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în răstimpul pînă la sfîrșitul lunii

FIECARE ZI ESTE PREȚIOASĂ

PENTRU ÎMBOGĂȚIREA

BILANȚULUI ECONOMIC

AL TĂRII PE ANUL 1970

Șl ANGAJAMENTELE
CU PLANUL

BAIA MARE

ÎNDEPLINITE
Printre unitățile economice din 

județul Maramureș care au a- 
nunțat îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor anuale de 
plan, se numără Uzinele meta
lurgice de metale neferoase, 
Unitatea de exploatare și indus
trializare a lemnului din Baia , 
Mare, Exploatările miniere Her- 
ja și Băiuț, întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geolo
gice din Maramureș, șantierul 
Trustului de construcții și mon
taje miniere. Prin creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime, prin folosirea mai judici
oasă a capacităților de producție 
și a timpului de lucru, colectivul 
Uzinelor metalurgice ele metale 
neferoase, de pildă, a reușit să

dea peste plan în acest an o pro
ducție de circa 100 milioane lei, 
și să înregistreze economii Ia 
prețul de cost de 4,5 milioane 
lei.

SUCEAVA
Colectivul combinatului minier 

Suceava a raportat realizarea in
tegrală a sarcinilor de plan pe 
anul 1970 cu 12 zile mat devre
me. Acest succes a creat posi
bilitatea ca pînă la finele anului 
să se obțină în plus față de pre
vederile planului o producție glo
bală industrială in valoare de 
14 milioane lei. Mai mult de ju
mătate din acest spor de produc-

(Continuare în pag. a Vl-a)

La scara
certitudinii

Revăd o anumită scenă, deseori repetată lă Expoziția 
schiței de sistematizare a Capitalei. Cetățenii, par- 
curgind sala intr-un ritm lent — ritmul interesului și 
al curiozității — zăboveau îndelung in fața unui pa
nou : cel „al lor". Acolo, in liniile drepte și fine, măr
ginite de minuscule hașuri cu contururi capricioase, 
oamenii vedeau arterele magistrale ale cartierului in 
care locuiesc ori vor locui, umbrite de coroanele arbo
rilor. Acolo, in patrulaterele liliputane, felurit colorate, 
presărate cu aparentă grație nepăsătoare dintr-un corn 
al fanteziei, oamenii zăreau magazinele in care iși fac 
ori iși vor face cumpărăturile, expresurile unde beau 
ori iși vor bea cafeaua, piețele, școlile, cinematografele, 
policlinicile, atelierele cooperației meșteșugărești, 
jaloane — unele existente, altele proiectate — toate 
jaloane civilizatorii ale traiului nostru cotidian. Acolo, 
pe panourile acelea foarte mari, reușind să marcheze 
prezența fiecărui bloc — gata sau așteptat — in car
tierul respectiv, oamenii cercetau cu ochi lacomi inter-

PICĂTURA DE CERNEALA

ferența prezentului cu viitorul, in cea mai familiară 
dintre ipostaze.

In momentul acela, acolo, cum stăteau așa alături, 
soț și soție, frate și soră, fiu și mamă, unul dintre 
vizitatori ridica mina și, fixind cu arătătorul o anume 
unitate geometrică a machetei, rostea, cu voce voalată 
de emoție, una dintre aceste două propoziții : „Aici 
stăm noi", „Aici vom sta noi".

Nu mă pot opri să reflectez la valoarea, sensurile șl 
consecințele prevederii. Proiectele pe care, le-am văzut 
recent, executate la scara 1/1000, desfășurind sub ochii 
noștri cartierele bucureștene din 1975 și 1980, aduc sub 
lentilă măritoare nevoia omului de a economisi timpul 
și energia, de a-și orindui in preajma casei toate cape
tele de drum ale existenței : de la scuarul unde co
pilul să-și ia porția de aer proaspăt și joacă, pînă la 
unitatea „Nufărul", unde albiturile să-și redobindeas- 
că albul. Toate acestea sint proiecte intrate in atenția 
constructorilor noștri. La scara 1/1000.

Negreșit, este o scară a certitudinii, scara unei rea
lități palpabile in următorii ani, in următorul deceniu. 
Pentru că schița de sistematizare a Bucureștiului este 
doar inima, epicentrul înnoitor al hărții întregii țări 
care, in viitorii cinci ani, se va îmbogăți cu încă 500 000 
de apartamente construite de stat din fondurile centra
lizate sau prin credite acordate populației. Cifră care 
înseamnă multiplicarea cu 1,5 a operei urbanistice rea
lizate în actualul cincinal.

Iată de ce am văzut aceste machete la scara 1/1, des
coperind in ele dimensiunile realității, dimensiunile 
certitudinii pe care ni le oferă planurile lucide și în
drăznețe ale partidului.

Ștefan IUREȘ
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La fabrica de tricotaje „Someșul** din Cluj

BUNA ORGANIZARE
revitalizează

ritmul producției
-In primul semestru al acestui an, 

valoarea producției globale reali
zate la Fabrica de tricotaje „Some
șul* din Cluj a fost cu 6,3 milioane 
lei mai mică decît cea planificată. 
In lunile următoare nerealizârile au 
ajuns la 14 milioane lei. Cînd „pu- 
țitul a ajuns la os", adică în tri
mestrul IV, conducerea întreprin
derii, întreg colectivul s-au mobili
zat — în sfîrșit — pentru recupera
rea restanțelor și astfel la data de 
15 decembrie planul la producția fi
zică — total tricotaje — ajunsese „la 
zi“, rămînînd de recuperat o impor
tantă restanță la producția globală.

Am vizitat ieri, în schimbul doi. 
secțiile și atelierele acestei fabrici. 
Inginerul șef Nicolae Suclu, prezent 
in fabrică, și inginera Maria Stoica 
ne-au vorbit despre măsurile lua
te in ultimul timp și eficiența
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CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU

EXTINDEREA MECANIZĂRII

ÎN TOATE RAMURILE

PRODUCȚIEI AGRICOLE

lor. în atelierul 
culare pentru elastic, 
plin. Aflăm 
ceste mașini 
proporție de 
de comenzi, 
țelor pieței 
neficiari. Mașinile lucrează acum in 
trei schimburi, produc din plin semi
fabricate pe care Fabrica de con
fecții din Marghita le transformă în 
produse finite și le livrează apoi be
neficiarilor in contul contractelor fa
bricii din Cluj. Pînă la mijlocul 
lunii decembrie, prin măsura de mai 
sus, s-a recuperat o producție de 
peste 500 000 lei. Cooperări de ge
nul celei amintite au fost perfectate 
in ultima vreme și cu Fabrica de 
tricotaje din Miercurea Ciuc și între
prinderea] „Miorița" din Oradea.

Cerințele de stofă elastică pentru 
articole de corsetărie sînt atît de 
mari incit mașinile lucrează zi și 
noapte fără întrerupere. In atelie
rele de confecționat articole de cor
setărie, unde de asemenea cerințele 
sînt foarte mari, o seamă de ope
rații manuale au fost încredințate 
spre execuție prin muncă la domi
ciliu, muncitorii calificați eliberați 
astfel fiind trecuți să lucreze pe 
mașini Prin muncă la domiciliu se 
efectuează unele operații și pentru 
secția de confecții din melană. La 
secția confecții tricotaje s-a luat ini
țiativa valorificării unor deșeuri de 
fire și stofe prin confecționarea de 
pantalonași, căciulite și alte articole 
pentru copii. Unele în colaborare eu

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

mașinilor cir- 
se lucra din 

că pînă nu de mult a- 
erau ocupate numai în 
30—35 la sută, din lipsă 
în urma studierii cerin- 
s-au găsit insă noi be-

(Continuare în pag. a Vl-a)

arna poate
La Rogojelu, in Gorj. 

lingă mina „la zi“ de la 
Rovinari, pe șantierul ce
lei rhai mari centrale ter
moelectrice românești, apro
pierea iernii se simte, im
perceptibil, doar in schim
bările de temperatură ale 
aerului, in culoarea nouă a 
luminii, în umbrele și un
dele reci care asediază, de 
la un timp, diminețile și a- 
murgurile.

La Lotru, în aceste cli
pe, peisajul se schimbă 
brusc, codrii leapădă frun
ze multicolore, brazii frea
mătă așteptind o zăpadă 
polară. La Rogojelu, in ace
leași clipe, e liniște. Tabloul 
e monocrom, calm, im
perturbabil, zidit liniar și 
definitiv : pămint și cer. 
Nici un arbore, nici un. ob
stacol, nici o culoare din
colo de cele ale cerului și 
pămintului, cît poate vedea 
ochiul în linia zării. O 
uriașă întindere de țărînă 
un vast platou gol, de care 
bolta cerului se apropie și 
se desparte fără alt acci
dent decît scurgerea ore
lor.

Aici. Insă, mai mult ca 
oriunde, anotimpurile reci 
au o intensitate unică. Pla
toul se deschide slobod vin- 
tului, zăpezile și viscolul îl 
asaltează din toate părțile,

singurele bariere și adăpos
turi sint cele ridicate de 
om. De altfel, in această 
zonă — in această întin
dere fără ocrotire și fără 
pavăză — așezările ome
nești sint puține. Urma o- 
mului se pierde în lutul 
anonim, ca și urma vege
talelor in capriciul stihiei

lei, la temelia coșului 
de fum (200 de metri înăl
țime), la turnurile de răci
re, în zbei și sute de 
puncte de lucru, cuvîntul 
magic e. 3e asemenea, 
iarna, efortul suprem în
seamnă iarna, oamenii pri
vesc spre viitor prin o- 
cheanul de gheață al ier-

e.

în județul Olt

NOI 
OBIECTIVE 

INDUSTRIALE
SLATINA (Corespondentul 

„Scinteii", Aurel Papadiuc). 
După celelalte orașe ale jude
țului Olt — Slatina, Corabia și 
Balș-Caracal cunoaște în pre
zent freamătul specific al șan
tierelor de construcții indus
triale. Aici a început construc
ția unui important obiectiv in
dustrial al viitorului cincinal : 
uzina de vagoane. Ea se reali
zează după un proiect elaborat 
de Institutul de proiectări pen
tru construcții de mașini, iar 
utilajele cu care va fi dotată 
vor fi fabricate în mare parte 
în țară. în final, noua uzină din 
Caracal va produce anual 4 300 
vagoane de marfă și cisterne.

Tot în orașul Caracal au în
ceput lucrările de construcție- 
montaj la fabrica de nutrețuri 
combinate, obiectiv care se in- 
scrie pe linia transpunerii în 
practică a amplului program de 
dezvoltare a zootehniei. Noua 
construcție va fi dotată cu in
stalații moderne de înaltă teh
nicitate și va produce anual 
28 600 tone nutrețuri combinate.

Prezentarea scrisorilor
de acreditare președintelui 

Consiliului de Stat,
Nicolae Ceaușescu

Ambasadorul Republicii Ghana
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a primit vineri, 
18 decembrie 1970, pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Ghana, Alhaji Yakubu 
Tali, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

(C'uvintările rostite in pag. 
a Vil-a).

Ambasadorul Regatului Cambodgia
La 18 decembrie 1970, președin

tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Huot Sam- 
bath, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare ca reprezentant per
sonal al șefului statului Cambodgia,

Samdech Norodom Sianuk, și am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Cambodgia în Re
publica Socialistă România.

(Cuvîntările rostite in pag. 
a Vil a).

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România și-a 
reluat, vineri dimineața, lucrările 
în plen cu dezbaterea planului de 
stat și a bugetului de stat pe anul 
1971, primul an dintr-un nou cin
cinal, care deschide României so
cialiste perspective mai largi pen
tru dezvoltarea sa multilaterală.

In sală se aflau deputății mare
lui sfat al țării, precum și nume
roși iiivitați — conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, activiști de partid și de stat, 
personalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști. 
Printre invitați erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acredi
tați la București și corespondenți 
ai presei străine.

La sosirea in sala de ședințe, 
deputății și invitații au întîmpinat 
cu puternice aplauze pe conducă
torii partidului și statului, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră
gan, Emil Drăgănescu, Janos Fâ- 
zekas, Petre Lupu, Manea M&nes- 
cu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, care au luat 
loc în loja din dreapta.

In loja din stînga se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

După deschiderea lucrărilor șe
dinței, președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan Voitec, 
a dat cuvîntul deputatului Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei eco- 
nomieo-financiare, care a expus 
raportul comun al unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale asupra celor două pro
iecte de legi prezentate Marii 
Adunări Naționale spre dezbatere 
și adoptare.

A început apoi discuția gene
rală. Au luat cuvîntul deputății 
Dumitru Popa, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului mu- 
nicipal-B'ucJrești ăl P.C.R., prima
rul general al Capitalei, Ștefan 
Tripșa, prim-maistru oțelar la 
Combinatul , siderurgic din Hune
doara, Ilie Cîșu, prim-secretar al 
Comitetului județean-Prahova al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, Iulia Pașca, di
rector al Combinatului textil nr. 1 
din Timișoara, Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii și silvicultu
rii, Ioan Benko, prim-vicepreședin
te al Consiliului popular jude- 
țean-Mureș, Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean- 
Bihor al P.QR„ președintele con
siliului popular județean, Alexanr 
dra Ștefănescu, inginer agronom 

•la Cooperativa agricolă de produc
ție din comuna Bechet, județul

Dolj, Cristofor Simionescu, acade
mician, rectorul Institutului poli
tehnic „Gheorghe Asachi" din Iași, 
președintele Filialei ieșene a Aca
demiei, Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Fătu Șoca- 
riceanu, președintele Cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Ianca, județul Brăila, Aurel Lă- 
pușcă, directorul general al Cen
tralei de minereuri neferoase- 
Deva, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Nicolae Doggen- 
dorf, directorul întreprinderii 
pentru mecanizarea agriculturii 
din comuna Orțișoara, județul Ti
miș, Aurora Stavrache, directoa
rea liceului „Alexandru loan 
Cuza" din Focșani, Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, 
Nicolae Răducu, director al Com
binatului de exploatare și indus
trializare a lemnului din Suceava, 
Kelemen Coloman, maistru la 
Uzinele „Electroprecizia" din Să- 
cele, județul Brașov, tovarășul 
Gheorghe Cioară, președintele Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice, deputății Aurel Gorun, di
rector al Fabricii de preparate și 
conserve de came din Sibiu, Gheor
ghe Sora, maistru mecanic la sche
la petrolieră-Berca, din jddețul Bu
zău, Richard Winter, prim-secretar 
al Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., președintele consiliului 
popular județean.

tn ședința de după-amiază au 
mai luat cuvîntul la discuția ge
nerală asupra proiectelor planului 
de stat al economiei naționale și 
bugetului de stat pe anul 1971 
deputății Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, Dumitru 
Tudose, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna

Stoicănești, județul Olt, Georg# 
Ilomoștean, prim-seoretar al Comi
tetului județean Alba al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean.

După terminarea discuției gene
rale, Proiectul de lege privind 
adoptarea Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1971 a 
fost dezbătut pe articole și supus 
votului secret cu bile.

Marea Adunare Națională a a- 
probat Legea privind adoptarea 
planului de stat al economiei na
ționale pe anul 1971.

S-a dezbătut apoi, pe articole, șl 
a fost supus votului secret cu bile 
Proiectul de lege pentru adopta
rea Bugetului de stat pe anul 1971.

Marea Adunare Națională a a. 
probat Legea pentru adoptarea bu
getului de stat pe anul 1971.

Apoi, Marea Adunare Națională 
a votat Legea pentru prelungirea 
pînă la .31 decembrie 1971 a apli
cării Legii nr. 22/1967 privind une
le măsuri de perfecționare a con
ducerii și planificării economiei na
ționale.

Trecîndu-se la un alt punct do 
pe ordinea de zi, deputatul 
stantin Stătescu, secretarul 
liului de Stat, a prezentat 
nenea la Proiectele de legi 
aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat de 
la ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale. Raportul Comisiei juri
dice la aceste proiecte de legi a 
fost expus de deputatul Traian Io- 
nașcu. președintele comisiei.

Marea Adunare Națională a a- 
probat, prin vot secret cu buleti
ne, decretele cu putere de lege 
emise de Consilijil de Stat de la 
ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale. ,

La ultimul punct de pe ordinea

(Continuare în pag. a Il-a)
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Con- 
Consi- 
expu- 

pentru

© Legea privind adoptarea planului de stat

al economiei naționale pe anul 1971

• Legea pentru adoptarea bugetului de stat

pe anul 1971
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sa vina
Tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vâ exprim mulțumirile mele cordiale pentru urările pe 
care mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele în postul 
de președinte al Prezidiului Adunării Populare.

Urez poporului român succese continue în constru
irea socialismului și-mi exprim convingerea că prietenia 
frățească între cele două popoare ale noastre se va întări 
în mod constant spre binele lor comun.

HADJI LLESHI,
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă exprim mulțumirile mele pentru urările pe care 

mi le-ați adresat cu ocazia numirii mele în postul de 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania. Urez ca poporul român să obțină noi succese 
în edificarea socialismului, ca prietenia și colaborarea în
tre popoarele noastre să se întărească în mod constant.

MEHMET SHEHU,
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

rea cu abur viu a cazanu
lui 3 ! (,-,A închide cu abur 
viu" înseamnă a interpune, 
între constructori și iarnă, 
intre oameni și viscol, un 
perete mobil,, dar trainic 
și ideal, un perete dens și 

___ ......... __ __ . inexpugnabil, zidit din 
înceteze nici o secundă, in- ’ straturi succesive de abur. 

Iar cazanul nr. 3, construit 
la uzinele „Vulcan" din 
București, e unic prin pro
porții, avind o capacitate 
de 1 000 tone de abur pe 
oră. In prezent, la cazanul 
nr. 3 — primul din etapa a 
II-a a șantierului — se 
toarnă fundațiile).

Ne îndreptăm spre tur
nul de răcire (aparținînd 
etapei I) cu o capacitate 
de 23 000 mc/oră. Turnul 
va avea, ni se relatează, o 
înălțime de 104. metri. (Va 
fi, cu alte cuvinte, de două 
ori mat înalt decît turnu
rile Centralei termoelectrice 
de la Luduș, socotite în e- 
pocă drept adevărate per
formanțe tehnice). Lu
crarea, pe lingă importanța 
ei propriu-zisă, are și sem
nificația unui examen : 
constructorii vor căpăta 
experiența și îndrăzneala 
ne.cesare edificării turnuri-

I. OLTEANU

tablou. O serie de obiec
tive intră in faza montaju
lui ; altele, aflate încă în 
mina constructorilor, in
tră, pe spirala proceselor 
tehnologice, în acele etape. 
de , „foc . continuu" , in , 
care munca n-are voie'să 
î.,_„;___1.. . 
diferență la viscole sau ză

PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI DE LA ROGOJELU
t

Nu se pot zidi așezări du
rabile, vintul și viscolul 
spulberă temeliile, iar sin
gurele adăposturi sinț cor
tul și cerul. Nu poți sădi 
pomi, fiindcă tot ceea ce e 
stabil, tot ceea ce încearcă 
să înfrunte efemerul, riscă 
să cadă sub vitregia fur
tunilor ivite din senin.

în birourile șantierului, 
intre pereții 
scheme 
dinea 
derile 
binetul directorului, în pre
zența 
rului, 
celași 
tier,

Și 
zilei 
de

tapisați cu 
hărți, ,1a or- 
sînt „inchi- 

iarnă". în ca
delegaților min.iste- 
se discută despre a- 

lucru. Pe șan- 
in clădirea centra-

nit. „Iarna trecută, ni se 
povestește, a fost pră
păd..." Iarna trecută, zăpezi 
și viscole năpraznice, de 
intensități și proporții ne
bănuite, i-au surprins pe 
constructori, la unele o- 
biective și puncte, nepre
gătiți, cu o serie de lu
crări in restanță, cu fron
turi de lucru lipsite 
itilaje și oameni.

Experiența i-a făcut 
oamenii șantierului 
cumspecți. Construcția 
mocentralei se află, la 
de față, într-una dintre e- 
tapele de răspîntie, care 
modifică, prin consecințele 
sale, relațiile din întregul

de

P* 
cir- 
ter- 
ora

pezi. Comenzile și ra
poartele privind „închide
rile de iarnă" au, de aceea, 
in aceste clipe, tonul fier
binte, alert, al unor veri
tabile depeșe de front :

— La sala mașinilor, la 
turbina nr. 1, totul e.gața; 
pereții au fost glisați, la 
fel acoperișul și frontonul ; 
poate începe montajul I 
(Iar montajul a și început . 
zilele 'trecute. Uriașul p.od 
„suspendat" la 22 metri 
înălțime a început,să așeze, 
pe fundațiile din beton ar
mat, primele prese ale pri- . 
mului turbogenerator de 
200 MW).

— S-a pregătit închide- (Continuare in pag. a V-a)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Legea privind adoptarea planului de stat 
al economiei naționale pe anul 1971

Marea Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România adoptă pre

zenta lege.
Art. 1. — Se adoptă planul de stat 

al economiei naționale pe anul 1971.
Art. 2. — Producția globală a între-

— energie electrică
— cărbune extras
—. țiței extras
— gaz metan extras
— oțel — total

din care :
—* oțeluri aliate
— aluminiu primar și aliaje de

aluminiu
— tractoare
— autocamioane, autobasculante

și autotractoare
— autoturisme de oraș
— locomotive Diesel și electrice

magistrale
— mașini-unelte pentru așchie- 

rea metalelor
— motoare electrice de 0,25 kW 

și peste
— produse ale industriei electro

tehnice și electronice
— îngrășăminte chimice (100 la 

sută substanță activă)
— cauciuc sintetic
— materiale plastice și rășini 

sintetice (100 la sută)
— fibre și fire chimice
— anvelope (auto, tractor, avion)
— hîrtie
— ciment
— plăci din particule aglomerate 

și fibrolemnoase
— mobilă
— aparate radio
— televizoare
— frigidere
— țesături
— tricotaje
— încălțăminte
— carne
— ulei comestibil
— zahăr

Art. 4. — Producția globală agricolă 
va fi în anul 1971, pe întreaga țară, 
In condițiile' unui an agricol normal, 
de 91,4 miliarde lei în prețuri com
parabile 1963.

