarea capsulei, s-a realizat răcirea stației, încă înainte ca ea să se apropie de planetă. Sensul acestei operații a constat in asigurarea unei rezerve de frig care să permită a-

paratului o rezistență sporită la temperaturi mari.
★

Potrivit unui comu
nicat publicat de Cen
trul Național de Stu
dii Spațiale din Franța, 
savanții francezi care 
lucrează la Observato
rul Pic du Midi 
Bigorre au reușit,
ajutorul laserului, să 
stabilească contactul cu 
reflectorul de fabrica
ție franceză instalat la 
bordul stației sovieti
ce „Lunohod-1".
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Stația automată interplanetară „Venus-7" in camera de probă

Luări de poziție împotriva intervenției armate 
în IndochinaWASHINGTON 17 (Agerpres). - Camera Reprezentanților a S.U.A. a adoptat miercuri proiectul de buget militar pentru anul fiscal in curs. Proiectul alocă suma de 66,6 miliarde de dolari pentru cheltuielile militare ale S.U.A., cu 2 miliarde mai puțin decit cererile administrației.Suma a fost aprobată în urma unui compromis realizat în Comisia mixtă a Camerei Reprezentanților și Senatului, după ce proiectul inițial a suferit o serie de reduceri în cele două organisme legislative. în timpul dezbaterilor din Senat, adversarii războiului din Indochina au propus ur amendament care să interzică finanțarea unor eventuale operații militare ale S.U.A. in Laos. Cambodgia și Thailanda. Deși amendamentul nu
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PANAMA
i ■

Va fi 
redeschis 
„Dosarul 

canalului11 ?
Surse competente informea

ză că Republica Panama ar fi 
cerut Statelor Unite să-i retro
cedeze canalul cu același nume 
și zona acestuia. Cererea, înain
tată pe cale diplomatici, este 
păstrată sub șapte lacăte, întru- 
cit privește interese deosebit de 
mari și ar putea provoca grave 
complicații. De aceea lipsesc 
deocamdată amănuntele. Se con
sideră insă că secretul „va ex
ploda" in curînd in manșetele 
ziarelor.

Nu este pentru prima dată 
cînd discuția despre canalul 
Panama este redeschisă in mod 
oficial. Acesta este ultimul din 
seria de episoade, aparent izo
late, care atestă că orientarea 
guvernului panamez pe planul 
relațiilor externe ar trece prin- 
tr-un proces lent dar ferm de 
revizuire. Unul din semnalele

CORESPONDENTA 
DE LA V. OROS

a fost adoptat, el va fi rediscutat în Senat cu ocazia retrimiterii bugetului către acest organ în vederea votării sale.
♦Tot miercuri, Senatul american a aprobat, după aprinse dezbateri, o suplimentare cu 550 milioane de dolari a ajutorului economic și militar pentru străinătate. Proiectul de lege a suscitat critici aspre din partea adversarilor războiului din Indochina, care au reușit să impună un amendament ce interzice trimiterea de trupe sau consilieri militari americani în Cambodgia, precizînd, in a- celași timp, că creditele în valoare de 255 milioane de dolari acordate regimului Lon Noi nu constituie un angajament al S.U.A. de a asigura existența acestui regim.

mal detectabile de schimbare a 
opticii a apărut cu prilejul e- 
vacuării bazei militare ameri
cane Wheelus, din Libia. Cum 
de regulă in Panama ecourile 
evenimentelor extracontinentale 
ajung estompate, sau pur și 
simplu se pierd înainte de a 
străbate Atlanticul, cu acel pri
lej a atras atenția abundența 
comentariilor de presă. Intre al
tele, ziarul „EL PANAMA A- MERICA" scria că „panamezii privesc cu simpatie hotărirea țărilor arabe de a elimina de pe teritoriul lor instalațiile militare străine". După cum era de aș
teptat. comentariul nu făcea de
cît să vină in întimpinarea o- 
piniei oficiale, căci, puțin mai 
tirziu, ministrul de externe pa
namez. Juan Antonio Tak, a fă
cut la reuniunea de la Washing
ton a Organizației Statelor A- 
merlcane, un veritabil rechizi
toriu la adresa relațiilor ne
echitabile din emisferă și in 
particular a practicilor de ne- 
respectare a suveranității. Nu 
era greu de descifrat că dis
cursul țintea spre un punct ex
trem de sensibil, și anume ca
nalul.

De la instalarea noii admi
nistrații nord-americane, au
toritățile din Panama insistă 
fără succes asupra reactivizării 
negocierilor cu privire la canal. 
Ultimele declarații oficiale scot 
in evidență faptul că statul Pa
nama privește soluționarea alt
fel decît in trecut. De la gu
vernul anterior au rămas moș
tenire trei proiecte, examinate 
încă din 1967. Pe atunci, in 
principiu, se convenise'ca S.U.A. 
să continue să asigure așa-nu- 
mita „protecție a canalului", în 
compensație, panamezii urmau 
să obțină o anumită participare 
la conducerea administrativă a 
zonei canalului, făoăduindu-li-se, 
totodată, restituirea canalului 
in anul... 2000. în general, so
luția mulțumea pe negociatorii 
panamezi de atunci, legați strins 
de interesele S.U.A. „Este maxi
mum ce putem obține" — afir
ma Fernando Eleta, șeful dele
gației panameze la tratative.

Exigențele exprimate de ac
tualul guvern panamez se pare 
că au întrecut previziunile, căci in genere se admitea că noul 
regim ar putea să solicite doar 
clauze mai favorabile și numat 
ca o mică probabilitate unii ad
miteau că ar putea fi vorba de 
cererea restituirii canalului. De
sigur, faptul rămine încă să fie 
confirmat, dar tendințele unor 
direcții noi în politica externă 
panameză — care concordă în 
general cu revirimentul consta
tat, în ultimul timp, la scara 
întregului continent, evoluțiile 
cele mai spectaculoase fiind cele 
din ChJle. Peru și Bolivia — se 
snritină de pe acum pe sufi
ciente indicii ca să mai poată 
fi puse la îndoială.
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