Art. 5. — Producția marfă agricolă 
— în prețuri de livrare — a între

Grlu — secară mii tone 5 575 1210
Porumb mii tone 9 060 1 540
Sfeclă de zahăr mii tone 4 800 —
Floarea-soarelui mii tone 976 245
Cartofi de toamnă .mii tone 3 925 128
Legume mii tone 3 640 355
Fructe șf struguri mii tone 3 105 477
Came în viu mii tone 1 438 ; 366
Lapte — total mii hl 42 540 6 182
Lină tone 31 530 5 390

Legea pentru adoptarea bugetului
de stat pe anul 1971

Mare* Adunare Națională a Repu
blicii Socialiste România adoptă pre
zenta lege.

Art. 1. — Se adoptă bugetul de stat 
pe anul 1971 la venituri în sumă de

— Bugetul republican
— Bugetele locale

Art. 3. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1971 reprezentînd vărsă- 
mintele din beneficiile întreprinderi
lor și organizațiilor economice de 
stat, impozitul pe circulația mărfuri
lor și impozitul de regularizare se 
stabilesc in sumă de 83 953.9 milioane 
lei.

Art. 4. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1971 din impozite și taxe 
de la populație se stabilesc în sumă 
de 12 867,1 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1971 pentru finanțarea 
economiei naționale se stabilesc în 
sumă de 78 609,2 milioane lei, din 
care 35 024,2 milioane lei pentru fi-» 
nanțarea investițiilor centralizate.

Art. 6. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1971 pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale șl a științei 
se stabilesc în sumă de 38 431,1 mi
lioane lei, din care :

a) pentru învățămînt 9 892,1 milioa
ne Iei ;

b) pentru știință 2 284,5 milioane 
lei ;

c) pentru cultură și artă 961,4 mi
lioane lei ;

d) pentru sănătate 7 284,4 milioane 
lei ;

e) pentru educație fizică și sport 
191,2 milioane lei ;

f) pentru ajutorul de stat pentru 
copii 4 330,0 milioane lei ; 

Nr. 
crt. JUDEȚUL

prinderilor industriale socialiste va fi 
în anul 1971 de 321,5 miliarde lei în 
prețuri comparabile 1963.

Art. 3. — Producția principalelor 
produse industriale va atinge în anul 
1971 următoarele nivele : 
mid. kWh 39,0
mil. tone , 23,7
mil. tone 13,7
mid me 21,2
mii tone 6 695,0
mil tone 400,0
mii tone 108,0
mii bucăți 33,5
mii bucăți 36,0
mii bucăți 20,5
bucăți 270,0
mil. lei 1 074,0
MW 3 300,0
mil. lei 13 505,0
mii tone 1 257,7
mii tone 69,5
mii tone 249.7
mii tone 92,9
mii bucăți 2 610.0
mii tone 450,3
mii tone ‘ 8 650,0
mii tone 621,0
mil. lei 5 735.0
mii bucăți 480,0
mii bucăți 305,0
mii bucăți 202,0
mil. mp 683.6
mil. bucăți 157.9
mil. lei 4 080,0
mii tone 511.0
mii tone 288.5
mii tone 480,0

prinderilor agricole de stat va fi în 
anul *4971 de 13,2 miliarde lei.

Art. 6. — în anul 1971, la princi
palele produse agricole urmează să 
se obțină — în condițiile unui an a- 
gricol normal — următoarele pro
ducții :

din care : 
întreprin

derile agri-
Total cole de stat

138 300,5 milioane Iei și la cheltuieli 
în sumă de 138 300,5 milioane lei.

Art. 2. — Se stabilește următoarea 
repartizare a veniturilor și cheltuie
lilor bugetului de stat pe anul 1971 :

- ÎN MILIOANE LEI —
Venituri Cheltuieli

115 007,8 115 007,8
23 292,7 23 292,7
g) pentru asigurările sociale de stat 

12 187,0 milioane lei ;
h) pentru pensii și ajutoare I.O.V.R., 

militare și alte categorii, precum și 
pentru asistență socială 1 300,5 mi
lioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1971 pentru organele pu
terii și ale administrației de stat, 
precum și pentru organele judecăto
rești și cele ale procuraturii, se sta
bilesc în sumă de 2 705,8 milioane Iei, 
din care 19,2 milioane lei pentru 
Marea Adunare Națiohală.

Art. 8. — Cheltuielile bugetului de 
stat pe anul 1971 pentru apărarea sta
tului se stabilesc în sumă de 7 500,0 
milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă buge
tară pe anul 1971 se stabilește în 
sumă de 1 530,0 milioane lei, din care 
1 230.0 milioane lei în bugetul republi
can la dispoziția Consiliului de Mi
niștri și 300 milioane lei In bugetele 
județelor și al municipiului București 
la dispoziția comitetelor executive ale 
consiliilor populare respective, potri
vit repartizării prevăzute în bugetul 
de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor jude
țelor șl al municipiului București pe 
anul 1971 se stabilește astfel :

— în mii Iei—

VENITURI
din care : Cheltuieli 

Total Venituri 
proprii

Art. 7. — Agricultura va dispune la 
sfirșitul anului 1971 de un parc de 
107 mii tractoare și 44,5 mii semănă
tori mecanice, iar în cursul anului 
1971 va primi 938 mii tone îngrășă
minte chimice in substanță activă.

Art. 8. — în anul 1971 se va da în 
folosință o suprafață amenajată pen
tru irigații din fondurile statului de 
181,9 mii ha. Consiliul de Miniștri va 
sprijini cooperativele agricole de pro
ducție, astfel ca din fonduri proprii 
și credite pe termen lung acordate de 
stat să amenajeze pentru irigații o 
suprafață de 35 mii ha folosind sur
sele locale de apă.

în anul 1971 se vor executa lucrări 
de îndiguiri și desecări pe o suprafa
ță de 72,5 mii ha, precum și lucrări 
de combatere a eroziunii solului pe 
41,3 mii ha.

Art. 9. — Volumul total al traficu
lui de mărfuri cu mijloace de folo
sință generală va fl în anul 1971 de 
101,4 miliarde tone km.

Art. 10. — în anul 1971 se vor mo
derniza 339 km drumuri cu trafic in
tens și se vor aplica îmbrăcămințî 
asfaltice ușoare pe 1 030 km drumuri 
cu trafic mai scăzut.

Art. 11. — Volumul total al Investi
țiilor centralizate din fondurile statu
lui va fi, în anul 1971, de 75,8 mi
liarde lei. Pe principalele ramuri ale 
economiei vor fi alocate următoarele 
fonduri de investiții, exprimate în 
miliarde lei :
Industria 42,9
Industria construcțiilor 3,9
Agricultura 10,0

din care :
credite pentru cooperativele 

agricole de producție 2,1
Transporturi și telecomunicații 8,2
Comerț, alimentație publică,

hoteluri, silozuri și baze de 
depozitare 2,4

Învățămînt, cultură, ocrotirea
sănătății 1,6

Știință 0.8
Construcții de locuințe 2,3
Gospodăria comunală 1,5

Art. 12. — în anul 1971 se vor efec
tua, în domeniile care prezintă im
portanță deosebită, cercetarea a 640 
teme științifice și valorificarea a 228 
cercetări științifice încheiate.

Art. 13. — Productivitatea muncii 
pe salariat va fi in anul 1971 de cel 
puțin :
— în industria republicană lei 168 710
— în activitatea de construcții-

montaj lei 68 555
— în transporturi feroviare

tone km conv. 351 360
Art. 14. — în anul 1971 fondul de 

salarii va crește cu 6,6 la sută față de 
anul 1970.

Art. 15. — Cheltuielile maxime la 
1 000 lei producție marfă — în indus

18. Gorj
19. Harghita........................................
20. Hunedoara........................................
21. Ialomița........................................
22. Iași
23. Ilfov ..............................................
24 Maramureș...................................
25. Mehedinți............................  . .
26. Mureș <........................................
27. Neamț .........
28. Olt...................................................
29. Prahova .........................................
30. Satu-Mare ........
31. Sălaj ..............................................
32. Sibiu ... .............................
33. Suceava........................................
34. Teleorman . . ..... .
35. Timiș ..............................................
36. Tulcea..............................................
37. Vaslui.......................................   .
38. Vîlcea..............................................
39. Vrancea ........
40. Municipiul București.......................

Art. 11. — Cotele defalcate din im
pozitul pe salarii realizat prin între
prinderile, organizațiile economice și 
instituțiile de stat, cooperatiste și ce
lelalte organizații obștești de interes cum urmează :

COTE DEFALCATE

Procentul
Cuantu

mul cote-
Dotații de 

echili-
grt* JUDEȚUL de defal- tor defal- brare

care cate — in mii
— in mii 

lei —
lei —

1. Alba . . • • L 00 105 400 83 9282, Arad . . • 50 .74 300 4 773
3.' Argeș . . • 100 195 000 94 498
4. Bihor • 60 110 820 1 431
5. Bistrița-Năsăud • 100 30 800 225 712
6. Botoșani • • • 100 35 300 222 106
7. Brăila . . • • 55 81345 3 750
8. Buzău . • • 100 81 200 153 848
9. Caraș-Severin • • • 50 90 400 1 725

10. Constanța . • • • 75 185 475 11 485
11. Ccvasna • • • • 100 42 100 55 448
12. Dimbovița . ♦ • • • • 100 101 200 53 789
13. Dolj . . . • • • • • 60 137 940 5 149
14. Galați . . • • • • ' • 45 92 205 9 992
15. Gorj • • • • 100 85 600 81 294
16. Harghita • • • • • 100 77 700 50 497
17. Hunedoara . • • • • 25 88 750 5 844
18. Ialomița • • « • • • 100 93 800 75 019
19. Iași . . • • • • • • 100 189 100 223 504
20. Ilfov • • • • • 65 133 510 2188
21. Maramureș • • • • 100 146 200 97 219
22. Mehedinți . • • • • ■ • 100 87 000 177 052
23. Neamț . • • • • 60 66 720 3 234
24. Olt . . . • • • • 100 57 300 241 076
25. Satu-Mare . • • • • 100 69 500 123 622
26. Sălaj . . • too 20 400 156 193
27. Suceava . 80 108 320 6 038
28. Teleorman . 100 62 500 76 850
29. Tulcea . 100 58 500 133 393
30. Vaslui . . 100 45 100 236 429
31. Vilcea . . 100 97 000 94 273
32. Vrancea 100 53 400 158 737

tria republicană — vor fi In anul 1971 
de 873,7 lei, iar prețul de cost la 1 000 
tone km convenționale, în transpor
turi feroviare, va fi cel mult de 145 
lei.

Titularii planului de stat, centra
lele. unitățile asimilate acestora și 
întreprinderile vor lua măsuri pentru 
respectarea strictă a normelor de 
consum stabilite pentru activitatea 
anului 1971. De asemenea, vor extin
de normele cu motivare tehnică și le 
vor revizui periodic pentru a se ob
ține, an de an, reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, mate
riale, combustibili și energie elec
trică.

Art. 16. — Volumul exportului va 
fi în anul 1971 de 13,5 miliarde lei 
valută.

Art. 17. — Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul va fi în anul 
1971 de 98,9 miliarde lei.

Titularii planului de stat, centrale
le, unitățile asimilate acestora și în
treprinderile vor lua măsuri pentru 
diversificarea produselor destinate 
fondului pieței și livrarea ritmică a 
acestora în sortimentele și calitatea 
cerută de consumatori.

Art. 18. — în anul 1971 se vor da în 
folosință 50,0 mii apartamente din 
fondurile centralizate ale statului și 
43,0 mii apartamente din fondurile 
populației cu sprijinul statului în cre
dite și execuție.

Art. 19. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat :

a) să precizeze și să desfășoare pe 
ministere, alte organe centrale, con
siliile populare județene și al muni
cipiului București prevederile planu
lui de stat al economiei naționale pe 
anul 1971 și să transmită sarcinile ce 
le revin ;

b) să stabilească măsuri pentru 
realizarea planului de stat șf crește
rea eficienței economice in toate do
meniile de activitate ;

c) să adapteze indicatorii planului 
de stat prevăzuți în prezenta lege, 
cind aceasta apare necesar în cursul 
executării planului, în scopul asigu
rării dezvoltării echilibrate a econo
miei naționale, fără a afecta ritmu
rile de dezvoltare, volumul exportu
lui și indicatorii de bază al eficien
ței.

Art. 20. — în vederea luării din timp 
a măsurilor tehnico-organizatorice 
care să asigure condițiile necesare în
deplinirii sarcinilor din cincinalul vii
tor, se autoriză Consiliul de Miniștri 
să desfășoare pe ministere, alte orga
ne centrale, consilii populare județe
ne șl al municipiului București cifre
le privind dezvoltarea economiei na
ționale pe anii ,1971—1975.

Art 21. — Se aprobă execuția, con
form anexei, a planului de stat al e- 
conomiei naționale pe anul 1969, 
adoptat prin Legea nr. 53 din 19 de
cembrie 1968.

359 898 193 004 359 898
408 385 280 188 408 385
593 081 498 487 593 081
406 306 237 487 406 306
845 371 432 767 845 371
665 006 529 308 665 006
576 653 333 234 576 653
419 644 155 592 419 644

1 004 754 1 004 754 733 099
461 844 391 890 461 844
584 706 286 330 584 706
982 219 982 219 690 215
519 377 326 255 519 377
340 311 163 718 340 311
545 435 545 435 517 526
547 593 433 235 547 593
427 717 288 367 427 717
895 055 895 055 783 860
341 007 149 114 341 007
508 937 227 408 508 937
459 117 267 844 459 117
409 377 197 240 409 377

3 452 759 8 452 759 2 184 418

Art. 12. — în situațiile In care ve
niturile proprii ale bugetelor locale, 
pe județe și municipiul București, de
pășesc cheltuielile acestora, diferen-
— județul Bacău
— județul Brașov
— județul Cluj •
— județul Mureș
— județul Prahova
— județul Sibiu
— județul Timiș
— municipiul București

Art. 13. — Volumul bugetelor mu
nicipiilor pe anul 1971 se stabilește 
în sumă de 4 989 263 mii lei, potrivit 
repartizării prevăzute in bugetul de 
stat

în cazuri justificate, comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene, în acord cu comitetele exe
cutive ale consiliilor populare muni
cipale, pot să modifice volumul și

(Urmare din pag. I) 

de zi, deputății au adoptat modifi
cări în componența unor comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
arătat că pentru completarea unor 
locuri vacante și pentru o mai ju
dicioasă alcătuire a unor comisii 
permanente, Biroul Marii Adunări 
Naționale propune eliberarea depu- 
taților loan Ursu și Mihail Florescu, 
din Comisia pentru învățămînt, ști
ință și cultură și, respectiv, din Co
misia pentru industrie, construcții 
și transporturi, deoarece sînt mem

Raportul comisiilor permanente
Deputatul Aurel Vijoli a pre

zentat raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Comisia economico-financiară și 
celelalte comisii permanente ale 
Marii Adunări' Naționale au analizat 
proiectul planului de dezvoltare a e- 
conomiiei naționale și proiectul buge
tului de stat pe anul 1971, proiectele 
de lege de adoptare ale acestora și 
îndeplinirea planului și execuția bu
getului de stat pe anul 1969.

Comisiile permanente ale Marii A- 
dunări Naționale au ajuns la conclu
zia că proiectul planului de dezvol
tare a economiei naționale și proiec
tul bugetului de stat pe anul 1971 
asigură progresul economic și social- 
cultural al tării, ridicarea bunăstării 
poporului, în deplină concordanță cu 
obiectivele stabilite de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

în proiectul de plan pe anul 1971 
tși găsesc reflectarea orientările și 
sarcinile privind creșterea în ritm in
tens a producției, atît In industrie, 
cît ți în alte ramuri, utilizarea inten
sivă a fondurilor fixe și folosirea ra
țională a resurselor naturale și a for
ței de muncă, reducerea consumuri
lor de materii prime și materiale, di
versificarea producției necesare pieței 
interne și exportului. Comisiile per
manente subliniază, ca o trăsătură a 
planului de stat pe anul 1971. accen
tuarea laturilor calitative ale dezvol
tării economiei.

Proiectul planului de stat pentru 
anul viitor stabilește însemnate spo
ruri ale producției, pentru îndeplini
rea cărora comisiile permanente con
sideră că sînt create toate condițiile 
materiale, financiare și organizatorice. 
Totodată, comisiile permanente atrag 
atenția asupra necesității ca unitățile 
economice să realizeze, așa cum se 
prevede tn plan, produse de o mai 
înaltă tehnicitate, de bună calitate, 
pe baza unei productivități ridicate, a 
unor costuri de fabricație mai redu- > 
se, încadrîndu-se în nivelul planificat 
al consumurilor și stocurilor.

Pentru anul 1971, proiectul planului 
de stat prevede sporirea într-o mai 
mare măsură a bazei tehniico-mate- 
riale a agriculturii, prin dotarea cu 
mașini agricole de mare randament, 
intensificarea acțiunilor de chimizare, 
extinderea lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare, dezvoltarea zootehniei și al
tele.

Avînd în vedere și recentele mă
suri prezentate în expunerea tova
rășului Nicolae CeaușescU, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la îmbunătățirea or
ganizării, planificării și conducerii 
agriculturii, comisiile permanente 
apreciază că sînt create posibilitățile 
pentru creșterea producției vegetale 

republican, precum și dotațiile de 
echilibrare ce se acordă In anul 1971 
bugetelor locale, se stabilesc după

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

țele respective se vor vărsa Ia buge
tul republican, în condițiile și la ter
menele ce se vor stabili de Ministerul 
Finanțelor, după cum urmează :

21 052 mii lei 
97 930 mii lei 
73 494 mii lei 

271 655 mii lei 
292 004 mii lei
27 909 mii lei

111 195 mii lei 
1 268 341 mii lei 

structura bugetelor municipiilor, cu 
respectarea indicatorilor financiari 
aprobați pentru fiecare județ.

Art 14. — Consiliul de Miniștri 
este autorizat :

a) să stabilească măsuri pentru 
realizarea integrală și la timp a ve
niturilor planificate, precum și pen
tru folosirea cu economicitate și efi
ciență a fondurilor bugetare ;

bri ai guvernului : eliberarea depu
tatului Petre Costeschi din Co
misia pentru agricultură și sil
vicultură și alegerea sa în Co
misia pentru industrie, construc
ții și transporturi; eliberarea 
deputatului Spiridon Toma din 
Comisia economico-financiară și a- 
legerea sa în Comisia pentru politi
că externă; alegereadeputaților Eu
genia Livezeanu și Costache Anto
nin în Comisia pentru învățămînt, 
știință și cultură, Ștefan Bălan în 
Comisia pentru politică externă, 
Dumitru Joița fn Comisia economi
co-financiară, Aurel Moga în Comi
sia pentru sănătate, muncă și asi

și animale, astfel ca să avem o mai 
bună aprovizionare a populației și să 
fie asigurate resursele pentru indus
trie și export.

Proiectul planului de stat pe anul 
1971 prevede o sporire însemnată a 
volumului de investiții.

Pentru obținerea unor rezultate 
maxime de pe urma noilor investiții, 
comisiile permanente apreciază că 
este necesară o atenție tot mai spo
rită din partea ministerelor, a unități
lor cu statut de centrală, a întreprin
derilor, pentru micșorarea costului 
investițiilor și scurtarea duratei de 
execuție. O grijă deosebită trebuie 
acordată dării la timp în funcțiune a 
capacităților de producție, deoarece an 
de an la un număr mare de obiective 
se înregistrează întlrzierl care imobi
lizează însemnate resurse materiale 
și bănești și lipsesc economia de im
portante sporuri de producție, așa 
cum a rezultat și dintr-un recent 
control efectuat de comisiile Marii 
Adunări Naționale. Aceeași atenție se 
impune să fie acordată realizării In 
termene cît mal scurte a indicatorilor 
tehnioi-economici la nivelul celor din 
documentația pe baza căreia s-a a- 
probat introducerea în plan a investi
ției.

în proiectul planului de stat își 
găsește oglindire preocuparea parti
dului și statului pentru creșterea în 
continuare a veniturilor oamenilor 
muncii. în 1971 va spori substanțial 
numărul de salariați in economia 
națională, se vor diversifica produc
ția de mărfuri și serviciile pentru 
populație, va crește volumul de 
mărfuri, vor spori fondurile desti
nate dezvoltării invățămîntului și 
culturii, ocrotirii sănătății, satisface
rii altor necesități sociale ale po
porului nostru.

Corespunzător dezvoltării continue 
a economiei naționale, proiectul de 
buget pe anul 1971 — primul an din 
cadrul cincinalului următor — se 
prezintă echilibrat. EI reflectă efor
tul statului nostru pentru realizarea 
unui volum important de investiții și 
a altor necesități economice, în 
scopul dezvoltării tuturor ramurilor 
economiei și asigură, in același timp, 
mijloacele financiare pentru satisfa
cerea cerințelor social-culturale și 
cele ale nivelului de trai prevăzute 
pentru acest an.

îndeplinirea sarcinilor din proiec
tul planului și bugetului de stat face 
necesar ca ministerele, centralele in
dustriale și întreprinderile să acțio
neze cu mai multă hotărîre pentru 
creșterea, pe toate căile, a eficienței 
economice în general și, in mod deo
sebit, a eficientei economice-finan- 
ciare și valutare a exportului, o dată 
cu dezvoltarea acestuia.

b) să introducă modificări în volu
mul și structura bugetului de stat 
adoptat prin prezenta lege, în cazu
rile în care in cursul anului se adap
tează indicatorii planului de stat sau 
modificările ce rezultă din aplicarea 
măsurilor privind perfecționarea con
ducerii și planificării economiei na
ționale ;

c) să folosească în cursul anului 
plusurile de venituri și economiile^ 
de cheltuieli obținute față de cifrele 
stabilite prin buget pentru acoperirea 
unor acțiuni și sarcini noi privind 
dezvoltarea economiei naționale.

Art. 15. — Se adoptă contul general 
de încheiere a exercițiului bugetar pe 
anul 1969, la venituri în sumă de 
146 957 239 937 lei și la cheltuieli în 
sumă de 142 805 089 603 lei. cu un ex
cedent în sumă de 4 152 150 334 lei 
din care 3 215 546 265 lei la bugetul 
republican și 936 604 069 lei la bu
getele locale.

gurări sociale, Nicolae Giosan în 
Comisia pentru agricultură și sil
vicultură și Gheorghe Călin în Co
misia pentru consiliile populare și 
administrația de stat.

Marea Adunare Națională a a- 
probat propunerile făcute.

Seara, o dată cu încheierea a- 
cestei ultime ședințe plenare, lu
crările celei de-a cincea sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale au luat sfîrșit. _

Cuvîntul de închidere a lucrări
lor sesiunii a fost rostit de tovară
șul Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale.

(Agerpres)

în dezbaterile care au avut loe, 
comisiile permanente au făcut unele 
propuneri, care, însușite de Comite
tul de Stat al Planificării și Minis
terul Finanțelor, au fost introduse tn 
proiectele de legi ale planului și bu
getului de stat.

Avînd în vedere că proiectele pla
nului și bugetului de stat pe anul 
1971 oglindesc, în mod corelat, un 
echilibru în toate secțiunile lor. co
misiile permanente Ie avizează favo
rabil și propun Marii Adunări Na
ționale adoptarea proiectelor de legi 
pentru aprobarea acestora In forma 
în care sînt prezentate.

Comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, analizînd execu
ția planului pe anul 1969, au con
statat că, în ansamblu, sarcinile au 
fost îndeplinite, afară de unii indi
catori la care nu s-a atins nivelul 
prevăzut în Legea de adoptare a 
planului.

La unele produse au fost obținute 
depășiri importante, la altele însă, 
planul adoptat de Marea Adunare 
Națională nu a fost îndeplinit. Co
misiile permanente au analizat aceste 
situații cu conducătorii ministerelor 
de resort, subliniind necesitatea unor 
măsuri ferme pentru înlăturarea 
unor asemenea neajunsuri în viitor 
și Întărirea răspunderii în executarea 
tuturor prevederilor planului.

Pornind de Ia faptul că în ansam
blu și la principalii indicatori, pla
nul de stat pe anul 1969 a fost înde
plinit, comisiile permanente propun 
Marii Adunări Naționale aprobarea 
execuției planului de stat pe anul
1969.

Comisia economico-financiară a a- 
nalizat contul general de încheiere a 
execuției bugetare pe anul 1969. Din 
examinarea acestuia a rezultat că 
veniturile bugetului de stat au fost 
de 146 957,2 /ni)ioane de lei. iar chel
tuielile de 142 805,1 milioane de lei, 
realizîndu-se un excedent de 4152,1 
milioane de lei.

Drept urmare, comisia propune a- 
doptarea contului general de execu
ție a bugetului de stat pe anul 1969.

Comisia economico-financiară a 
mai analizat și modul în care s-a 
executat bugetul Marii Adunări Na
ționale pe anul 1969, constatînd că 
alocațiile au fost utilizate conform 
prevederilor.

Comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale au deplina con
vingere că prevederile din proiectele 
planului și bugetului de stat pe anul 
1971 răspund posibilităților și nevoi
lor economiei naționale, asigură mer
sul înainte al societății noastre, con
stituie un început bun în înfăptuirea 
importantelor sarcini trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R. pentru pe
rioada 1971—1975.

1. Alba.............................................. 463 473 274 145 463 473
2. Arad.............................................. 565 637 486 564 565 637
3. Argeș.............................................. 721 097 431 599 721 097
4. Bacău.............................................. 643 798 643 798 622 746
5. Bihor.............................................. 718 895 606 644 718 895
6. Bistrița-Năsăud............................. 402 388 145 876 402 388
7. Botoșani 465 217 207 811 465 217
8. Brașov............................  . . < 643 182 643 182 545 252
9. 448 086 362 991 448 086

10. Buzău . ■ 489 912 254 864 489 912
11. Caraș-Severin ....... 410 855 318 730 410 855
12. Cluj.............................................. 893 377 893 377 819 883
13. Constanța........................................ 751 283 554 323 751 283
14. Covasna........................................ 296 757 199 209 296 757
15. Dimbovița........................................ 492 060 337 071 492 060
16. Dolj.............................................. 680 288 537 199 680 288
17. Gcllciți «•••••••• 615 409 513 212 615 409
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Lutnd cuvintul, deputatul Duffil* 
tru Popa 8 spus •

La bilanțul pozitiv al țării, pe ca- 
re-I încheiem la acest final de pe
rioadă cincinală, Bucureștiul a adus 
o contribuție de seamă. Prevederile 
inițiale ale planului cincinal in in
dustrie au fost îndeplinite cu 69 zile 
mai devreme, astfel incit pînă la 
sfirșitul anului se va realiza o pro
ducție globală suplimentară în va
loare de 9,5 miliarde lei. Beneficiile 
în industrie vor iii în acest an de 2,3 
ori mai mari deCît cele obținute în 
anul 1965. Cheltuielile la o mie lei 
producție marfă s-au micșorat în a- 
ceastă perioadă eu 57 lei. Compara
tiv cu prevederile cincinalului, se 
vor livra suplimentar la export măr
furi în valoare de peste 335 milioane 
lei valută.

Pe această bază, au crescut veni
turile celor ce muncesc, aplicarea 
noului sistem de salarizare a dus la 
importante cîștiguri suplimentare, 
mărind puterea de cumpărare a oa
menilor munci» din Capitală, fapt 
oglindit, între altele, în creșterea cu 
peste 40 la sută, față de 1965, a vo
lumului mărfurilor desfăcute prin 
comerțul socialist. S-au îmbunătă
țit condițiile de locuit ale bucu- 
reștenilor, au fost înălțate noi edi
ficii social-culturale. în 1970, numă
rul apartamentelor construite' din 
fondurile centralizate și cele ale ce
tățenilor cu sprijinul statului va fi 
de 23 000, față de 13 700 apartamente 
cite s-au construit în 1965.

Proiectul planului de stat pe anul 
1971, prezentat și supus dezbaterii 
sesiunii noastre — a arătat în conti
nuare vorbitorul — deschide muni
cipiului București perspectiva unei 
evoluții multilaterale. Este edificator, 
în primul rînd, ritmul de creștere 
a producției globale, care, pe ansam
blul industriei, va fi de 9,4 la sută, 
cu valori mai ridicate în industria 
construcțiilor de mașini, în special'în 
industria electronică și electroteh
nică. Productivitatea muncii pe sa
lariat va crește cu 8 la sută, urmînd 
ca pe această cale să se obțină 
86,2 la sută din sporul anual al pro
ducției, sarcină superioară prevede
rilor pe întreaga industrie a țării.

în vederea dezvoltării bazei teh- 
nico-materiale a industriei Capita
lei, în primul an al cincinalului se 
vor investi 3,3 miliarde lei, în spe
cial în modernizare și rcutilare.

în continuare, deputatul Dumitru 
Popa a abordat o serie de probleme 
privind mai raționala folosire a spa
țiilor industriale, specializarea și 
cooperarea ca mijloc eficient in dez
voltarea și modernizarea producției 
industriale, în creșterea eficienței 
economice. Trebuie combătută — a 
subliniat vorbitorul — practica unor 
ministere și organe centrale care, 
după ce unele obiective au atins pa
rametrii proiectați, le repartizează 
sarcini de plan inferioare posibili
tăților. în municipiul București ase
menea situații au existat la 12 ca
pacități industriale importante. Evi
tarea unor astfel de situații cere o 
exigență mai mare față de calitatea 
activității institutelor noastre de pro
iectare. iar organele centrale tute
lare trebuie să aprofundeze proble
mele dimensionării noilor capacități 
înainte de a stabili temele de pro
iectare. ' '

După ce a arătat că o însemnată 
sursă de creștere a producției și pro
ductivității muncii, de economisire 
a unor importante fonduri valutare 
și de investiții o reprezintă extin
derea acțiunii de autoutilare, și a ci
tat o serie de exemple pozitive în 
acest sens, vorbitorul a relevat fap
tul că activitatea de autoutilare tre
buie să stea în mai mare măsură în 
atenția ministerelor și centralelor 
industriale. O reală eficiență ar avea 
stabilirea pentru sectoarele de auto- 
utilarc a unor indicatori proprii, 
constituirea unor nuclee de proiec
tare, pentru a face din această acti
vitate un element dinamic al pro
gresului tehnic in fiecare unitate 
de producție.

Referindu-se, în încheiere, la pro
blemele aprovizionării Capitalei,_ de
putatul Dumitru Popa a spus între 
altele că eforturile depuse în acest 
an în vederea asigurării aprovizionă
rii corespunzătoare a populației au 
fost diminuate de lipsa de exigență 
manifestată de Consiliul popular al 
municipiului București față de cali
tatea fondului de marfă la produsele 
agroalimcntare și mai buna lui re
partizare în rețeaua comercială. Ca 
urmare a intervenției conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a trecut la remedii erea 
hotărîtă a acestei situații. în prezent, 
Capitala dispune de fondul de măr
furi agroalimentare necesare bunei a- 
provizionări a populației. în același 
timp, s-au luat măsuri ca, încă din a- 
nul 1971, să se asigure creșterea ca
pacităților de producție în sere, so
larii, afectarea unor suprafețe agri
cole cultivate exclusiv în vederea a- 
provizionării Capitalei.

Ca urmare, in anul viitor, populația 
Bucureștiului va beneficia de _ un 
fond de marfă sporit cu 37 la sută la 
legume și cu peste 70 la sută la car
tofi. In același timp, industria alimen
tară va îmbogăți gama sortimentelor, 
asimilînd un număr sporit de produse 
cu caracteristici superioare și valori 
nutritive ridicate.

Orașul Hunedoara, combinatul nos
tru — a arătat deputatul ȘtefOH 
Trlpșo ~ au din p,in gri^a 
partidului și statului pentru crește
rea continuă a bazei tehnico-materia- 
le, pentru ridicarea nivelului de via
ță al oamenilor muncii. Aici au fost 
puse in funcțiune cuptoarele electrice 
de 50 tone, laminorul bluming 1300 
mm, fabrica nouă de oxigen, fabrica 
de dolomită metalurgică, au fost date 
în folosință 4 200 apartamente, im
portante spatii școlare, culturale și 
comerciale. Sînt în construcție alte 
obiective ca furnalul nr. 9 de 1 000 
mc, noua bandă de aglomerare, fina
lizarea lucrărilor de modernizare a 
laminorului 800 și altele.

Pe baza noilor capacități puse in 
funcțiune prin mai buna utilizare a 
instalațiilor și agregatelor existente, 
producția industrială a Combinatului 
siderurgic Hunedoara a crescut față 
de 1965 cu 40.5 la sută. Pînă la 31 de
cembrie a.c. se va realiza peste pre
vederile planului pe anul 1970 circa 
9 000 tone cocs metalurgic, 23 000 tone 
oțel și aproape 7 000 tone laminate 
finite pline. Sporul valoric al depăși
rilor de producție se ridică la peste 
157 milioane lei producție marfă, iar 
ca urmare a îmbunătățirii structurii 
sortimentelor și calității producției de 
oțel și laminate, a reducerii cheltuie
lilor de producție și îndeosebi a ce
lor materiale, volumul beneficiilor 
suplimentare se va ridica la circa 114 
milioane lei. Proiectul planului pe 
1971. primul an al noului cincinal, 
pune în fața noastră, a tuturor, sar
cini deosebit de însemnate pe linia 
creșterii eficienței economice. Colec-

Din cuvîntările participanților la dezbateri
tivul nostru trebuie, conform preve
derilor de plan, să realizeze cea mai 
mare parte a sporului de producție 
pe seama creșterii productivității 
muncii, să reducă substanțial consu
murile materiale. Prin perfecționarea 
tehnologiilor de elaborare a fontei, 
gospodărirea mai bună a materiilor 
prime, precum și prin creșterea pro
ducției de aglomerare se va obține, 
în anul 1971, o reducere a consumului 
de cocs față de realizările din acest 
an cu 14 kg pe tona de fontă, canti
tate cu care se pot elabora circa 
34 000 tone fontă și aproape 48 000 
tone oțel.

Colectivul nostru acționează în con
tinuare pentru identificarea de noi 
posibilități de reducere a consumului 
de cocs. Am dori insă ca și minerii 
să se alăture eforturilor noastre, de
oarece In ultima perioadă, de la în
treprinderile miniere Căpuș, Lueta și 
chiar Teliuc ne-au sosit și unele can
tități de minereuri cu conținut mai 
scăzut în fier față de cele livrate in 
anii precedenți.

Solicităm din partea întreprinderi
lor miniere și a ministerului de re
sort mai multă preocupare pentru 
prepararea judicioasă și îmbogățirea 
minereurilor.

Referindu-se la necesitatea rezol
vării problemei pieselor de schimb, 
vorbitorul a arătat că aceasta, nefiind 
bine organizată și urmărită, a dat naș
tere unor dificultăți dintre cele mai 
mari la Combinatul siderurgic Hune
doara, unde instalații foarte costisi
toare sînt imobilizate din lipsa unor 
piese de schimb de valori reduse.

în continuare, vorbitorul a scos în 
evidență atenția pe care o acordă 
conducerea de partid și de stat com
baterii poluării atmosferei în zonele 
industriale, unele rezultate obținute 
și preocupări în acest domeniu.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
hotărirea întregului colectiv de side- 
rurgiști hunedoreni de a depune în
treaga lor capacitate creatoare, toate 
eforturile pentru a înfăptui prevede
rile planului pe 1971, bază de pornire 
pentru îndeplinirea obiectivelor mă
rețe ale cincinalului 1971—1975.

în cuvintul său, deputatul Iile 
Cîșu 8 început prin ® preciza câ> 
județul Prahova, cu industria sa dez
voltată, cu economia sa complexă, 
și-a adus, împreună cu celelalte ju
dețe, contribuția la importantele 
realizări obținute în ultimii cinci ani. 
încă de la 23 august a.c. au fost 
îndeplinite sarcinile actualului cin
cinal, preliminîndu-se obținerea unei 
producții industriale suplimentare 
de peste 4,5 miliarde lei.

în ce privește planul pe anul 1971, 
acesta stabilește noi dimensiuni e- 
conomiel naționale, punînd și in fața 
oamenilor muncii din județul Pra
hova sarcini de mare răspundere, 
îndeosebi în direcția îmbunătățirii 
laturilor calitative ale activității 
productive. în acest sens, vorbitorul 
s-a referit pe larg la problema ren
tabilității, subliniind că în momentul 
de față sînt asigurate, în județul 
nostru, condiții pentru a spori ren
tabilitatea, pentru a mări beneficiile 
în toate sectoarele. Deputatul pra
hovean a arătat că în județ s-a des
fășurat și se va desfășura o muncă 
politică tot mai intensă în vederea 
reducerii cheltuielilor de producție, 
a consumurilor de materii prime și 
materiale, a folosirii mai eficiente a 
capacităților de producție, instalații
lor și utilajelor, a întregului poten
țial material și uman al județului. 
S-au obținut, în această direcție, u- 
nele realizări, care, deși sînt superi
oare anilor trecuți, ele nu se situează 
la nivelul cerințelor și al posibilită
ților existente. Chiar la uzinele con
structoare de mașini, unde coefi
cientul de schimburi a atins in acest 
an 2,2, rămine neutilizat peste 25 la 
sută din timpul maxim disponibil ; 
la alte unități și secții auxiliare se 
lucrează în cel mult două schimburi, 
și acelea incomplete. Dintr-un son
daj făcut în uzine — a relevat vor
bitorul — a rezultat că se irosește 
anual circa 5 la sută din capacitățile 
de tehnicitate ridicată numai pentru 
producerea de șuruburi, capacități 
cu care s-ar putea realiza peste 28 
milioane lei din producția de bază. Și 
in județul nostru există capacități 
de producție care în perioada de 
iarnă nu sint folosite integral dato
rită blocării spațiilor de depozitare 
cu diferite produse finite pe care 
beneficiarii nu le ridică la termenele 
stabilite. Numai la instalațiile de bi
tum din județ se pierde o producție 
în valoare de circa 3,5 milioane lei, 
în afară de faptul că aceasta con
tribuie la o valorificare necorespun
zătoare a materiei prime — țițeiul.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că această situație impune o ana
liză temeinică, în fiecare unitate, a 
modului cum sint utilizate fondurile 
fixe, o urmărire neîncetată, din par
tea ministerelor de resort, a celor
lalte organe centrale a felului cum 
sînt aplicate măsurile cerute de fi
nalizarea acestei acțiuni de interes 
major pentru ridicarea eficienței în
tregii activități economice, precum și 
o preocupare susținută față de pre
gătirea cadrelor calificate necesare.

în continuare, deputatul s-a ocu
pat de problema exportului, preci- 
zind că exportul deține circa o trei
me din valoarea totală a producției 
din județ. Apreciem că în 1970 vom 
îndeplini și depăși sarcinile la ex
port, a spus vorbitorul, dar trebuie 
să relevăm că și în acest domeniu 
posibilitățile întreprinderilor nu au 
fost pe deplin valorificate. Aș sem
nala faptul că pătrunderea pro
duselor noastre pe unele piețe ex
terne se face încă destul de greoi. 
De asemenea, nu sînt asigurate în 
tot cursul anului condiții de trans
port în timp util al mărfurilor și mai 
ales în ultimul trimestru. în prezent, 
întreprinderile au neridicate produse 
în valoare de aproximativ 64 000 000 
lei' valută, din care in porturi măr
furi de peste 
Considerăm că unele 
centrale nu au sprijinit suficient uni
tățile subordonate, cu sarcini de ex
port, în privința asigurării ritmici
tății producției destinate comerțului 
exterior, a soluționării operative a 
unor probleme de care depindea rea
lizarea sarcinilor de plan în acest do
meniu.

Referindu-se, în încheiere, la bu
getul județului Prahova pe 1971, 
vorbitorul a menționat că el oglin
dește eforturile ce se fac pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
orașelor și comunelor din județ. De
putatul Ilie Cîșu a dat expresie ho- 
tăririi tuturor oamenilor muncii din 
județul Prahova de a traduce exem
plar în viață sarcinile planului pe 
1971, prevederile planului cincinal. 

15 000 000 lei valută, 
ministere și

lntegrindu-se, prin munca și entu
ziasmul său, elanului creator al în
tregii noastre națiuni, a spus depu- 
^ta lulia Pașca ~ c°iectivui 
Combinatului textil nr. 1 Timișoara 
a îndeplinit planul cincinal cu mai 
bine de 4 luni înainte de termen, 
realizind peste prevederi 200 000 mp 
țesături de bumbac, aproape 2,5 mi
lioane tricotaje pentru copii, 1 200 
tone fire de bumbac și vigonie, con
fecții a căror valoare depășește 65 
milioane lei. S-au realizat articole 
mai frumoase, mai moderne și mai 
practice un mare număr de pro
duse și modele noi. Numai în anul 
1970 au intrat in fabricație 300 mo
dele noi de confecții textile pentru 
femei și copii, 75 modele de tricotaje 
și cioiapi, 150 contexturi noi de țe
sături tip bumbac și altele.

Deși rezultatele muncii noastre e- 
vidențiază preocuparea pentru a 
răspunde cit mai prompt și compe
tent exigențelor publicului consuma
tor, totuși nu ne. putem declara 
mulțumiți și trebuie să acționăm mai 
ferm pentru diversificarea și îmbu
nătățirea calității producției. Pe 
bună dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia, în expunerea la 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie 1970, că multe dintre pro
dusele industriei ușoare sînt încă de 
calitate slabă, finisajele sînt de 
multe ori necorespunzătoare și că 
avem încă serioase deficiențe în di
versificarea producției, în realizarea 
unor modele cit mai variate.

Și în combinatul nostru, datorită 
unor manifestări de neglijență și su
perficialitate, de control necores
punzător, au fost cazuri cînd s-au 
fabricat produse care aveau defec
te îndeosebi de finisare, care 
au determinat refuzuri îndrep
tățite din partea beneficiarilor. Sîn- 
tem ferm hotărîți — și considerăm 
că aceasta stă în puterile noastre — 
să luăm măsuri energice care să 
conducă Ia lichidarea în cel mai 
scurt timp a lipsurilor pe care le-am 
avut.

Consider că o rezervă importantă 
în activitatea de diversificare a pro
ducției o constituie folosirea firelor 
chimice românești. Utilizarea aces
tora face posibilă, pe de o parte, în
locuirea unei mari cantități de ma
terii prime provenite din import, iar 
pe de altă parte, realizarea unei 
game bogate de produse noi, avînd 
calități deosebite, atît de ordin func
țional cît și estetic. Experiența acu
mulată în această direcție ne îndrep
tățește să trecem cu încredere la ex
tinderea, în cursul anului viitor, a 
utilizării firelor chimice la toate pro
dusele combinatului nostru. în ace
lași timp, socotim că și întreprinde
rile din ramura industriei chimice 
care produc această materie primă 
trebuie să se concentreze in direcția 
diversificării producției proprii, ex
tinderii gamei și tipurilor de fire și 
fibre chimice.

In cuvintul său, deputatul AngClO 
Miculescu, mlnistrul agricultu-
rii și silviculturii a arătat că : Agri
cultura, ca și celelalte ramuri ale e- 
conomiel, se bucură de sprijin și a- 
tenție deosebită din partea partidu
lui și guvernului. S-a întărit, an de 
an, baza sa tehnico-materială, creîn- 
du-se condiții mai bune pentru ex
tinderea mecanizării complexe a lu
crărilor, a chimizării, a irigațiilor, fo
losirea unui material biologic cu ca
lități superioare pentru extinderea u- 
nor tehnologii îmbunătățite și intro
ducerea în practică a rezultatelor ce
lor mai noi cuceriri ale științelor a- 
gricole.

Plenara Comitetului Central al par
tidului, din luna martie a. c., a dez
bătut două Programe naționale, de o 
deosebită însemnătate pentru dezvol
tarea și modernizarea agriculturii : 
„Programul național privind gospo
dărirea rațională a resurselor de apă, 
extinderea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și combaterea eroziu
nii solului" și „Programul național 
privind dezvoltarea zootehniei și 
creșterii producției animaliere", a că
ror traducere in viață a început să 
devină realitate.

După ce a pus in evidență o sea
mă de succese de ansamblu ale agri
culturii țării, vorbitorul s-a oprit a- 
supra condițiilor din acest an, mai 
puțin favorabile pentru agricultură : 
marile inundații din primăvară, ex
cesul de umiditate pe mari zone a- 
gricole ale țării, temperaturile scă
zute, aproape in toată perioada de 
vegetație, brumele și înghețurile tim
purii din luna septembrie au cau
zat mari pierderi, îndeosebi in pro
ducția vegetală. Cu toate acestea, da
torită măsurilor luate de partid și de 
stat’ s-au obținut unele rezultate sa
tisfăcătoare, producția globală agri
colă preliminindu-se aproximativ la 
nivelul realizărilor din ultimii ani. 
S-a reușit in acest tel ca și in con
dițiile deosebite ale acestui an, să se 
asigure aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare și a indus
triei cu materii prime

Trebuie să recunoaștem — a pre
cizat vorbitorul — că, alături de con
dițiile climatice, mai puțin favora
bile, pe care le-am avut în agricul
tură in ultimii 3 ani, și care au cul
minat In acest an în privința difi
cultăților, rezultatele nesatisfăcătoa
re obținute se datoresc într-o mare 
măsură și lipsurilor importante 
din activitatea noastră, a celor 
ce ne ocupăm de agricultura țării. 
Privindu-ne critic munca depusă, 
este de arătat că numeroase unități 
socialiste nu au folosit din plin între
gul potențial al pămintului și al ce
lorlalte mijloace de producție. La u- 
nele culturi nu s-au folosit semințe 
de bună calitate, au fost udate numai 
o parte din culturile amplasate în te
renurile amenajate pentru irigat, iar 
lucrările de întreținere, precum și re
coltarea și valorificarea produselor, nu 
s-au desfășurat peste tot in mod co
respunzător.

în zootehnie, preocuparea a fost in
suficientă în cele mai multe unități 
pentru creșterea producției, eforturi
le fiind concentrate mai mult spre 
sporirea efectivelor.

Pentru anul 1 viitor agriculturii ii 
revin sarcini deosebit de importante. 
Producția globală agricolă va trebui 
să fie de 91,4 miliarde lei, cu 28 la 
sută mai mare decit cea obținută, în 
medie, în perioada 1966—1970.

Pe linia sprijinirii activității eco
nomice a cooperativelor agricole și a 
creșterii cointeresării acestor unități, 
continuînd măsurile adoptate în pri
măvară, de îmbunătățire a prețurilor 
de vînzare la produsele animaliere, 
noua hotărîre a partidului și guver
nului cu privire la reducerea prețu
rilor unor produse industriale desti
nate producției și investițiilor in coo

perativele agricole de producție și 
gospodăriile țărănești, va avea o in
fluență dintre cele mai pozitive pen
tru dezvoltarea acestor unități și rea
lizarea sarcinilor mari ce le revin în 
anul 1971 și in viitorul cincinal.

în anul 1971 se vor aioca, pentru 
agricultură și silvicultură, investiții 
de aproape 13,2 miliarde lei, cu circa 
24 la sută mai mult decît realizările 
din 1970, la care se vor adăuga 4,5 
miliarde lei investiții din fondurile 
proprii ale C.A.P.

Cantitățile de îngrășăminte chi
mice repartizate agriculturii pentru 
anul viitor cresc la 938 mii tone, cu 
37 la sută mai mult decit în acest an.

De asemenea, agricultura va primi 
în anul viitor peste 14 800 tractoare, 
precum și numeroase mașini agricole 
pentru mecanizarea lucrărilor care 
cer un volum mare de forță de mun
că și îndeosebi, pentru extinderea 
mecanizării in legumicultura, viti
cultură, pomicultură și zootehnie.

întreprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii vor trebui să folosească 
din plin condițiile avantajoase ce se 
vor crea, prin - reorganizarea lor, 
printr-o mai bună utilizare a dotă
rilor mecanice, în deservirea coope
rativelor, transformînd secțiile me
canice actuale în sectoare de meca
nizare ale cooperativelor agricole, 
care să asigure deservirea mecanică 
pentru toate activitățile pe care aces
tea le desfășoară.

O influență hotăritoare pentru dez
voltarea agriculturii și pentru reali
zarea sarcinilor importante ce-i re
vin, ca și pentru înlăturarea lipsuri
lor și rămînerilor în urmă, care s-au 
manifestat pină în prezent, o va avea, 
fără îndoială, 'aplicarea măsurilor 
stabilite prin hotărirea Comitetului 
Executiv al C.C al P.C.R., din 25 no
iembrie a. c„ cu privire la îmburiătă- 
țirea organizării, planificării și con
ducerii agriculturii.

Se dau astfel soluții deosebit de 
valoroase problemelor agriculturii 
românești — a spus în încheiere vor
bitorul — ele izvorînd din aplicarea 
creatoare a învățăturii marxist-leni- 
niste la realitățile agriculturii noas
tre, la cerințele actualei etape.

Deputatul Iqqh BenkO a subU' 
niat că bilanțul bogat al realizărilor 
obținute în perioada cincinalului de
monstrează politica clarvăzătoare a 
partidului nostru de continuare nea
bătută a industrializării socialiste, a 
dezvoltării armonioase și echilibrate 
a economiei naționale, faptul că ho- 
tăririle partidului sînt rezultatul u- 
nui studiu profund al realităților, al 
cunoașterii legilor obiective ale dez
voltării sociale și cerințelor proprii 
fiecărei etape. El a trecut în revistă 
succesele obținute în anii actualului 
cincinal în dezvoltarea economiei și 
social-culturală a județului Mureș. 
Eforturile tuturor unităților produc
tive — a spus deputatul de Mureș
— urmează să fie îndreptate in anul 
viitor spre îndeplinirea sarcinilor 
reieșite din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al partidului și a guvernului 
din 25 noiembrie, in care s-a atras 
din nou atenția asupra necesității 
introducerii unui regim sever de e- 
conomii în cheltuirea fondurilor, in 
vederea gospodăririi cît mai econo
micoase a mijloacelor materiale și 
bănești. Pe această linie, vorbitorul a 
făcut unele observații critice cu pri
vire la folosirea materialelor, activi
zarea eficientă a alocațiilor buge
tare și mijloacelor proprii de care 
dispun unitățile industriei locale, în
deosebi prin imobilizarea acestora 
in stocuri supranormative, și pier

deri și a menționat că bugetul ju
dețului Mureș pe anul 1971 asigură 
resursele financiare necesare activi
tății economice și social-culturale 
locale, precum și un excedent care 
se varsă la bugetul republican.

Deși preocuparea pentru urmărirea 
Îndeaproape a rezultatelor financiare 
se situează in centrul atenției marii 
majorități a activiștilor de partid și 
de stat — a continuat vorbitorul — 
mai sînt încă unele unități unde pro
blemele financiare sînt lăsate numai 
pe seama organelor contabile care se 
îngrijesc și de controlul utilizării 
fondurilor. Această practică cu totul 
necorespunzătoare ne-a determinat 
să luăm măsuri ca problemele fi
nanciare să constituie una din pre
ocupările importante ale tuturor sa- 
lariaților care, în dubla calitate de 
proprietari ai mijloacelor de produc
ție și producători de valori materiale, 
să poarte răspunderea pentru gos
podărirea economicoasă a mijloace
lor materiale și bănești și apărarea 
integrității avutului obștesc. In ace
lași timp, cadrele de conducere din 
economia, administrația și instituțiile 
social-culturale din județul nostru 
vor deplasa centrul de greutate al 
muncii lor în unitățile economice și 
social-culturale, de bază, acolo unde 
se traduc în viață hotărîrile de par
tid și de stat, vor ridica răspunderea 
lor pentru cunoașterea și urmărirea 
permanentă a modului de gospodă
rire a bunului obștesc, pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a creditelor bugetare.

După ce s-a referit la preocupă
rile organelor locale din județ in 
legătură cu dezvoltarea și diversifi
carea producției, ridicarea eficienței 
economice în întreprinderile indus
triei locale și folosirea cît mai ju
dicioasă a fondurilor bugetare, tov. 
Ioan Benkd a asigurat Marea Adu
nare Națională că oamenii muncii 
din județul Mureș, alături de între
gul nostru popor, își vor aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor ce le revin în 
anul 1971, vor depune toate efortu
rile și întreaga lor capacitate de 
muncă In slujba patriei noastre 
dragi, Republica Socialistă Româ
nia.

După ce a arătat că proiectele de 
lege pentru adoptarea planului și 
bugetului de stat pe anul 1971 su
puse dezbaterii marelui sfat al 
țării se inscriu organic in politica 
partidului nostru de dezvoltare mul
tilaterală și perfecționare continuă 
a economiei naționale, de înflorire a 
tuturor județelor patriei noastre so
cialiste, deputatul victor Bolojan 
s-a referit la felul în care oa
menii muncii din județul Bihor
— români, maghiari și de alte na
ționalități — au muncit, în strînsă 
unitate, pentru îndeplinirea sarcini
lor economice.

Colectivele unităților industriale 
din județul nostru au Îndeplinit pla
nul de producție industrială pe în
tregul cincinal cu 75 de zile înainte 
de termen. Planul pe 11 luni ale 
anului 1970 a fost îndeplinit la pro
ducția globală în proporție de 101,9 
la sută, la producția marfă vindută 

și încasată de 101,5 la sută. Au fost 
puse in funcțiune 20 de noi obiecti
ve industriale și agricole, care spo
resc contribuția județului Bihor la 
potențialul economic ai patriei,

Remarcînd unele rezultate bune 
obținute in județ in realizarea pla
nului de investiții, deputatul a men
ționat insă că nu toate ministerele 
și-au îndeplinit obligația de a efec
tua studiile tehnico-economice pînă 
la 1 septembrie a.c. Ca urmare, a 
spus vorbitorul, avem încă obiective 
nepregătite, cum sint, de pildă, lu
crările privind dezvoltarea uzinei 
„înfrățirea", în valoare de peste 360 
milioane lei și pentru extinderea fa
bricii de bere, in valoare de 80 mi
lioane lei, care nu au încă studiile 
tehnico-economice aprobate. Bine
înțeles, din aceste cauze, pentru o- 
biectivele amintite nu dispunem nici 
de proiectele de execuție, care tre
buiau să fie asigurate cel mai tîrziu 
pină la 1 decembrie 1970.

Solicităm Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rului Industriei Alimentare să re
zolve neîntîrziat aceste probleme. 
Pe această linie, deputatul a solici
tat, de asemenea, Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții, 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale și Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini să ia măsuri 
hotărîte pentru recuperarea rămine- 
rilor în urmă față de graficul de 
execuție și de intrare în probe teh
nologice a Combinatului de mate
riale de construcții de la Aleșd, pen
tru a se putea respecta astfel ter
menul de punere în funcțiune a pri
mei linii de ciment, în trimestrul I 
al anului viitor.

în continuare, vorbitorul a criticat 
lipsurile unor ministere care au îm
piedicat întreprinderile bihorene 
să-și asigure din timp materiile pri
me și materialele la nivelul necesi
tăților reale, au întirziat încheierea 
contractelor economice, și a propus 
luarea unor măsuri menite să asi
gure ritmicitatea aprovizionării teh- 
nico-materiale, pentru a se evita, pe 
de o parte, neajunsurile create de 
lipsa unor materii prime și mate
riale, iar, pe de altă parte, forma
rea unor stocuri peste necesar, care 
ar imobiliza mijloacele financiare 
ale unităților economice.

Dat fiind că volumul sporit de in
vestiții prevăzut în anii viitori ne
cesită dublarea capacității de pro
ducție a organizațiilor de construcții. 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
ar trebui să asigure, cît mai grab
nic, sistema instalațiilor, mașinilor 
și utilajelor de construcții necesare 
înfăptuirii unui înalt grad de meca
nizare a lucrărilor, să doteze organi
zațiile sale in mod corespunzător, 
iar Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini să ia măsuri pentru 
asimilarea în producție a utilajelor 
pe care incă nu le fabricăm în țara 
noastră,

în încheiere, deputatul Victor Bo
lojan a relevat preocupările Consi
liului popular județean Bihor pentru 
echilibrarea bugetului local prin 
creșterea venituriloț proprii, a căror 
pondere în buget va ajunge de la 
81 la sută în 1970 la 84 la sută în 
1971. Subliniind că sînt asigurate 
condițiile ca în următorii ani bu
getul local să fie acoperit în între
gime numai din venituri proprii, vor
bitorul a exprimat hotărirea oameni
lor muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din județul Bihor 
de a intensifica eforturile, astfel ca, 
la sporirea potențialului general al 
patriei, contribuția Bihorului să fie 
tot mai însemnată.

Am reținut că una din problemele 
de bază ale proiectului de plan pe 
1971 — a spus in cuvintul său
deputata Alexandra Ștefânes- 
gy — o constituie intensificarea 
dezvoltării agriculturii, sporirea pro
ducțiilor agricole în toate sectoarele. 
Investițiile prevăzute, apreciabil spo
rite față de cincinalul care expiră, 
vor asigura mecanizarea completă a 
lucrărilor agricole, creșterea substan
țială a gradului de chimizare a pro
ducției, realizarea programelor na
ționale privind amenajările funciare 
și dezvoltarea zootehniei. Toate a- 
cestea vor contribui direct la crește
rea producției agricole globale in
tr-un ritm mediu anual de 6—7 la 
sută, nivel superior față de cel rea
lizat în perioada anilor 1966—1970.

Pentru îndeplinirea acestor mărețe 
sarcini, ne incumbă nouă, specialiști
lor, de a ne ridica continuu nivelul 
activității, de a ne ocupa îndeaproape 
de îndrumarea tehnică a cooperative
lor agricole, unde ne desfășurăm zi 
de zi activitatea. Este, de asemenea, 
cit se poate de important să intro
ducem cuceririle științei în produc
ția agricolă, deoarece numai așa con
tribuim nemijlocit la aplicarea largă 
in producție a cuceririlor agrozoo
tehnicii și zootehniei moderne.

Măsurild adoptate recent de con
ducerea partidului sînt de o deose
bită însemnătate pentru progresul 
continuu al agriculturii cooperatiste. 
Aplicarea lor în viață cere însă din 
partea noastră, a specialiștilor, o ac
tivitate mai bogată, o sporire a răs
punderii față de sarcinile care ni 
s-au încredințat. Principala și cea mai 
importantă sarcină a specialistului 
este aceeâ de a se dărui cu pasiune 
pentru a asigura un progres con
tinuu și o eficiență economică ridi
cată in toate unitățile agricole. 
Există condiții favorabile și sprijin 
suficient din partea organelor de 
partid și de stat pentru realizarea a- 
cestor sarcini.

Agricultura noastră dispune de o 
bază tehnico-materială puternică. 
Dacă m-aș referi numai la coopera
tiva agricolă din Bechet, județul Dolj, 
unde îmi desfășor activitatea ca ingi
ner agronom, de mulți ani, este su
ficient să amintesc că mecanizarea, 
chimizarea și irigațiile au fost ex
tinse an de an. Așa, de exemplu, 
pentru fiecare tractor fizic revin 80 
de hectare, iar irigațiile au cuprins 
suprafețe tot mai mari. Față de 550 
hectare amenajate pentru irigații, cit 
avem în prezent, în viitorii ani vom 
avea bucuria de a folosi apa Dunării 
pentru udarea întregii suprafețe de 
1 366 ha, cooperativa noastră intrînd 
în zona celui mai mare sistem de iri
gație al Doljului, ce se amenajează 
pe solurile nisipoase din stingă 
Jiului.

Pentru a obține rezultate cît mal 
bune în producția agricolă, a arătat 
in încheiere vorbitoarea, este abso
lut neceșar să fie intensificată activi
tatea de cercetare in domeniul creă
rii de noi soiuri și rase de animale. 
Aici, aș vrea să mă refer la faptul că 
institutul nostru de cercetări agricole 
este încă tributar. Pînă acum ne-a 
oferit prea puține satisfacții. Aș vrea 

totuși să arăt că la noi, la Bechet, 
creșterea animalelor de rasă pură 
ne-a adus numeroase avantaje. Pe 
lingă faptul că realizăm o producție 
mulțumitoare de 2 500—2 600 litri pe 
cap de vacă furajată, asigurăm și 
material de prăsilă valoros pentru 
majoritatea cooperativelor agricole 
din imediata noastră vecinătate. Țin
ta noastră este de a realiza produc
ții de 3 500 litri lapte pe fiecare vacă 
furajată.

în cuvintul său, deputatul Cristo- 
for Simionescu,a spus: pe 
cea mai inaltă treaptă pe care o cu
noaște istoria noastră, ne pregătim în 
aceste zile să urcăm și mai sus in 
1971, primul an al unui nou deceniu. 
Cincinalul care se încheie a însemnat 
pentru România socialistă o perioa
dă de adinei prefaceri, de progres e- 
conomic multilateral, de înflorire a 
spiritualității, de necunoscută strălu
cire a prestigiului țării noastre în 
lume.

lașul, oraș tu atîtea drumuri la 
inima fiecărui cetățean al patriei, a 
propășit și el în pas cu țara, adău- 
gîndu-și numeroase uzine moderne, 
cartiere noi și realizări de seamă în 
cîmpul vieții spirituale. Pentru dez
voltarea industriei din județul Iași 
s-au alocat în ultimii cinci ani 3,3 mi
liarde lei, din fondurile statului, s-au 
clădit circa 11 600 apartamente, a cres
cut lungimea străzilor modernitate cu 
peste 70 km. Numărul studenților a 
sporit de la 19 440 in 1965, la 24 270 în
1970. învățămîntul superior ieșean 
pregătește astăzi specialiști practic în 
toate domeniile, inclusiv în arhitec
tură. Unități noi de cercetare ale Aca
demiilor de profil. Ministerul învăță- 
mîntului și uzinele s-au alăturat la 
prestigioasa cercetare universitară, 
mărind considerabil potențialul știin
țific al lașului. Viața artistică cu
noaște un adevărat reviriment.

Linia de progres cu cea mai mare 
pantă în Iași este linia chimiei ; în 
anii regimului nostru au fost create 
aici mari uzine chimice — fabrica de 
antibiotice, cea de mase plastice, uzi
na de fibre sintetice etc. Numai în 
ultirhul cincinal, 42.5 la sută din to
talul investițiilor industriale făcute în 
județul Iași au mers spre uzine cu 
caracter chimic. La valoarea produc
ției globale a industriei ieșene pe a- 
hul 1970 produsele chimice participă 
cu o cotă de circa 34 la sută. Rețin, 
de asemenea, că circa 16 la sută din 
numărul salariaților din industria re
publicană a județului Iași lucrează în 
domeniul chimiei. în învățămîntul su
perior se pregătesc, sub conducerea a 
circa 200 de cadre didactice, peste 2 200 
de studenți, în licee de specialitate și 
școlile profesionale de chimie se pre
gătesc aproape 1 900 elevi. Dar, desi
gur, lașul nu este doar un oraș al chi
miei ; spectrul lui de producție ma
terială și spirituală este mult mai 
larg, dar faptul că în uzinele, școlile 
și institutele lui de Cercetare activea
ză sau se pregătesc să lucreze în do
meniul chimiei un număr important 
de oameni, îi conferă o trăsătură spe
cifică.

După ce a pus în evidență rolul cer
cetării științifice în multiplele dome
nii ale chimiei, deputatul ieșean a a- 
rătat că la Institutul de chimie ma- 
cromoleculară „Petru Poni" activita
tea de cercetare a reușit să sinteti
zeze polimeri noi sau intermediari 
pentru aceștia cu deosebite proprie
tăți și își concentrează acum efortu
rile pentru realizarea unor teme care 
figurează în planul de stat pe care îl 
dezbatem. Aș menționa, de asemenea, 
că, în ultimul an, toată cercetarea 
noastră a fost realizată practic numai 
pe bază de contract : la un buget de 
5 000 000 lei, valoarea totală a contrac
telor a fost de 4 860 000 lei, ceea ce 
dovedește justețea orientării impri
mate de conducerea de partid cerce
tării științifice.

în încheiere, deputatul Cristofor 
Simionescu a stăruit asupra proble
mei planificării științei, problemă încă 
disputată, opinînd că știința nu mai 
poate fi privită și lăsată să evolueze 
ca un fenomen spontan, că trebuie o- 
rientată și ghidată, că trebuie să-și 
propună obiective ferme și să încerce 
să le realizeze cu o anumită precizie 
temporală.

în cuvintul său, deputatul Qoț). 
stantin Drăgan, 8 spus: Anul 
pe care il incheiem a reflec
tat incă o dată trăinicia orînduirii 
noastre sociale și de stat, unitatea de 
nezdruncinat dintre partid și popor, 
manifestată in mod pregnant în ac
țiunea de învingere a greutăților 
provocate de calamitățile naturale 
care s-au abătut asupra țării. Ani
mată de un înalt patriotism, clasa 
muncitoare, sub conducerea partidu
lui, a dat dovadă de numeroase fap
te de eroism și spirit de sacrificiu, 
a depus o activitate fără preget pen
tru recuperarea pierderilor provo
cate, pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă. Din angajamentul 
luat în fața partidului de a realiza 
pe seama invențiilor, inovațiilor și 
raționalizărilor cel puțin 1 miliard 
de lei economii, sindicatele pot ra
porta că pe 10 luni ale anului au 
fost obținute economii postcalculate 
de peste 800 milioane lei, fapt ce ne 
îndreptățește să afirmăm că pînă la 
sfirșitul anului angajamentul asumat 
va fi îndeplinit și chiar depășit. 
Comparind prezentul cu cerințele 
dezvoltării orinduirii noastre sociale, 
se poate afirma că planul de stat pe 
anul 1971 — primul an al noului cin
cinal — și prevederile sale răspund 
pe deplin acestor cerințe. Pentru 
înfăptuirea acestor importante obiec
tive care vor accelera procesul de 
ridicare la un nivel superior a în
tregii economii naționale, se impune 
ca necesitate legică creșterea in ritm 
susținut a productivității muncii.

Una din rezervele importante ale 
creșterii productivității muncii este 
folosirea integrală a dotării tehnice 
a întreprinderilor. între nivelul de 
dotare și nivelul de creștere a pro
ductivității muncii nu există peste 
tot o concordanță corespunzătoare, 
la unele obiective economice puse 
in funcțiune se ating cu mare în- 
tirziere parametrii proiectați, pe 
alocuri aplicarea inițiativelor și pro
punerilor maselor de muncitori, in
gineri și tehnicieni se împiedică de 
unele manifestări birocratice. ,

Trecerea la generalizarea organi
zării muncii în 2 schimburi, extin
derea și introducerea schimbului III 
In industria construcțiilor de mașini 
și alte ramuri, la care se adaugă 
creșterea substanțială a numărului 
de salariați în noul cincinal, ridică cu 
deosebită acuitate problema califică

rii noilor angajați și necesitatea unor 
măsuri sistematice pentru perfecțio
narea profesională și reciclare în pas 
cu dezvoltarea tehnicii moderne a în
tregii mase de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. Dispunem de for
me de calificare și perfecționare a 
cadrelor care nu peste tot sint folo
site la nivelul cerințelor economiei 
naționale. De o gravitate mai mare 
este faptul că în unele Cazuri minis
terele de resort și centralele nu a- 
cordă atenția cuvenită pregătirii în
tregului necesar de cadre pentru 
noile obiective. Un alt factor impor
tant în creșterea productivității mun
cii este folosirea rațională și eficien
tă a timpului de lucru, întărirea or
dinii și disciplinei sub toate aspec
tele ei. Trebuie să recunoaștem, a 
arătat vorbitorul, că in această di
recție, sindicatele nu au reușit să 
determine peste tot lichidarea numă
rului încă mare de absențe nemoti
vate, de întîrzieri la program, a al
tor fenomene de indisciplină. Pen
tru organizațiile sindicale, indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in ședința plenară a Comitetului 
Central al Partidului privind întări
rea ordinii, disciplinei și spiritului 
de răspundere în toate întreprinde
rile vor constitui un program per
manent de activitate.

în încheiere, referindu-se la pro
iectul de buget, la faptul că eficiența 
economică a fondurilor alocate depin
de de felul cum vor fi gospodărite, vor
bitorul a arătat că sindicatele vor 
desfășura o largă activitate cu ma
sele și vor sprijini luarea unor mă
suri eficiente care să conducă la dez
voltarea spiritului de gospodărire a 
mijloacelor financiare, a economisi
rii fiecărui leu și a fiecărui gram de 
material, să facă din reducerea chel
tuielilor neeconomicoase o problemă 
de masă, vor milita în continuare 
pentru aplicarea măsurilor de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și 
sociale din întreprinderi, pentru pre
venirea îmbolnăvirilor profesionale 
și accidentelor în muncă.

în cuvintul său, deputatul |QQf| 
Avram după ce a trecut re_ 
vistă o seamă de rezultate bune ob
ținute în actualul cincinal de in
dustria construcțiilor de mașini care, 
în prezent — ca urmare a creșterii 
intr-un ritm mediu anual de 15,8 la 
sută, superior celui pe întreaga in
dustrie — realizează un sfert din 
producția industrială a țării, acope
rind aproape 70 la sută din nevoile 
de înzestrare tehnică a ramurilor e- 
conomiei naționale, vorbitorul s-a 
referit pe larg la sarcinile ce revin 
acestei ramuri în 1971, an de por
nire în viitorul cincinal. Buna des
fășurare a întregului plan de cinci 
ani, care prevede o dezvoltare deo
sebit de dinamică a industriei con
strucțiilor de mașini — menținerea 
ritmurilor înalte de creștere, adînci- 
rea laturilor calitative, prin înnoirea 
și modernizarea produselor, sporirea 
eficienței și a competitivității — o- 
bligă la acțiuni de mare răspundere.

Astfel — a arătat vorbitorul — 
una din sarcinile de primă impor
tanță o constituie crearea condițiilor 
pentru îndeplinirea nivelurilor sporite 
de creștere a producției in domeniile 
prioritare, avînd în vedere că' îi 
anul 1971 fabricația de mașinl-unelte 
va crește cu 33 Ia sută, industria 
electronică cu 21,3 la sută, producția 
de utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică cu 21,3 la sută, cel 
pentru industria construcțiilor cu 
25,9 la sută, iar fabricația pieselor 
de schimb cu aproape 50 la sută.

Corespunzător cerințelor economiei 
naționale, din indicația conducerii 
de partid, se află în curs de elabo
rare noi studii pentru obținerea de 
creșteri suplimentare în producția 
industriei electronice, a construcții
lor de nave și a fabricației de ma
șini unelte, precum și un amplu 
program pentru îmbunătățirea do
tării agriculturii cu sisteme de ma
șini pe culturi. în anul 1971, pe li
nia diversificării fabricației, este 
prevăzută realizarea a peste 450 de 
noi tipuri principale de produse, pe 
prim plan situîndu-se satisfacerea 
necesităților ramurilor a căror dez
voltare rapidă reclamă o utilare co
respunzătoare— industria energetică, 
minieră, chimică și de rafinării, in
dustria construcțiilor și a materialelor 
de construcții, transporturilor auto, 
navale și aeriene. Relevînd o serie de 
lipsuri în anul 1970 în livrarea utila
jelor la termenele stabilite, vorbitorul 
a arătat că în anul viitor va acționa 
mai ferm pentru respectarea rigu
roasă a contractelor. Anul viitor va 
marca trecerea la fabricația de serie 
a primelor tipuri de mașini-unelte cu 
comandă numerică, realizarea indus
trială de componente electronice de 
clasă profesională, producerea de cal
culatoare electronice cu posibilități de 
memorizare sporită, noi tipuri de a- 
parate electronice de măsură și in
dustriale, precum și a primelor uni
tăți periferice de calcul.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la măsurile preconizate de minister 
în direcția ridicării parametrilor ca
litativi ai produselor pentru accele
rarea ritmului de asimilare pentru 
auto-utilare. Corespunzător specifi
cului de activitate în construcția de 
mașini, o sursă de primă importanță 
pentru realizarea obiectivelor propu
se o constituie folosirea intensivă a 
capacităților de producție și a tim
pului de lucru. Aceasta devine cu 
atît mai necesar cu cît întreprinde
rile constructoare de mașini au avut, 
în acest an. în secțiile de bază un 
indice de utilizare a mașinilor unelte 
de numai 72,8 la sută, nefolosindu-se 
toate căile pentru generalizarea lu
crului în două schimburi și extinde
rea celui de-al treilea schimb. De a- 
ceea, a arătat ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, în preocupa
rea noastră stă înfăptuirea cît mal 
grabnică a sarcinii recente date de 
conducerea de partid referitor la 
crearea condițiilor pentru calificarea 
în următorii ani a unui număr supli
mentar de muncitori direct produc
tivi, prin organizarea unor cursuri 
de scurtă durată și prin extinderea 
uceniciei la locul de muncă. în ace
lași timp, atenția noastră se va în
drepta către atragerea unui număr 
mai mare de femei la acele locuri de 
muncă care Întrunesc condițiile a- 
decvate.

Și în anul 1971, mai mult de un 
sfert_din producția ramurii va fi des
tinată exportului. Pentru asigurarea 
sporului cantitativ și a îmbunătăți
rilor de structură pe care le preve
dem în activitatea noastră de comerț 
exterior, vom da o atenție sporită 
perfectării unor relații stabile de co
operare bilaterală cu industriile con
structoare de mașini din țările so
cialiste, precum și cu alte grupuri 
industriale cu prestigiu internațional. 
Măsurile pe care Ie vom lua privind 
trecerea operațiilor de export și im
port sub conducerea directă a cen-

(Continuare în pag. a IV-a)
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tralelor industriale și a întreprinde
rilor va lega, într-o mai mare mă
sură, producția de desfacere și de 
cerințele pieței externe.

Ca lucrător pe ogoarele patriei — a 
spus deputatul Fâtu Șocaricea-
|țU — aduc la cunoștința marelui sfat 
al țării că membrii cooperativei agri- 
oole de producție din comuna Ianca 
— ca și întreaga țărănime cooperatis
tă — am primit cu bucurie și interes 
noile măsuri referitoare la îmbunătă
țirea organizării, planificării și con
ducerii agriculturii, cuprinse în expu
nerea secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ținînd seama de particularitățile 
cooperativei noastre ne propunem, ca 
obiectiv principal, extinderea sectoru
lui zootehnic, fără a neglija, bineîn
țeles, sporirea producției la celelalte 
culturi.

Astfel, în anul 1971, vom trece la 
profilarea lui treptată. Vom spori e- 
fectivul de vaci pentru lapte, efecti
vul de porci pentru îngrășat și păsări, 
în scopul asigurării unor cantități mai 
mari de carne la fondul central. în 
continuare, vom crește oi pentru lină 
și berbecuți pentru export. în același 
timp, vom îmbunătăți, prin selecție, 
rasele de animale, vom extinde pro
cesul de mecanizare a lucrărilor. Ne 
propunem ca în următorii ani să in
troducem1 adăpatul automat și mulsul 
mecanic la vaci, pentru a folosi mai 
judicios forța de muncă. Totodată, 
vom lua măsuri pentru organizarea 
unei baze furajere corespunzătoare, a- 
sigurarea unor condiții optime pentru 
adăpostirea și îngrijirea animalelor, 
amenajarea mai bună a capacităților 
existente.

Aș vrea să mă refer, acum, la mă
sura deosebit de importantă privind 
asigurarea unui venit lunar minim ga
rantat membrilor cooperatori. Con
siliul de conducere al unității noastre 
a ajuns la concluzia că, potrivit cu con
dițiile ce le avem, vom putea asigura 
cel puțin un venit de 600—800 lei lu
nar unui membru cooperator în ra
port cu cantitatea și calitatea muncii 
efectuate în minimum 20 de zile pe 
lună pentru bărbați și 15 zile pentru 
femei.

Alocațiile bugetare pentru plata in
demnizației președinților, șefilor de 
fermă și de brigadă sînt de natură 
să crească răspunderea în muncă, or
dinea și disciplina cadrelor de condu
cere din cooperativele agricole. De 
asemenea, țin să relev satisfacția 
noastră, a cooperatorilor, pentru fap
tul că statul va acorda credite ban
care cooperativelor -ale căror veni
turi proprii nu vor putea acoperi inte
gral minimul lunar de venit garan
tat și pensiile membrilor cooperatori. 
Sînt convins că țărănimea noastră va 
răspunde la aceste măsuri printr-o 
muncă mai intensă, prin eforturi spo
rite, dîndu-și astfel o contribuție tot 
mai largă la opera de propășire a 
țării, de dezvoltare a economiei na
ționale, de creștere a bunăstării po
porului.

Deputatul Lâpușcâ Aurel a 
spus : Ca lucrător în ramura mine
reurilor neferoase și conducător al 
unei centrale industriale din acest 
domeniu de activitate am reținut lo
cul important pe care îl ocupă în pro
iectul planului pe anul viitor extinde
rea bazei de materii prime, pentru ca 
ea să satisfacă într-o proporție tot 
mai' mare necesitățile economiei națio
nale. Datorită măsurilor care s-au luat 
pe baza indicațiilor și hotărîrilor con
ducerii de partid și de stat, s-a inten
sificat în ultimul timp activitatea de 
prospectare, cercetare și explorare 
geologică pe teritoriul țării. De o 
mare însemnătate pentru îmbunătă
țirea muncii noastre a fost unifica
rea activității geologice și miniere 
prin trecerea unităților de cercetare 
geologică la centralele miniere.

Vom concentra cercetarea geologică 
în direcția descoperirii de zăcămin
te și materii prime noi și a extin
derii zăcămintelor existente. Avem 
în vedere intensificarea cercetărilor 
de detaliu pentru zăcămintele de mi
nereuri cuprifere și a celor de mine
reuri complexe din zonele Vețel, 
Brusturi, Măgura, a căror valorificare 
o vom face în actualele incinte de la 
Barza, Deva și Certej, fără investiții 
deosebite. Tot în scopul valorificării 
cit mai complete și intr-un termen 
cit mai scurt a resurselor de mine
reuri neferoase de care dispune țara 
noastră, am luat măsuri ca unele 
zăcăminte mici să fie exploatate 
concomitent cu lucrările de cercetare 
și explorare geologică. Pe baza unui 
program bine întocmit, pentru iden
tificarea de noi rezerve, o atenție 
deosebită vom acorda valorificării, 
într-o măsură sporita, a metalului 
din zăcăminte. Pentru realizarea a- 
cestui scop, atît în sectorul extractiv, 
cît și in cel de prelucrare, ne-am 
propus măsuri pentru creșterea gra
dului de recuperare a substanțelor 
minerale utile și valorificarea pe 
scară mai largă a elementelor co
nexe. Procedînd în acest fel, vom 
reuși să introducem în circuitul eco
nomic unele elemente rare și disper
se, care, în prezent, se importă. Sîn- 
tem pe deplin conștienți de impor
tanța pe care o are pentru economie 
asigurarea unor cantități 6porite de 
minereuri neferoase, de contribuția 
pe care sîntem chemați să o aducem 
la valorificarea mai intensă a resur
selor de materii prime, la diminua
rea importurilor din străinătate. Con
siderăm că s-ar obține o eficiență 
deosebită în domeniul valorificării 
complexe a minereurilor dacă s-ar 
acționa unitar, pornind de la cer
cetare și experimentare, pînă la va
lorificarea acestora.

Aș solicita Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterului Industriei Miniere și Geo- 
logiei să manifeste mai multă pre- 
ocupare pentru dezvoltarea produc- 
ției și îmbunătățirea performanțe
lor tehnice ale mașinilor și utilaje
lor miniere. în ceea ce ne privește, 
sintem hotărîți să aplicăm cu și mai 
multă perseverență indicațiile con- 
ducerii de partid și de stat privind 
creșterea rolului autoutilării, factor 
important în creșterea eficientei în
tregii noastre activități economice.

Luînd cuvîntul, deputatul Pompi- 
liu Macovel a spus: ln proiec' 
tul de plan și de buget pe anul 1971 
am regăsit grija partidului și guver
nului pentru o dezvoltare armonioa- 

-< să, în spirit științific, a întregii noas
tre societăți, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
neîntreruptă și o judicioasă distribui
re a venitului național.

Astăzi, cultura și arta reprezintă 
nu numai posibilitatea unei împliniri 
personale, ci au și o mare dimensiu
ne socială ; de aceea, pentru a rea
liza dezvoltarea sănătoasă, armo
nioasă și echilibrată a întregii socie

tăți, și deci a culturii noastre, pe ba
za unei concepții unitare, marxist- 
leniniste, despre lume, una dintre 
problemele cele mai importante care 
se cer urmărite este raportul dialec
tic între creația artistico-literară și 
difuzarea sa în mase.

Datorită eforturilor deosebite fă
cute în anii regimului nostru, dispu
nem astăzi pe întreg cuprinsul țării 
de o largă rețea de instituții, lăcașuri 
ale creației sau focare de difuzare a 
culturii. La activitățile bogate și va
riate de popularizare și educare ce se 
desfășoară în cadrul acestora sînt 
antrenate largi straturi ale populației 
și își aduc contribuția, animați de Un 
cald patriotism, zeci de mii de inte
lectuali români, maghiari, germani.

In desfășurarea acestor acțiuni, 
sarcina principală a instituțiilor cul- 
tural-artistice —■ pentru a se înscrie 
în spiritul documentelor supuse as
tăzi dezbaterii — este ca, pe lîngă 
ridicarea continuă a calității, prin 
îmbunătățirea, în primul rind, a con
ținutului diverselor activități, de 
creație sau difuzare, să se asigure în 
mod organizat folosirea cu maximum 
de eficiență — atît culturală, cît și 
economică — a bazei materiale și a 
mijloacelor existente.

în acest scop, trebuie adîncită și 
tradusă cît mai concret în practică 
colaborarea comitetelor de cultură și 
artă cu organizațiile sindicale, de ti
neret și cooperatiste, cu școlile și 
toate instituțiile sau organizațiile lo
cale, pentru utilizarea maximă și op
timă, pe baza unor planuri de activi
tate coordonate, a tuturor posibilită
ților de care dispun aceste instituții.

Consider că acest criteriu este va
labil și pentru prezențele în alte țări 
ale artiștilor noștri, creatori sau in
terpret, ale căror deplasări peste ho
tare au marcat multe succese de 
mare prestigiu, dar, care, ln afara u- 
nor cazuri puțin numeroase, nu și-au 
găsit încă echivalentul într-o renta
bilitate economică la înălțimea inte
resului ce se manifestă în străină
tate pentru țara noastră, pentru po
litica și realizările sale. Preocuparea 
pentru mărirea eficacității trebuie 
să-și găsească aplicare și într-un do
meniu ca cel al valorificării monu
mentelor noastre istorice, care au 
trecut, nu demult, în răspunderea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă. în activitatea de restaurare 
a monumentelor naționale — care 
constituie valori unice, prin frumu
sețea cărora capacitatea creatoare a 
poporului român a intrat în patri
moniul mondial al culturii — trebuie 
să se aibă în vedere, de fiecare dată, 
și posibilitățile de utilizare a monu
mentelor în scopuri practice, adec
vate, desigur, specificului și carac
terului lor și potrivite cu rolul lor 
pe plan cultural educativ. Ele se cer 
înscrise corespunzător în circuitele și 
activitățile turistice.

Referindu-se la acțiunea hotărîtă 
de descentralizate a activității de 
conducere în domeniul culturii, înce
pută în anul care se încheie, vorbi
torul a subliniat preocuparea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă 
de a perfecționa formele sale orga
nizatorice și de a îmbunătăți meto
dele sale de muncă, prin mărirea a- 
tribuțiilor și răspunderilor comitete
lor județene de cultură și artă.

în încheiere, tovarășul Pompiliu 
Macovei a spus :

Peste cîteva luni, întregul popor va 
sărbători semicentenarul gloriosului 
nostru partid. Evenimentul, de o ex
cepțională semnificație, va constitui 
și pentru oamenii de cultură un pri
lej de a afirma încă o dată adeziu
nea lor totală șl fără rezervă la poli
tica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, hotărîrea lor de a 
sluji patria socialistă prin opere va
loroase, de cît mai înaltă ținută.

Deputatul din Timiș, tyjcolae

a tractoa- 
vorbitorul 
acestui o- 
rind poli- 
— acțiune

DoțJțJCndOrf a sPus: Lucrătorii din 
intreptinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii, exprimîndu-și totala ade
ziune față de complexul de măsuri cu
prins în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970 
cu privire la îmbunătățirea organi
zării, conducerii și planificării agri
culturii, dau o înaltă apreciere prin
cipiilor privind reorganizarea I.M.A., 
a căror esență constă în creșterea 
răspunderii pentru soarta producției 
din cooperativele agricole, de care 
vor fi legate în mod direct.

Reflectînd faptul că noile măsuri 
vor face posibile in anul 1971 extin
derea lucrărilor mecanizate la toate 
procesele de producție ale cooperati
velor deservite, reducerea termene
lor de executare a lucrărilor, precum 
și folosirea mai rațională 
relor și mașinilor agricole, 
a subliniat că înfăptuirea 
biectiv necesită în primul 
calificarea mecanizatorilor _ ,___
ce trebuie să înceapă în școlile pro
fesionale și să fie continuată cu per
severență prin cursuri de calificare 
în întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii.

Consider, de asemenea, că pentru 
a întări răspunderea mecanizatorilor 
în vederea creșterii producției ar fi 
potrivit ca, în aprecierea contribuției 
lor, să se aibă în vedere calificativul 
obținut la recepționarea lucrărilor e- 
xecutate, precum și termenul efec
tuării acestora, calificativ acordat de 
către specialiștii din C.A.P. Aprecie
rea contribuției aduse la realizarea 
producției in C.A.P. de către ceilalți 
lucrători din I.M.A. să se facă numai 
în raport cu nivelul producției reali
zate în cooperative.

Referindu-se la măsurile stabilite 
de conducerea partidului de a se a- 
sigura intr-o perioadă relativ scurtă 
necesarul de tractoare și mașini a- 
gricole, tipurile care corespund dife
ritelor zone naturale ale țării noas
tre și diversificării mecanizării, pre
cum și piesele de schimb necesare, 
vorbitorul a exprimat totodată satis
facția pentru modul cum se va face 
în viitor repartizarea tractoarelor și 
utilajelor agricole pe teritoriul țării, 
în deplină concordanță cu nevoile și 
condițiile specifice fiecărui județ și 
fiecărei întreprinderi de mecanizare a- 
gricolă. Faptul că în acest sens consilii
le populare și organele agricole jude
țene vor avea posibilitatea ca, pe ba
za fondurilor de investiții repartizate 
de Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, să contracteze direct cu uzi
nele producătoare tipurile de trac
toare și mașini ce le sînt necesare 
va înlătura neajunsurile manifestate 
pînă acum, va asigura o dotare pe 
deplin corespunzătoare cerințelor 
reale ale producției agricole.

Doresc să informez sesiunea Marii 
Adunări Naționale — a spus in în
cheiere vorbitorul — că lucrătorii de 
la I.M.A. Orțișoara, județul Tinîiș, 
unde muncesc, incheie planul cinci
nal actual cu un bilanț rodnic : de
pășirea producției globale cu 3,7 mi
lioane lei și realizarea unor econo
mii la cheltuielile de producție în 
valoare de peste 2,8 milioane lei. 
Producția planificată de grîu și de 
porumb a unităților pe care le de
servim a fost depășită, în actualul 
cincinal, cu peste 14 000 tone. îm

preună cu toți lucrătorii de pe ogoa
rele județului Timiș nu vom precu
peți nici un efort pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor ce ne revin 
din planul anului 1971.

Deputata Aurora Stavrache 
ln cuvîntul său a arătat că Proiectul 
planului de stat pe 1971 prevede, 
o dată cu asigurarea în continuare 
a unui înalt ritm de creștere econo- 
mică, înfăptuirea unor importante 
sarcini în domeniul social-cultural.

Aș dori, în cuvîntul meu, să mă 
refer la o singură problemă din acest 
domeniu și anume la dezvoltarea 
învățămîntului care, prin contribuția 
pe care o aduce la pregătirea cadre
lor, la ridicarea nivelului general de 
cultură al poporului, reprezintă unul 
din factorii primordiali ai dezvoltării 
economiei noastre naționale; ai pro
gresului întregii societăți.

Am încheiat primul an școlar în 
care s-a trecut la generalizarea învă
țămîntului obligatoriu de 10 ani, pro
ces social de importanță istorică pen
tru școala românească. A fost un an 
de experiență șl acomodare, dar, tot
odată, de afirmare a certitudinii că 
noul sistem de învățămînt corespun
de imperativelor ce- l-au generat. 
Dacă în această privință părerile sînt 
unanime, în unele probleme de orga
nizare apar diferite aspecte a căror 
rezolvare va contribui la perfecțio
narea profilului acestor școli.

în acest sens, vorbitoarea a pre
zentat unele concluzii desprinse din 
experiența școlilor din județul Vran- 
cea.

Astfel, s-a arătat că, ținîndu-se sea
ma de ponderea pe care o ocupă 
economia forestieră, viticultura, po
micultura, agricultura în economia 
județului, școlile și-au orientat mun
ca lor practică spre aceste do
menii de activitate, ele urmărind să 
contribuie la satisfacerea necesităților 
de cadre ale unităților industriale lo
cale.

Deputata Aurora Stavrache a sub
liniat, în continuare, necesitatea ac
centuării caracterului practic al în
vățămîntului, prin stabilirea unui ra
port mai judicios între volumul de 
cunoștințe de cultură generală și cel 
de cunoștințe și deprinderi practice, 
prin întocmirea unor programs care 
să răspundă într-o măsură mai largă 

i cerințelor de profesionalizare a învă
țămîntului, prin organizarea mai ju- - 
dicioasă a practicii de producție.

In încheiere, vorbitoarea a spus ! 
Experiența noastră evidențiază ne
voia unei mai intense preocupări, a 
sporirii eforturilor școlii, familiei, or
ganizațiilor de tineret pentru forma
rea de la vîrstă fragedă a pasiunii 
pentru muncă, pentru ca tinerilor să 
li se ofere bucuria nu numai de a 
cunoaște lumea, ci și de a participa 
la făurirea ei, cu mîinile și inteli
gența lor.

In cuvîntul său, deputatul Mihail 
Floroscu a spus: Volumul pr0_ 
ducțiel globale realizat de între
prinderile Ministerului Industriei 
Chimice în acest an va fi de 2,7 ori 
mai mare decît realizările anului 
1965, reprezentind un ritm mediu 
anual de creștere de 22,1 la sută. 
Sporul de producție din anul 1970, 
în comparație cu realizările anului 
trecut, este aproape egal cu valoarea 
întregii producții din 1960 a între
prinderilor Ministerului Industriei 
Chimice. Aceste rezultate au putut 
fi obținute ca urmare a volumului 
important de investiții destinat in
dustriei chimice, prin intrarea în 
funcțiune în acest cincinal a peste 
200 capacități noi, ceea ce a contri
buit la diversificarea producției chi
mice, la lărgirea bazei de materii 
prime și produse chimice pentru ce
lelalte ramuri ale economiei națio
nale. în continuare, s-a arătat că 
rezultatele obținute ar fi fost și mai 
importante dacă nu s-ar fi manifes
tat o serie de deficiențe și lipsuri, în 
parte regăsite și în activitatea din 
acest an — probleme care au consti
tuit obiectul unor analize ale con
ducerii de partid și de stat, ceea 
ce a reprezentat un sprijin impor
tant în evidențierea cauzelor reale și 
a mijloacelor de înlăturare a neajun
surilor existente. Ministerul este hotă- 
rit să ia măsurile cele mai energice 
pentru a întrona ordinea și disciplina 
cea mai strictă. Operatorii chimiști, 
mecanicii și electricienii, inginerii 
și maiștrii trebuie să respecte cu 
strictețe instrucțiunile de funcționare 
tehnologică a instalațiilor și utilaje
lor. Consiliile de administrație din 
centrale și grupuri, comitetele de 
direcție din întreprinderi trebuie să 
acționeze cu hotărîre pentru întărirea 
disciplinei în toate instalațiile, sec
țiile și uzinele chimice.

Realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1971 are un rol hotâritor în 
înfăptuirea cu succes a programului 
de dezvoltare a industriei chimice 
din cincinalul viitor. în comparație 
cu realizările acestui an, planul pe 
1971 prevede o creștere a produc
ției globale a Ministerului Industriei 
Chimice cu 12,3 la sută. Creșteri im
portante sînt prevăzute în sectoarele 
furnizoare de produse chimice pen
tru celelalte ramuri industriale sau 
de produse necesare chimizării agri
culturii. Astfel, în anul viitor ur
mează să se producă cu 41 la sută 
mai multe îngrășăminte decît în a- 
cest an, cu 23 la sută mai multe fire 
și fibre chimice, cu 21 la sută mai 
multe materiale plastice. O contri
buție importantă în diversificarea 
producției chimice și la reducerea 
importurilor o va aduce aplicarea 
industrială a rezultatelor obținute în 
cercetarea proprie. Unul din sectoa
rele cele mai importante ale activi
tății ministerului în anul viitor îl 
constituie cel al investițiilor, a că
ror valoare va crește cu 50 la sută 
față de anul acesta. în afara celor 
45 capacități noi de producție plani
ficate să intre în funcțiune, în 1971 
vor fi începute lucrările la alte 40 
de mari obiective. Pentru asigurarea 
condițiilor desfășurării într-un ritm 
rapid și constant a lucrărilor de in
vestiții s-a întocmit un program de
taliat de elaborare și avizare a do
cumentațiilor, de contractare a insta
lațiilor și utilajelor din țară și din 
străinătate.

Referindu-se la volumul mare de 
construcții și montaje, la necesitatea 
asigurării desfășurării normale a 
activității pe șantiere, deputatul Mi
hail Florescu a arătat că livrarea u- 
tilajelor în ritmul stabilit și de 
bună calitate de către uzinele Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, precum și organizarea și 
dotarea corespunzătoare a unităților 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale reprezintă factori de primă 
importanță pentru asigurarea punerii 
Ia timp în funcțiune a instalațiilor 
și uzinelor, așa cum sînt prevederile 
planului de stat.

O atenție deosebită — a arătat 
vorbitorul — o vom acorda pregă
tirii- cadrelor necesare noilor obiec
tive și execuției la timp și în 
bune condiții a probelor tehnolo

gice, în vederea punerii în funcțiune 
a instalațiilor conform planului de 
stat și scurtării perioadei de atin
gere a parametrilor proiectați. Anul 
viitor exportul de produse chimice 
va fi cu 24,5 la sută mai mare decît 
în acest an. Aceasta obligă ministe
rul, centralele și întreprinderile in
dustriale să acorde toată atenția ca
lității produselor, livrării lor rit
mice, ridicării eficienței exportului, 
în același timp, profilarea unor in
stalații existente și construirea unor 
capacități noi în exclusivitate, sau 
în cea mai mare parte destinată 
producției pentru export, vor face ca 
industria chimică din țara noastră 
să devină un partener important pe 
piața mondială a produselor chi
mice.

în cuvîntul său, deputatul Nico
lae RâdUCU* a spus 1 Apreciere» 
pozitivă făcută de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara C.C. al P.C.R. 
din 16 decembrie a.c. cu pri
vire la rezultatele muncii noastre, a 
celor care lucrăm în industria lemnu
lui, constituie pentru noi un puternic 
stimulent în activitatea viitoare. Pla
nul pe anul 1971 pune în fața indus
triei lemnului sarcini mari și impor
tante.

în -județul nostru — Suceava — 
unde pădurile acoperă mai mult de 
jumătate din suprafața sa, iar eco
nomiei forestiere îi revine un procent 
de 34,5 la sută din valoarea produc
ției globale, se pune cu deosebită a- 
cuitate problema folosirii intense șl 
ln spirit gospodăresc a resurselor de 
material lemnos, a păstrării și dez
voltării patrimoniului forestier. în a- 
ceste direcții noi am luat unele mă
suri și acționăm în continuare pentru 
a fructifica orice posibilitate care 
duce la obținerea unei producții cît 
mai mari din fiecare metru cub de 
masă lemnoasă.

La indicația biroului comitetului ju
dețean de partid, specialiștii de la 
Combinatul de exploatare și Indus
trializare a lemnului și de la Com
binatul de celuloză și hîrtie — a ară
tat în continuare vorbitorul — au În
tocmit un studiu privind aplicarea, în 
condițiile specifice locale, a așa-numi- 
tului sistem de debitare nordică a buș
tenilor de rășinoase. Apreciind rezul
tatele, colegiul Ministerului Industriei 
Lemnului a hotărît extinderea în 
practică a acestei metode. Se consi
deră că prin acest sistem se pot e- 
conomisi. în următorii cinci ani, nu
mai în județul Suceava, circa 100 000 
mc material lemnos și obține un be
neficiu suplimentar de peste 30 mili
oane lei, precum și o creștere a va
lorii producției, pe fiecare metru cub 
de masă lemnoasă exploatată, cu 2,5 
la sută.

în scopul folosirii raționale a lem
nului și îndeosebi a celui de rășinoa
se, în producția de mobilă se va ex
tinde întrebuințarea plăcilor aglome
rate, cu grosimi reduse, a maselor 
plastice, a metalului și a altor înlo
cuitori.

Concomitent vom trece la proiec
tarea de noi modele de mobilă, cu un 
consum redus de material lemnos, a- 
vînd grijă însă să nu prejudiciem ni
velul calitativ, estetic și de confort 
al acestora.

Vom trece, totodată, la prelucrarea 
Industrială a unor cantități sporite de 
sortimente inferioare de lemn — 
crengi, deșeuri, lemn mărunt, rume
guș etc. în anul viitor vom folosi 
ca materie primă la fabricarea de 
plăci fibrolemnoase peste 15 000 mc 
crengi legate de snopi, obținînd pe 
această cale o producție în valoare 
de 10 milioane lei. O dată cu intra
rea în funcțiune a noii fabrici de 
plăci aglomerate de la Fălticeni, vo
lumul sortimentelor inferioare de 
lemn întrebuințate ca materie primă 
pînă în 1975 , va ajunge la aproape 
un milion mc, față de 650 000 mc 
folosiți în prezent.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
marele sfat al țării că lucrătorii fo
restieri din județul Suceava își vor 
duce la îndeplinire în bune condiții 
sarcina de a valorifica „aurul verde" 
al pădurilor din nordul Moldovei țu 
rezultate superioare.

în calitate de deputat în circum
scripția Marii Adunări Naționale 
nr. 11, județul Brașov — a spus de
putatul Kelemen Coloman - 
doresc să mă refer în cuvîntul meu 
la proiectul de lege pentru adoptarea 
planului de stat pe 1971, precum și la 
unele aspecte din activitatea colecti
vului uzinei „Electroprecizia" Săcele, 
unde lucrez ca maistru.

Uzinei noastre îi revin, în 1971, 
prin proiectul planului de stat, sar
cini simțitor sporite ; producția va 
trebui să înregistreze o creștere cu 
31 la sută față de 1970. O sporire im
portantă, de 58 la sută, va cunoaște 
echipamentul electric auto și pentru 
tractoare — sortimente care dețin o 
pondere însemnată în volumul total 
al producției întreprinderii noastre. 
Aceste sarcini impun din partea 
noastră o mai bună organizare a pro
ducției și a muncii, folosirea inte
grală a capacităților existente, gos
podărirea mal rațională a materiilor 
prime și a potențialului uman de care 
dispunem.

Dintre multiplele probleme tratate 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie a.c., aș dori 
să relev — a arătat vorbitorul — în
deosebi pe cea a calității producției 
in industria constructoare de mașini, 
în sprijinul rezolvării acestor sarcini 
de mare răspundere a fost creat un 
cadru organizatoric și legislativ adec
vat. Efectele s-au resimțit în mod 
pozitiv și în uzina noastră, care. în 
ultimul timp, a trebuit să se con
frunte cu un amplu program de di
versificare a fabricației, de asimilare 
pe bază de licență și din concepție 
proprie a unor produse noi necesare 
pentru echiparea autovehiculelor și 
tractoarelor — și ele într-un con
tinuu proces de diversificare.

Paralel cu procesul de asimilare 
s-a trecut la reorganizarea controlu
lui tehnic de calitate în ansamblul 
său, elaborîndu-se o tehnologie de 
control și promovîndu-se o serie de 
metode avansate de control însoțite 
de întărirea exigențelor la toate 
nivelurile.

Trebuie să recunosc. Insă, că nu 
rareori și colectivul uzinei noastre 
a primit reclamați!, sesizări pentru 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse. Au fost cazuri cind am pus 
accentul doar pe îndeplinirea canti
tativă a sarcinilor de plan și am ne
glijat calitatea producției. Pe de altă 
parte, nu am reușit să satisfacem în 
întregime cererile de piese de schimb 
ale beneficiarilor noștri direcți și ale 
pieței, producînd în acest fel anumite 
neajunsuri. Greutăți ne creează însă 
și unii furnizori, care nu acordă încă 
suficientă grijă aplicării prevederilor 
legii pentru asigurarea și controlul 
calității produselor.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
din proiectul legii de plan pe urmă
torul an a reținut sarcinile mari și 
complexe ce stau în fața constructo
rilor de tractoare, precum și lucrători
lor celorlalte uzine cu care ei coo
perează. Sîntem hotărîți să nu precu
pețim eforturile pentru a asigura 
uzinelor colaboratoare echipamentul 
necesar. Intr-o gamă mai bogată și 
diversificată, la un nivel calitativ 
superior și la timp.

Sarcinile pe care planul de stat 
pe anul 1971 le ridică în fața tuturor 
sectoarelor economice — a arătat to
varășul Gheorghe Cioară, pre- 
ședintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice — impun un a- 
port sporit al cercetării științifice la 
rezolvarea celor mai importante pro
bleme ale economiei noastre națio
nale.

în acest context, vorbitorul a ară
tat că cercetarea științifică și-a adus, 
în ultimii ani, contribuția la solu
ționarea unor probleme legate de 
introducerea în circuitul economic 
a unor noi surse de materii prime 
proprii și valorificarea superioară a 
acestora, precum și la producerea de 
noi și eficiente produse și materiale, 
de modernizare a producției.

Cu toate aceste^ — a spus vorbi
torul — nu s-au soluționat pînă în 
prezent unele probleme majore ale 
economiei naționale care au depins 
de cercetarea științifică, ceea ce ne 
obligă ca mari cantități de materii 
prime să le aducem, în continuare, 
din străinătate. Astfel, studierea te
meinică a valorificării resurselor de 
materii prime nebauxitlce ln vede
rea producerii de alumină a început 
abia în 1969. Ca urmare a celor de 
mai sus, sîntem constrînși să im
portăm, mai departe, cantități mari 
de bauxită. Se poate, de asemenea, 
aminti și cazul valorificării unor 
surse naturale pentru producerea de 
oxid de magneziu, necesar fabri
cării de cărămizi refractare. Cerce
tările începute, cu aproximativ 20 
de ani în urmă, în mod disparat de 
7 institute și întreprinderi nu au 
fost încă finalizate, cu toate că țara 
noastră posedă din abundență re
surse naturale pentru aceasta. Drept 
urmare, în anul 1971 vom continua 
să importăm cărămizi refractare și 
oxid de magneziu in valoare de circa 
70 milioane lei valută.

Exemplele de mai sus, precum șl 
multe altele arată că nu dificultăți 
reale, de natură științifică, au îm
piedicat, pînă în prezent, ca unele 
cercetări să se finalizeze și să spo
rească eficiența producției, ci prin
cipalul obstacol l-au constituit cauze 
subiective, de natură organizatorică.

în scopul unei juste orientări a 
cercetării științifice în cincinalul 
1971—1975, Directivele Congresului al 
X-lea prevăd efectuarea unor cerce
tări cuprinse în programe prioritare, 
axate pe principalele probleme care 
confruntă astăzi economia națională.

Consiliul Național al Cercetării Ști
ințifice, împreună cu ministerele, e- 
laborează în prezent în acest scop 
un număr de 29 programe prioritare, 
majoritatea referindu-se la probleme 
legate nemijlocit de valorificarea 
resurselor proprii de materii prime. 
Amintim, în acest sens, programele 
privind asigurarea bazei de materii 
prime pentru aluminiu, valorifica
rea superioară a minereurilor nefe
roase, mărirea factorului de recupe
rare a zăcămintelor de țiței, forajul 
de mare adîncime și forajul în plat
forma continentală a Mării Negre.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg 
la temele de cercetare prevăzute în 
planul de stat pe 1971, teme care au 
ca obiectiv principal aducerea de 
importante avantaje economiei na
ționale.

Consiliul Național al Cercetării 
Științifice — a spus în încheiere 
vorbitorul — conștient de răspunde
rea ce îi revine pentru îndeplinirea 
acestor sarcini, va acorda, în viitor 
un sprijin permanent unităților de 
cercetare științifică și proiectare teh
nologică. în vederea creșterii apor
tului științei românești la obținerea 
unor produse de mare eficiență, la 
orientarea tuturor forțelor de cerce
tare științifică spre rezolvarea mari
lor probleme pe care le ridică edi
ficarea societății noastre socialiste.

în cuvîntul său, deputatul Aurel 
Gorun referit la sarcinile ce 
revin ln anul viitor industriei ali
mentare a județului Sibiu. El a ară
tat că drept rezultat al eforturilor per
severente ale întregului colectiv de 
muncă, Fabrica de preparate și con
serve de carne, unde lucrează ca di
rector, și-a îndeplinit sarcinile cinci
nalului 1966—1970 la 22 iulie a.c., rea- 
lizînd o gamă variată de preparate și 
conserve de carne, apreciate atît pe 
piața internă, cit și peste hotare.

Considerăm totuși — a spus depu
tatul — că gama sortimentelor este 
încă sub nivelul posibilităților, al do
tării întreprinderilor și experienței 
îndelungate a colectivelor de muncă 
din întreprinderile industriei alimen
tare ale județului Sibiu. Ne însușim 
întru totul observațiile făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expunerea 
la ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 
noiembrie 1970, privind insuficienta 
preocupare pentru diversificarea pro
ducției de preparate și conserve și ne 
propunem ca, în anul următor, să 
punem la dispoziția consumatorilor 50 
de noi sortimente de calitate superi
oară, să realizăm o gamă mai largă 
de semipreparate.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că gruparea unităților producătoare 
de bunuri alimentare din întregul ju
deț Sibiu într-un combinat bine or
ganizat a dus la utilizarea mai eficien
tă a mijloacelor materiale și bănești, 
la folosirea mai rațională a mijloace
lor de transport, la asigurarea unor 
condiții mai bune pentru efectuarea 
lucrărilor de reparații la fondurile 
fixe. De asemenea, aplicarea noilor 
reglementări în domeniul financiar a 
lărgit competențele în ceea ce pri
vește constituirea și utilizarea unei 
părți din beneficii pentru nevoile 
proprii de investiții, mijloace circu
lante, premii și gratificații, fonduri 
de rezervă.

Deputatul s-a referit apoi la o se
rie de factori care frînează inițiativa 
specialiștilor din fabrici în diversifi
carea producției, menționînd printre 
aceștia rigiditatea în aplicarea unor 
norme interne și rețete, reducerea, in 
unele perioade, a condimentării pre
paratelor de carne, intîrzierea omo
logării și stabilirii prețurilor la noile 
produse. De exemplu, în luna iunie 
1970 au fost solicitate prețurile a 4 
sortimente de conserve, care n-au 
primit aprobare nici pînă în prezent, 
în vederea remedierii acestei si
tuații, el a propus lărgirea compe
tenței combinatelor.

în cuvîntul său, deputatul Gh60f~ 
ghe Sora • spus: Proiectul p1»* 
nului pentru anul 1971 pune în 
fața noastră, a lucrătorilor de la sche
la Berea, a tuturor celor din indus
tria petrolieră, sarcini importante, 
mai ales în domeniul creșterii extrac
ției de țiței. Colectivul schelei a dez
bătut temeinic cifrele de plan pen
tru anul viitor în adunări generale 
ale salariaților ; cu acest prilej au 
fost identificate noi posibilități de 
sporire a producției prin perfecțio
narea metodelor de exploatare, creș
terea productivității sondelor și a co
eficientului de exploatare a acestora, 
a factorului de recuperare a țițeiului 
din zăcămînt. folosirea mai bună a 
gazelor asociate țițeiului, exploatarea 
rezervelor de hidrocarburi de la adîn- 
cimi mai mari.

Colectivul nostru s-a angajat să re
ducă, în 1971, cheltuielile de produc
ție cu 1,2 milioane lei, prin diminua
rea consumului de energie electrică, 
reducerea consumului de combusti
bili lichizi la cazane, confecționarea 
unor piese de schimb în atelierele 
proprii și prin mai buna organizare a 
producției și a muncii. Am fi putut 
obține rezultate și mai bune dacă am 
fi primit un sprijin mai substanțial 
din partea Ministerului Petrolului și 
a altor ministere. Calitatea forajului 
la unele sonde de țiței și gaze lasă, 
uneori, de dorit, ceea ce determină 
efectuarea de cheltuieli suplimenta
re. Din cauza neasigurării calității co
respunzătoare a fluidelor de foraj, 
precum și a materialului tubular in
dicat, a fost necesar ca la punerea în 
producție a unor sonde să se efec
tueze o serie de operații suplimen
tare.

în continuare, vorbitorul a făcut o 
serie de propuneri pentru îmbunătă
țirea unor materiale și piese fabri
cate de unitățile M.I.C.M., a cali
tății reparațiilor capitale la utilaje, 
autovehicule și la alte mașini din 
schelele de extracție, pentru înlătu
rarea unor neajunsuri în aprovizio
narea cu piese de schimb, în vederea 
reducerii sensibile a cheltuielilor ne- 
economi coase.

Oamenii muncii din schela de ex
tracție a țițeiului Berea, mobilizați de 
mărețele obiective cuprinse în docu
mentele Congresului al X-lea al 
partidului, sînt hotărîți să muncească 
cu elan și devotament pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce le revin pe linia 
modernizării economiei naționale, a 
făuririi în țara noastră a societății 
socialiste multilateral dezvoltate — a 
arătat în încheiere vorbitorul.

Luînd cuvîntul, deputatul Rj. 
chard Winter • 9pus ’ ° serie 
de probleme și aspecte cu care ne 
confruntăm în munca de zi cu zi 
și-au găsit o reflectare realistă în 
complexul de sarcini, indicații și 
soluții preconizate în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului din 25 noiem
brie a.c. și care conturează cu lim
pezime direcțiile activității noastre 
de viitor.

După cum este cunoscut, calami
tățile naturale din primăvara acestui 
an au cauzat pagube în economia ju
dețului Sibiu de peste 400 milioane 
lei. Oamenii muncii — români, ger
mani, maghiari — nu s-au lăsat 
copleșiți de greutăți, și-au înzecit 
eforturile în bătălia eroică pentru 
refacere, pentru recuperarea pierde
rilor și realizarea obiectivelor de 
plan, astfel că la 23 octombrie am 
putut raporta îndeplinirea sarcinilor 
cincinalului, urmînd ca pînă la 31 
decembrie să dăm peste plan o pro
ducție în valoare de 2,2 miliarde lei. 
Realizările obținute pe 11 luni — 
300 milioane lei peste plan, la pro
ducția marfă vîndută și încasată — 
reprezintă dovezi elocvente ale ho- 
tăririi cu care s-a muncit, ale spi
ritului de însuflețire și înalt patrio
tism cu care oamenii acestor melea
guri au răspuns chemării partidului 
de a face totul pentru ca rănile cau
zate de calamități să fie vindecate.

Orientind activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, a tuturor 
organelor de specialitate spre gospo
dărirea cît mai bună a mijloacelor 
materiale și bănești, am avut mereu 
în atenția noastră necesitatea dimi
nuării cheltuielilor materiale și, pe 
această cale, creșterea eficienței eco
nomice a producției. Aceasta este 
confirmată de modul în care s-a rea
lizat indicatorul „cheltuieli la 1 000 
lei producție marfă", obținîndu-se o 
reducere de 5 lei față de sarcina 
planificată.

O experiență pozitivă am obținut 
și pe tărîmul pregătirii cadrelor de 
specialitate cerute de dezvoltarea 
economică și social-culturală a ju
dețului nostru. Aceeași atenție o vom 
acorda și pe viitor formării cadrelor 
care se cer în număr tot mai mare 
și tot mai bine pregătite, ca urmare 
a creșterii locurilor de muncă și a 
introducerii tehnicii noi în producție.

Sîntem, însă, conștienți că mai 
avem multe lucruri de făcut, că eco
nomia județului nostru dispune de 
însemnate rezerve pe linia ridicării 
calității, a economicității muncii pro
ductive. Avem suficiente temeiuri să 
gindim mai atent asupra valorifică
rii rezervelor din producție — ca
pacități de producție, timp de lucru 
— asupra diminuării consumurilor 
de materii prime, materiale și com
bustibili, asupra eficienței investiții
lor noastre, asupra nivelului încă 
mare al cheltuielilor materiale de 
producție.

Corespunzător dezvoltării continue 
a economiei naționale — a arătat 
vorbitorul — proiectul planului și al 
bugetului de stat pe anul 1971 re
flectă eforturile materiale și bănești 
pe care statul le face pentru asigu
rarea, în continuare, a unui înalt 
ritm de creștere economică, de dez
voltare a activităților social-cultu- 
rale.

Doresc să arăt că prin strădania 
neobosită a oamenilor muncii din 
județul Sibiu, în anul viitor vom 
aduce o contribuție sporită la con
stituirea resurselor pentru finanțarea 
economiei naționale, a celorlalte ac
țiuni prevăzute. Pe baza creșterii 
veniturilor proprii, bugetul județului 
Sibiu pe 1971 se echilibrează, avînd 
chiar posibilitatea să contribuim la 
sporirea resurselor de venituri ale 
bugetului republican.

Comitetul județean de partid-Si- 
biu, a spus, încheind, deputatul Ri
chard Winter, este hotărît ca în acti
vitatea sa economică și socială să se 
consulte cu oamenii muncii, cu cei 
care înfăptuiesc programul partidu
lui nostru, pentru a stabili împre
ună măsurile și căile cele mai efi
ciente de depășire a sarcinilor cu
prinse în planul pe 1971 ; vom ține 
seama, înainte de toate, de indica
țiile conducerii partidului și statului 
nostru, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind orientarea între
gii noastre activități spre calitate și 
rentabilitate.

Arătind că trăsătura caracteristică 
a proiectului de plan constă în faptul 
că el asigură dezvoltarea armonioasă 
ascendentă a economiei naționale, re- 
flectînd liniile generale stabilite da 
Congresul al X-lea al P.C.R.. depu- ■ 
tatul Matei Ghiglu, ministrul 
construcțiilor industriale, s-a referit 
pe larg la sarcinile de mare răspun
dere ce revin constructorilor, proiec- 
tanților și beneficiarilor in înfăptui
rea planului de investiții.

Ministerul Construcțiilor Indus
triale, care în prezent execută marea 
majoritate a construcțiilor industriale, 
a realizat volumul producției de con
strucții montaj ce a revenit unități
lor ministerului prin planul cincinal 
1966—1970 înainte de termen, obți- 
riînd o producție suplimentară d« 
peste 5 miliarde lei.

Prin măsurile luate și ca urmare a 
eforturilor deosebite depuse de zecile 
de mii de muncitori, ingineri, tehni
cieni și economiști, unitățile de con
strucții, montaj, instalații și lucrări 
speciale ale ministerului nostru au dat 
economiei naționale, în cincinalul pe 
care îl încheiem, peste 1300 capa
cități de producție, contribuind în a- 
cest fel la realizarea programului de 
dezvoltare multilaterală a țării noas
tre.

Trebuie arătat însă că nu s-a 
reușit să se realizeze toate capacități
le planificate. Aceste lipsuri au fost 
determinate atît de unele deficiența 
și greutăți în activitatea unor șan
tiere cu privire la asigurarea forței 
de muncă, disciplinei și chiar ln or
ganizarea lor, dar într-o mare mă
sură de nerespectarea termenelor 
de livrare a utilajelor tehnologice șl 
aparatajelor din țară, ceea ce a îm
piedicat finalizarea lucrărilor de oon- 
strucții-montaj și punerea în produc
ție a obiectivelor la termenele pla
nificate.

Și ln domeniul pregătirii investi
țiilor au existat deficiențe importan
te, din care cauză s-au înregistrat în- 
tirzieri mari ln deschiderea finanțării 
lucrărilor noi, precum și în predarea 
documentațiilor de execuție.

Pentru anul yiitor, deși ne aflăm 
în pragul lui, ministerul nu are asi
gurată întreaga documentație din par
tea beneficiarilor pentru lucrările pe 
care urmează să le execute, fapt ce 
creează greutăți în programarea, con
tractarea și asigurarea materialelor. 
Pentru un volum de lucrări de peste 
2 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
circa 22 la sută din planul Ministeru
lui Construcțiilor Industriale pe anul 
1971, nu s-au aprobat încă indicato
rii tehnico-economicî ai investițiilor, 
iar la obiectivele care au indicatorii 
aprobați nu sînt asigurate în între
gime proiectele de execuție.

Pentru eliminarea acestor situații 
— a spus vorbitorul — are o deose
bită însemnătate respectarea indica
ției tovarășului secretar general, 
Nicolae Ceaușescu, la ședința Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. și 
a guvernului din 25 noiembrie a.c. 
„de a nu se mai începe nici o lucrară 
pînă nu se prezintă nu numai pro
iectul și studiul tehnico-economic, ci 
și graficul in care să fie înscris ter
menul de începere, data terminării și 
cea a realizării parametrilor pro
iectați".

In perioada următoare — a arătat 
deputatul — vom acționa cu toată 
fermitatea pentru extinderea gradu
lui de industrializare a construcțiilor 
și instalațiilor, pentru transformarea 
șantierelor în unități de asamblare a 
elementelor produse în serie în fa
brici sau in ateliere centralizate, ceea 
ce va asigura ritmuri rapide de exe
cuție și scurtarea termenelor de in
trare în funcțiune a noilor capacități. 
Pentru aceasta avem nevoie de un 
sprijin mai susținut din partea pro
iectării, care va trebui să se orien
teze și mai mult spre tipizare, spre 
mărirea gradului de prefabrlcare, 
atît a structurilor de rezistență cît șl 
a elementelor ușoare de închidere și 
compartimentare a construcțiilor.

în ansamblul măsurilor de indus
trializare a construcțiilor, mecani
zarea lucrărilor dobîndește o impor
tantă sporită. Gama utilajelor de 
mică mecanizare este încă foarte re- 
strînsă, din care cauză o mare parte 
din activitatea de pe șantiere se exe
cută încă manual, accentuînd prin 
aceasta deficitul forței de muncă ca
lificată în construcții. Principala con
tribuție în asigurarea dotării șantie
relor cu noile tipuri de utilaje șl 
mijloace mecanice revine Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini, de la care așteptăm în conti
nuare un sprijin tot mai susținut 
prin producerea și livrarea unui vo
lum mai mare si a unui sortiment 
mai variat de utilaje, prin scurtarea 
perioadei de asimilare a noilor tipuri 
și prin modernizarea continuă a uti
lajelor din producția curentă.

Relevînd necesitatea folosirii în cît 
mai bune condiții a mijloacelor 
existente, prin extinderea lucrului în 
două și trei schimburi, prin organi- 
zareg proceselor tehnologice în flux 
și reducerea duratei reparațiilor, a ex
tinderii formei de muncă în acord 
global, întăririi disciplinei în pro
ducție, folosirii integrale a timpului 
de muncă, deputatul Matei Ghigiu 
s-a ocupat, în același timp. în cuvîn
tul său, de problemele legate de cali
tatea lucrărilor, de lipsurile care se 
mai manifestă pe unele șantiere, de 
faptul că se simte nevoia unei mal 
strînse legături Intre concepție șl 
execuție.

Mulți dintre dumneavoastră cunoaș
teți că eu lucrez ca președinte al coo
perativei agricole de producție Stoică- 
nești, județul Olt, și ca vicepreședinta 
al Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a spus depu- - 
tatui Dumitru Tudose. Tinînd 
seama de aceasta, vă rog să-mi per
miteți ca în cuvîntul meu să mă re
fer îndeosebi la unele probleme ale 
agriculturii cooperatiste.

Studiind proiectul planului de stat 
pe 1971, am văzut că la baza sarci
nilor din agricultură stau pe de o 
parte eforturile susținute pe care le 
face statul nostru pentru dotarea a- 
giiculturii cu mai multe tractoare șl 
mașini agricole, asigurarea unor can
tități sporite de îngrășăminte chimice 
și semințe de soiuri valoroase, iar 
pe de altă parte, priceperea și hărni
cia țărănimii cooperatiste, a specia
liștilor din agricultură.

Recent a avut loc plenara Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, care a dezbătut și adop
tat sarcinile ce revin uniunilor și u- 
nităților cooperatiste pentru înfăp
tuirea complexului de măsuri din 
expunerea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii 
agriculturii. Cu acest prilej s-a subli
niat în mod deosebit satisfacția cu 
care au fost primite aceste măsuri da

(Continuare în pag. a V-a)
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Întreaga țărănime, de mecanizatorii și 
specialiștii din agricultură, precum și 
rolul acestor măsuri în perfecționarea 
organizării producției și a muncii, în 
cointeresarea materială a membrilor 
cooperatori, în dezvoltarea inițiativei 
și creșterii răspunderii tuturor facto
rilor care lucrează în agricultură. In 
contextul măsurilor stabilite se în
scrii- și sporirea cuantumului pensii
lor, potrivit căruia în 1971 cei peste 
1,3 milioane țărani cooperatori pen
sionari vor ' - • -
suplimentar_ r________ ________
milioane lei. In aceste condiții, con
sider că este de datoria fiecărei coo
perative agricole să-și achite cu re
gularitate contribuția la formarea 
fondului de pensii.

Presa de ieri ne-a adus la cunoș
tință o importantă hotărîre adoptată 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. și de Consiliul de Miniștri pri
vind reducerea și unificarea prețu
rilor la produsele industriale cu care 
se aprovizionează cooperativele agri
cole și țăranii cu gospodărie indivi
duală. Prin aplicarea hotărîrii, coope
rativele agricole vor obține în anul 
1971 o economie de 540 milioane lei, 
ceea ce reprezintă un puternic sprijin 
material acordat de stat agriculturii 
cooperatiste.

în continuare, vorbitorul a înfățișat 
experiența cooperativei agricole din 
Stoicănești în organizarea temeinică 
a producției și a muncii, în aplicarea 
unor forme de retribuire a membri
lor cooperatori, strîns legate de re
zultatele obținute în producție.

Organizând temeinic activitatea de 
producție, folosind forme stimulatorii 
de plată a muncii — a arătat vorbi
torul — cooperativa noastră agricolă 
a reușit să obțină și în acest an, cu 
condiții climaterice mai puțin favo
rabile, rezultate bune atît în produc
ția vegetală, cit și în zootehnie. Prac
tica îndelungată pe care o avem, re
zultatele dobîndite in zootehnie au 
adeverit cu prisosință justețea zicalei 
care circulă prin părțile noastre : „Cu 
animalele se scoate sărăcia din casă". 
Astfel, noi am obținut, pînă la 15 
decembrie, anul curent, 3 100 litri de 
lapte pe vacă furajată, ceea ce ne-a 
permis să vindem statului peste plan 
20 de vagoane de lapte, lndeplinin- 
du-se angajamentul luat in fața to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei făcute în cooperativa 
noastră. De asemenea, am depășit 
planul de livrări la carne cu peste 
200 tone. Veniturile bănești încasate 
din vînzarea produselor animaliere, 
pînă la începutul acestei luni, sînt 
mai mari cu peste 2,8 milioane lei 
față de plan.

Prezentînd cîteva din succesele 
noastre — a Încheiat deputatul Du
mitru Tudose — sîntem conștienți că 
atît în cooperativa din Stoicănești, 
cit și In celelalte cooperative agricole 
din țară sînt încă mari rezerve inter
ne de creștere a producției agricole, 
de sporire a contribuției agriculturii 
cooperatiste la dezvoltarea economiei 
naționale, și avem datoria ca prin 
hărnicia și priceperea noastră să le 
punem pe deplin în valoare.

beneficia de un volum 
de pensii de circa 800

în contextul dezvoltării economico- 
sociale prevăzute pe ansamblul ță
rii, planul pe 1971 — a spus depu
tatul George Homoștean - a- 
sigură și județului Alba ritmuri sus
ținute de creștere a producției in
dustriale și agricole, ceea ce va a- 
vea drept urmare ridicarea nivelului 
de viață al oamenilor muncii și creș
terea aportului județului nostru la 
dezvoltarea continuă a societății 
noastre socialiste.

Garanția îndeplinirii sarcinilor spo
rite ce ne revin în noul an ne-o dau 
elanul, hotărirea fermă și priceperea 
cu care oamenii muncii din județ — 
români, maghiari, germani — înfăp
tuiesc politica partidului, precum și 
succesele obținute pe plan economic 
și social In cincinalul pe care II în
cheiem. Astfel, putem raporta că 
sarcinile actualului cincinal privind 
producția industrială au fost înde-

plinite cu 70 de zile mai devreme, 
urmînd ca pînă la finele anului să 
dăm economiei naționale o produc
ție suplimentară de aproape 1 mi
liard lei.

Cu toate greutățile provocate de 
calamitățile naturale din primăvara 
acestui an, a subliniat vorbitorul, am 
obținut rezultate bune și in îndepli
nirea sarcinilor ce ne-au revenit în 
1970. Prin munca însuflețită a co
lectivelor din unități, în frunte cu 
comuniștii, planul producției globale 
industriale pe 11 luni a fost îndepli
nit in proporție de 103%, realizin- 
du-se astfel o producție suplimentară 
de peste 100 milioane lei, obținută 
în totalitate pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Avem condiții să 
îndeplinim integral sarcinile pe în
tregul an, iar angajamentele luate 
să fie depășite substanțial.

Deputatul a arătat In continuare 
că din proiectele de lege prezentate 
spre dezbatere sesiunii Marii Adu
nări Naționale se desprinde ca o 
preocupare constantă creșterea efi
cienței economice în toate ramurile 
de activitate. Printre măsurile sta
bilite, o atenție mare se acordă re
ducerii consumurilor de metal, lemn, 
ciment, combustibil și altele. Pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui și statului, unitățile economice 
din județul Alba, la îndemnul co
mitetului județean de partid, au ini
țiat în acest an o serie de acțiuni 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice. Ca urmare a măsurilor între
prinse privind reproiectarea unor e- 
lemente de construcții metalice, de 
mașini-unelte, de mobilă, introdu
cerea înlocuitorilor de metal șl 
lemn, valorificarea deșeurilor la 
toate întreprinderile din județ, am 
reușit nu numai să ne încadrăm în 
prevederile de consum, dar în ace
lași timp să realizăm însemnate eco
nomii față de normele de consum 
aprobate. Astfel, pe 11 luni ale a- 
cestui an am obținut o economie de 
peste 900 tone metal, aproape 7 000 mc 
lemn, 500 tone cocs, iar la consumul 
de energie electrică s-au economisit 
peste 6 milioane lei.

Aceste rezultate sînt departe de a 
epuiza rezervele care există în în
treprinderi, a continuat vorbitorul, 
și noi le considerăm ca reprezen- 
tînd doar un început. Am reți
nut cu toată atenția indicațiile date 
în plenara Comitetului Central, 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind respectarea neabătută a nor
melor de consum și desfășurarea u- 
nei largi activități pentru, economii 
de materii prime și materiale. Vom 
acționa cu toată fermitatea în acest 
sens, urmărind 
furarea oricărei 
produse ieftine

Referindu-se 
prinsă în județ pentru mecanizarea 
proceselor cu volum mare de mun
că, a operațiunilor de încărcări și 
descărcări, vorbitorul a solicitat 
sprijinul Ministerului Transporturi
lor pentru mecanizarea lucrărilor de 
transbordare din stațiile Alba lulia, 
șl Turda, unde in prezent există Încă 
multe greutăți, aceasta impunîndu-se 
cu atît mai mult cu cit în 1971 și în 
viitor volumul mărfurilor transborda
te din aceste puncte va crește con
siderabil.

Bugetul județului Alba va primi 
în anul 1971 o subvenție din bugetul 
republican de aproape 200 milioane 
lei. Ne propunem — a subliniat vor
bitorul — să luăm toate măsurile care 
se impun pentru ca în viitor să spo
rim veniturile proprii și, prin acea
sta, să 
librare 
blican. 
corda, 
sămintelor la buget din beneficiile 
și impozitul pe circulația mărfurilor 
de la întreprinderile și organizațiile 
economice locale, pe seama îmbună
tățirii indicatorilor de eficiență. Oa
menii muncii din județul Alba își 
vor înzeci eforturile, vor depune în
treaga lor capacitate și energie în 
scopul înfăptuirii exemplare a sar
cinilor mobilizatoare ce ne r.evin în 
noul cincinal.

cu toată grija înlă- 
risipe, realizarea de 

și de înaltă calitate, 
de acțiunea întee-

reducem mijloacele de echi- 
acoperite din bugetul repu- 
O atenție deosebită vom a- 

în primul rînd, sporirii văr-

Expunerea la proiectele de legi

Deputatui Constantin Stâ- 
t&SCU secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la pro
iectele de legi pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat în intervalul din
tre sesiunile Marii Adunări Națio
nale.

Sint împuternicit de Consiliul de 
Stat să prezint Marii Adunări Na
ționale decretele cuprinzînd norme 
cu putere de lege care au fost e- 
mise în intervalul de la ultima se
siune a forului suprem al puterii de 
stat și pînă în prezent.

în exercitarea atribuțiilor sale 
constituționale, Consiliul de Stat a 
adoptat 16 asemenea decrete, care 
v-au fost puse din timp la dispo
ziție pentru examinare.

Cele mai multe dintre aceste de
crete se înscriu în preocuparea, evi
dențiată și în cadrul ultimelor două 
sesiuni ale Marii Adunări Naționale, 
de perfecționare a cadrului organi
zatoric, funcțional, și a structurii or
ganelor de stat, precum și de îm
bunătățire a activității acestora, în 
deplină concordanță cu " .........
Congresului al X-lea al 
Comunist Român.

Menționăm, în această ____ ___
idei, decretele pentru organizarea și 
funcționarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Inspectora
tului General de Stat pentru Contro
lul Calității Produselor, Departa
mentului Cultelor, precum și decre
tele prin care se aduc modificări u- 
nor dispozițiuni din actele normative 
care reglementează organizarea și 
funcționarea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministeru
lui Industriei Materialelor de Con
strucții, Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, Ministerului Finanțelor. 
Printre decretele din această cate
gorie amintim, de asemenea, decre
tul privind înființarea compartimen
telor de organizare și control în mi
nistere și celelalte organe centrale 
ale administrației de stat, precum 
și decretul prin care s-a aprobat 
statutul Băncii Naționale a Republi
cii Socialiste România.

în strînsă legătură cu perfecționa
rea continuă a activității organelor 
de stat și pentru a se asigura reali
zarea unui control mai eficient a- 
supra modului în care se înfăptu-

hotărîrile 
Partidului

ordine de

PROGRAMUL I

Mircea

My îair

20,50

Triptie
Mandari-

din Budapesta) : 
(Choplnlana, Laurențla, 
nul miraculos) — 19,30.
• Teatrul de Operetă : 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) :

19,30
20,00 Teleenciclopedia

» Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : 
Basarab — 20.
• Opera Română (Baletul Operei

~ ' — . .. balet

lește politica partidului și statului 
în domeniul informațional și în do
meniul calității produselor, lucrărilor 
și serviciilor, prin Decretele nr. 414 
și 415/1970 s-a dispus trecerea Direc
ției Centrale de Statistică și a In
spectoratului General de Stat pentru 
Controlul Calității Produselor la 
Consiliul de Stat, ca organe ale sale.

Răspunzînd unor propuneri făcute 
de consiliile populare județene, al 
municipiului București și ale celor
lalte municipii prin Decretul nr. 

- 503/1970 s-au prevăzut norme cu pri
vire la instituirea și aprobarea ste
melor distinctive pentru județe, mu
nicipiul București și celelalte muni
cipii, care să reprezinte șimbolic e- 
lementele cele ‘mai caracteristice ale 
tradițiilor istorice șl realităților ac
tuale politice, economice și sociale 
din unitățile administrativ-terltoriale 
menționate.

între decretele emise menționăm, 
de asemenea, Decretul nr. 342/1970, 
care a adus unele completări Co
dului aerian, dispunîndu-se încri
minarea faptelor referitoare la de
turnarea aeronavelor civile în zbor, 
precum și Decretul nr. 505/1970, prin 
care s-a majorat de la 3 000 la 10 000 
lei cuantumul amenzilor contraven
ționale ce pot fi prevăzute în hotă
rîre a Consiliului de Miniștri.

Printr-un ultim decret, nr. 377/ 
1970, a fost modificată anexa la 
Legea nr. 2/1968, privind organiza
rea administrativă a teritoriului, în 
sensul că reședința comunei Lacu 
lui Baban, județul Vrancea, a fost 
schimbată din satul Lacu lui Baban 
•— puternic afectat de prăbușirile șl 
alunecările' de terenf /din primăvara 
acestui an — în satiil Gura Caliței, 
schimbîndu-se, în mod corespunză
tor, și denumirea comunei.

Decretele enumerate au fost dez
bătute, în stadiul de proiect, de co
misiile permanente de resort ale Ma
rii Adunări Naționale, fiind avizate 
favorabil, cu unele propunerl .de îm
bunătățire, de fond sau redacționale, 
care au fost avute - în vedere de 
Consiliul de Stat la definitivarea de
cretelor.

Ținînd ___________
care au determinat adoptarea de
cretelor înfățișate, vă rugăm ca, în

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi- 
slune în limba germană. In 
sumar : » Secvențe la zi 1
• Cetățeni egali în drepturi, i 
Dialog între Hans Llebhardt , 
și Adalbert Mllltz, secretar al 
Consiliului oamenilor muncii 1 
de naționalitate germană din i 
Republica Socialistă România
• Intermezzo muzical : „Pî- 
rîiașul", lied de Schubert cu 
Martha Kessler » Cum vor
bim corect. Prezintă acad, 
prof. dr. Bernhard Capesius 
» Emisiune pentru copii » 
Cîntă fanfara „Plpatsch" din 
Timișoara. Dirijor H. Wen- 
rich. Redactor > Walter 
Drodtloff.

18.10 Publicitate.
18,15 Bună seara, fete ! Bună sea

ra, băieți I Transmisiune di
rectă de la Casa de cultură 
a studenților din București. 
Emisiune de Tlti Acs.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară.

» Alfred 
Nobel (II) • Yoga » Breviar
• Tentativă de record : două
zeci de ore sub apă.
Seară de operetă. „Liliacul" 
de Johann Strauss. Selecțiuni 
cu Magda lanculescu, Elena 
Simlonescu, Ileana Iliescu, 
Valentin Teodorian, Marinei 
Ștefănescu, un grup din corul 
și ansamblul de balet al Ope
rei Române din București. 
Dirijor: Constantin Dami- 
nescu. Coregrafia ; Oleg Da- 
novschi.
Film serial ; „Incoruptibilii", 
povestea lui Legs Diamond.

22.10 Telejurnalul de noapte.
22,25

L. Cara- 
____  . ________ Idiotul — 
20; (sala Studio) : Al patrulea a- 
notimp — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 2u; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Harfa 
de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" țsala 
Magheru) : Crimă șl pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cind luna e 
albastră — 20.
• Teatrul Gluleștt : Acești îngeri 
triști — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Vră
jitoarea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn III — 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
Șoricelul șl păpușa (Teatrul de 
păpuși din Constanța) — 17,30.
» Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Dldlnel 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Ță
ri ase" (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30; (Sala Pa
latului) : Se caută o vedetă — 
19,30.
» Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Pe aripile rapsodiei — 19,30.

seama de considerentele
v U lUgdlU Vei, 111 

conformitate cu art. 64 pct 2 din 
. Constituție, să adoptați proiectele de 
legi prin care se aprobă normele cu 
putere de lege cuprinse în aceste de
crete.

22,40

23,30

PROGRAMUL II

21,33

21,15
21,20

22,10
22,15
22,45

21,20

Invitata noastră : Margarita 
Radinskâ. Film muzical de 
Simona Patraulea și Sorin 
Grigorescu.
Concurs internațional de pa
tinaj artistic — demonstrații, 
înregistrare de la Moscova. 
Comentează C. Diamantopol. 
închiderea emisiunii progra
mului I.

Fllm artistic : „Tînăra din 
1914" (partea I), o producție 
a studiourilor din R. D. Ger
mană. Scenariul : Heinz
Kammtzer. Regia : Egon 
GUnther.
Buletin de știri.
Luceafărul. Imn patriei. Ver
surile de M. R. Paraschivescu, 
N. Cassian, V. Teodorescu, V. 
Stănescu, H. Zilieru, A. I. 
Zăinescu, Florența Albu, I. 
Chi riac.
Muzică populară interpretată 
la diferite instrumente.
Publicitate.
Film serial : „Vldocq" (X). 
Studio dans. Dansuri din ope
rele „Aida" de Verdi, „Ho- 
vanscina" de Mussorgski, „Ci- 
dul“ de Massenet, „Gloconda" 
de Pbnchlelli.
închiderea emisiunii progra
mului Ii.

Raportul comisiei juridice
Deputatul Tmian lonașcu a 

prezentat Raportul Comisiei Juridice, 
în care se spune :

In cadrul mai multor ședințe de 
lucru, Comisia juridică a Marii Adu
nări Naționale a examinat și discutat 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege ce au 
fost emise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune-a Marii Adunări Na
ționale și care v-au fost înfățișate, 
spre a fi dezbătute și adoptate.

In urma analizei și a discuțiilor ce 
au avut loc în cadrul ședințelor sale, 
Comisia juridică a constatat că regle
mentările cuprinse în decretele cu 
putere de lege, a căror aprobare vă 
este astăzi propusă prin proiectele de

Cuvintul de închidere a sesiunii rostit
de tovarășul Ștefan Voitec

Stimate tovarășe și 
stimați tovarăși deputați,

întrucît toate punctele înscrise pe 
ordinea de zi au fost dezbătute, lu
crările sesiunii iau sfîrșit,

în încheiere, aș dori, înainte de 
toate, să relev importanța deosebită 
a acestei sesiuni. în cursul căreia 
Marea Adunare Națională, după o te
meinică și aprofundată examinare și 
dezbatere, în plenul său și în comi
siile permanente, a dat putere de lege 
Planului de dezvoltare a economiei 
naționale și Bugetului de Stat pe 
anul 1971 — an de început al noului 
cincinal, menit să asigure temelie 
trainică unei noi și hotărâtoare etape 
în desfășurarea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, pe 
pămîntul patriei noastre.

Lucrările actualei sesiuni au expri
mat și demonstrat încă o dată dina
mismul și avîntul creator pe care 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român l-a imprimat dezvol
tării susținute a forțelor de produc
ție, perfecționării neîntrerupte a în
tregii vieți economice și sociale, 
creșterii standardului de viată al în
tregului popor, înfloririi pe toate tă
râmurile a României socialiste, au 
reliefat hărnicia, abnegația și însufle
țirea cu care întregul nostru popor 
înfăptuiește politica partidului și sta
tului nostru.

Expunerile și dezbaterile privitoa
re la planul și bugetul de stat au 
reflectat adînc, grăitor, realizările ob
ținute, succesele din ultimul an 
al cincinalului — 1966—1970, precum 
și din această întreagă perioadă — in 
pofida greutăților provocate econo
miei naționale de calamitățile natu
rale din primăvara acestui an. A fost 
relevată însemnătatea pe care o au 
pentru progresul țării sarcinile pre
văzute în planul și bugetul de stat pe 
anul 1971, care corespund liniilor di
rectoare ale politicii partidului si 
statului nostru, posibilităților și ne
voilor ascensiunii viguroase a țării 
spre trepte mai înalte de civilizație 
și prosperitate social-economică.

Desigur, în fața tuturor oamenilor 
muncii, a întregii noastre națiuni, 
stau sarcini mari, care cer preocupări

șî eforturi susținute. Certitudinea 
noastră în realizarea deplină a aces
tor sarcini, in îndeplinirea acelui o- 
biectiv pe care recenta plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român l-a pus în fața între
gului popor, de a ridica la un nivel 
calitativ superior întreaga activitate 
politică, economică și socială, stă în 
faptul că avem un program clar de 
acțiune, temeinic fundamentat în 
documentele adoptate, în larg cu
prinzătoarele expuneri ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, al căror ecou 
profund, însuflețitor, se simte in 
întreaga țară și s-a resimțit puternic 
sub această cupolă de-a lungul lucră
rilor sesiunii noastre.

Așa cum arăta secretarul general al 
partidului : „Avem nestrămutata con
vingere că prin munca însuflețită a 
comuniștilor, prin mobilizarea activă a 
maselor largi ale celor ce muncesc de 
la orașe și sate, care urmează cu în
credere și abnegație politica partidu
lui, punînd în valoare elanul, talentul 
și energia creatoare a harnicului 
nostru popor, constructor al socialis
mului. vom îndeplini cu succes toate 
sarcinile ce ne stau in față".

în acest efort constructiv, de bună 
seamă, o îndatorire specială ne in
cumbă nouă, tuturor, aleșii națiunii 
în forul suprem al țării, care, prin 
votul nostru, am legiferat sarcinile 
concrete ale dezvoltării economiei, 
științei, învățămîntului și culturii 
pentru anul în al cărui prag ne aflăm, 
sarcini chemate să chezășuiască ridi
carea în continuare a nivelului de 
viață al poporului, înflorirea Româ
niei socialiste.

Reîntorși la locurile de muncă, 
mergînd în mijlocul celor care ne-au 
învestit cu înalta lor încredere, să ne 
aducem întreaga contribuție, ca sar
cinile înscrise în planul și bugetul 
de stat să fie realizate și depășite, 
ca rezultate optime să fie dobîndite 
pe ansamblul circumscripției electo
rale în care am avut cinstea să fim 
aleși în Marele Sfat al tării.

Să fim receptivi la cuvintul, la se
sizările și propunerile oamenilor 
muncii, să ne aducem la timp contri
buția la rezolvarea lor, în conformi
tate cu legalitatea socialistă.

Tovarășe și tovarăși,
Se cuvine subliniată, de asemenea, 

adoptarea în actuala sesiune, așa cum 
prevăd normele constituționale, a 
legilor pentru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise de Consi
liul de Stat intre sesiunile Marii A- 
dunări Naționale și care aduc o con
tribuție însemnată la opera de per
fecționare continuă a activității eco
nomice, sociale și de stat.

Aș vrea să relev că în exercitarea 
obligațiilor constituționale comisiile 
Marii Adunări Naționale, paralel cu 
activitatea lor permanentă de exami
nare și avizare a proiectelor de legi 
și decrete, au desfășurat, din însăr
cinarea Consiliului de Stat, o seamă 
de analize complexe la unele mi
nistere și alte organe centrale de 
stat, la organele locale ale puterii, 
care constituie un temeinic și eficient 
aport la sesizarea unor neajunsuri și 
la îmbunătățirea muncii.

Să-mi fie îngăduit, totodată, să 
menționez că și în cursul anului pe 
care-1 vom încheia în curînd a fost 
desfășurată o susținută activitate pe 
tărîmul relațiilor interparlamentare, 
de către Marea Adunare Națională, 
Grupul român al Uniunii interparla
mentare și grupurile de prietenie cu 
parlamentele altor țări, au fost reali
zate numeroase contacte cu reprezen
tanți ai parlamentelor de pe toate me
ridianele, contribuții valoroase la dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre state — în spiritul 
principiilor pe care Partidul Comu
nist Român le situează la temelia în
tregii politici externe a 
nostru.

legi, au fost examinate, la cererea 
Consiliului de Stat, sub formă de pro
iecte de decrete, de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale, fiecare potrivit competenței sale, 
fiind apreciate corespunzătoare sco
pului în care au fost elaborate.

S-a relevat că, prin conținutul lor, 
aceste reglementări constituie o im
portantă contribuție la perfecționarea 
activității economice, social-culturale 
și de stat, la construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

Observațiile și propunerile din avi
zele comisiilor permanente ale Ma
rii Adunări Naționale cu privire la a- 
ceste reglementări au fost examina
te și luate în considerare de Consi
liul de Stat, la emiterea decretelor 
cu putere de lege.

Recent, comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale au exami
nat și proiectele de legi pentru apro
barea acestor decrete cu putere de 
lege. Apreciind cuprinsul acestor nor
me cu putere de lege, cît și rezul
tatele aplicațiunii lor, comisiile au 
avizat favorabil, în unanimitate, pro
iectele de legi.

Avînd convingerea fermă că regle
mentările ce se propun a fi adoptate 
sub formă de legi constituie un în
semnat aport la dezvoltarea activi
tății economice, sociale și de stat, 
potrivit cerințelor societății noastre 
socialiste, comisiile permanente pro
pun Marii Adunări Naționale să a- 
dopte aceste proiecte de legi.

(Urmare din pag. I)

statului

Stimate tovarășe și 
stimați tovarăși deputați.

cinste de
Biroului

Este pentru mine o înaltă 
a vă adresa, în numele _____
Marii Adunări Naționale, acum, cind 
încheiem ultima sesiune parlamen
tară din acest an. urări de activitate 
rodnică și de prosperitate, calde feli
citări cu prilejul Zilei Republicii și 
al Anului Nou.

Vă urăm : La mulți ani !
Declar închise lucrările șesiunii.

lor din etapa a II-a, cele 
mai mari din țară, cu 6 
capacitate de 42 000 mc/oră.

Edificarea turnului, lu
crare în valoare de 17 mi
lioane de lei, e preluată 
în acord global de o bri
gadă complexă. Brigada 
numără peste o sută de 
oameni. Un colectiv in care 
se întâlnesc toate vîrstele, 
de la 18 la 55 de ani, toate 
profesiile, una dintre acele 
„brigăzi-mozaic". specifice 
construcțiilor complexe și 
de întindere, de o mare di
versitate a profilului. Șeful 
acestei brigăzi e 
încă tînăr, un 
Ion Dițescu are 
de ani.

— Cum v-ați 
pentru iarnă ?

— Sîntem pregătiți — ne 
spune el, sec, laconic. (Are 
vocea aceea calmă și stăpi- 
nită, vocea constructorului 
de profesie, o voce în care 
nu se simte nici iarna, nici 
primăvara, nici toamnele, o 
voce plăcută, timbrată, ti- 
nără, care contrastează cu 
decorul învălmășit, agitat, 
al șantierului. A lucrat pe 
multe șantiere mari : la 
Porțile de Fier, la termo
centrala din Deva... La 
Deva a muncit la ridica
rea unui coș de fum înalt 
de 220 de metri. Aici, 
după isprăvirea turnului 
de răcire va fi, poate, so-

un om 
comunist, 
numai 35

pregătit

• Vagabondul : VICTORIA
12,15; 16,45; 20.15, FEROVIAR 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA - 
12,30; 16; 19,45, MODERN —
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 
11,45; 16; 19,30.
e In ghearele invizibile ale di'. 
Mabuse : FESTIVAL — 6,45; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Cimaron : LUMINA — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA 
— 10.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
DOINA — 11,30; 16; 19,30, POPU
LAR — 15,30; 19.
• Inimă nebună... nebună de le
gat — 9; 10,30; 12,30; 14,30; Blng- 
bang — 16,30; 18,45, Văduva vese
lă — 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
» Răzbunarea Sftntului : — GRI- 
VITA — 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.
Î, Străinii : DACIA — 8,45—20,30 
n continuare.
• Femela să se teamă de bărbat: 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Vlnătoarea de vrăjitoare : UNI
REA — 15,30.
e De șapte ori șapte : UNIREA 
— 18; 20,15, PACEA — 15,45; 18;
20.
o 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 GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Amintiri bucureștene : VIITO
RUL — 16; 18; 20, CENTRAL — 
20,30.
» Al grijă de SUZ1 : CENTRAL 
— 9,16: 11,30; 13,45; 16; 18,15.
• Omul din Sierra : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 1B; 
20,15, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare; 18; 20,15.
• King Kong evadează : MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA 
— 15,30; 18; 20,15, RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• In umbra coltului : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Soarele vagabonzilor : VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.
• Unghiul de cădere : CRlNGAȘI 
— 16; 18,30.
• Program 
aniversări 
TIMPURI 
tinuare.

dedicat celei de-a 75-a 
a cinematografiei I 

NOI — 9—21 în cOn-

cinema
• B. D. Intră în acțiune : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Z : FAVORIT — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30, EXCELSIOR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 21.
• Căpitanul Florian : FLAMURA
— 9; 11,45; 14,45; 17,30; 20,15.

Știri culturale
La Muzeul literaturii române din 

Capitală s-a deschis vineri expozi
ția documentară dedicată prozatoru
lui și dramaturgului ceh Karel Ca
pek (1870—1938). Fotografii, cărți, 
fotocopii după manuscrise, extrase 
din articole, afișe de teatru, scene 
din spectacole — ilustrează bogata 
activitate creatoare a scriitorului, 
ampla popularitate a operei sale. în 
cîteva vitrine sînt expuse documente 
care atestă răspîndirea lucrărilor lui 
Karel Capek in țara noastră.

Criticul literar Alexandru Oprea, 
director adjunct al Muzeului litera
turii române, și dr. Marta Dandova 
de la Muzeul literaturii cehe din 
Praga, au relevat personalitatea lui 
Capek, spiritul democratic, ideile ge-

neroase, dragostea pentru om, car» 
străbat întreaga sa creație.

In încheierea manifestării, actorul 
Val Săndulespu și poetul Romulus 
Vulpescu au citit din opera scriito
rului ceh.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, cercetători ai Muzeului lite
raturii române.

Au asistat, de asemenea, Miroslav 
Sulele, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, membri ai ambasadei 
și alțl membri ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

Schițe științifico fantastice
si umoristice, caricaturi, 
anecdote, teste distractive,
jocuri, „inițiere în emgmis
■ • W //tica Pe lingă paginile
de densă informație utilă," ’ - -r— J

bogată, variată

puteți citi în
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Almanahul

întregii familii

ALMANAHUL TUTUROR

licitat să apeleze la vechea 
experiență, edificînd un 
alt coș de fum, de data a- 
ceasta cel mai 
țară, înalt de 
Sîntem pregătiți 
el. Iarna poate 
când o pofti...

Așteptăm să ne 
cu lux de detalii

mare din 
250 m).

— repetă 
să vină

relateze, 
tehnice.

pe din două cu munca ? 40 
de inși din brigada lui au 
muncit, e numai cîtva timp 
de atunci, două zile și două 
nopți, măsurate pe ceas, la 
o lucrare grea și urgentă 
(turnarea unui așa-numit 
„cap amonte"). Altă dată 
s-a întîmplat ca o altă lu
crare preluată de ei în a-

sint avansate. Utilajele sînt 
pregătite, „închiderile de 
iarnă" sint pregătite, oa
menii sînt pregătiți. Mai 
ales oamenii.

Stăm de vorbă, lingă 
fundațiile cazanului-gigant 
nr. 3, cu inginerul Carol 
Cardoș. Supraveghează, a- 
lăturri de alți ingineri și

Iarna poate să vină
despre ..închideri". Nu. Ne 
va vorbi despre oameni. 
Despre oamenii din briga
da sa și, dacă vrem, și des
pre alții, fiindcă îi cunoaște 
pe cei mai mulți, a împăr
țit cu ei pîinea, zilele, 
nopțile atîtor mari șantie
re din țară. Mulți dintre ei 
au lucrat la Deva, la Por
țile de Fier, Ca și la Cra
iova, la Doicești, la Paro- 
șeni. Poate un om să lu
creze două zile și două 
nopți, fără întrerupere, fără 
odihnă, adică fără altă o- 
dihnă decît ceasul de masă, 
dar și acela furat, împărțit

cord global, „denisipatorul" 
(iarăși o treabă „a dracu' 
de complicată"), să meargă 
greu, să-i pună 
care pe toți 
clauze din 
nu fuseseră 
se livraseră 
conformitate 
predarea lucrării amenința 
să se prelungească, să sară 
peste termen cu 20, cu 30 
de zile. Dar au muncit zi 
și noapte și acum, iată, lu
crarea e în faza de finisaj, 
înscrisă perfect în grafi
cele inițiale.

Pregătirile pentru iarnă

la încer- 
o sută. Niște 

acordul global 
respectate, nu 
betoanele in 

cu graficul și

maiștri, lucrările unice, 
deocamdată, prin comple
xitate și anvergură, în ana
lele construcției noastre. 
(Cazanele etapei a Il-a, 
printre care și cel de față, 
vor fi susținute de 12 stîlpi 
de beton glisați, cu diame- 
tre între 4 și 13 metri ; 
stâlpii vor fi ancorați, la 
diferite cote, prin plan- 
șee și plăci care le vor asi
gura verticalitatea și fer
mitatea, iar glisările nu se 
vor opri nici o zi, nici o 
noapte, în tot cursul iernii, 
oricât va viscoli, oricât va 
ninge).

Detaliile construcției sînt 
pasionante. Cerem mai 
multe, dar inginerul Cardoș 
șovăie : nu este 
Îndreptățit să ni le ofere ; 
el, totuși, nu e decît 
inginer stagiar... 
virstă (e ușor cărunt) n-am 
fi bănuit-o... Ne explică : 
a făcut facultatea mai tlr- 
ziu, înainte a fost munci
tor, fierar-betonist pe șan
tiere... Aflăm că mai are, 
aici, la Rogojelu. 22 de co-

■ legi, toți stagiari, veniți în 
vara aceasta de pe băncile 
facultății. Și că toți 22, ca 
și el, se află pe șantier, în 
plin șantier, nici unul nu 
lucrează în birouri, chiar 
dacă — și nu o dată — unii 
au fost solicitați s-o facă. 

Pentru Ion Dițescu și 
alții ca el, iarna aceasta 
nu este decît încă o iarnă 
(a cîta oare ?) din anii pe- 
trecuți pe șantiere. Dar 
pentru cei 23 de ingineri 
stagiari ea reprezintă un 
prim examen. Un examen 
pe care-1 așteaptă — ca și 
ceilalți — hotărîți, pregă
tiți, dar și cu emoție, cu 
acel „fior studențesc" al 
începuturilor.

La Rogojelu, iarna va 
însemna — indiferent de 
viscole și zăpezi — „foc 
continuu".

E angajamentul construc
torilor, cuvintul lor din a- 
ceste zile, fapta lor din lu
nile care vor vent

cel mai
un

După

cu
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Producție ritmică
în evidențele Combinatului de sti

clărie din București a fost consemna
tă, în unsprezece luni din acest an, 
o restanță de circa 10 la sută la pla
nul producției globale. Nerealizarea 
se datorește în exclusivitate Fabricii 
de articole de sticlărie din Capitală, 
care a realizat în perioada amintită 
numai 78 la sută din producția pre
văzută. Fără a intra în detalii, tre
buie amintit că neîndeplinirea sarci
nilor de plan pe acest an a apărut, 
în principal, din cauza defectării unor 
utilaje, ceea ce a făcut ca, vreme de 
circa două luni, să se diminueze sim
țitor capacitatea de producție. în 
plus, în luna decembrie a.c., din cau
za întreruperii alimentării cu apă in
dustrială, s-a produs o avarie la una 
din vanele secției de ambalaje din 
sticlă, ceea ce a majorat și mai mult 
rămînerile în urmă.

Aceasta era, în mare, situația zilele 
trecute. Dar, cu toate condițiile vi
trege pe care le-am amintit, am re
marcat din discuțiile cu interlocuto
rii noștri o dîrză hotărîre de a nu 
privi cu resemnare calculele prea 
puțin optimiste de preliminare a 
realizărilor în acest an și de a ac
ționa pentru limitarea proporțiilor 
restanțelor, pentru recuperarea lor 
într-o măsură sporită.

— Oprirea neplanifacată a vanei nr. 
3 — ne spunea ing. Victor Mocanu,

șeful secției sticlărie ambalaj — ne-a 
determinat să recurgem la măsuri su
plimentare, operative. Astfel, timpul 
de reparare a avariei a fost scurtat 
cu două zile, ceea ce echivalează cu 
o producție de circa o jumătate mi

LA FABRICA DE ARTICOLE
DE STICLĂRIE DIN CAPITALĂ

lion lei. Pentru a nu avea surprize 
ulterioare, am mobilizat în perioada 
acestei întreruperi fortuite cadrele de 
întreținere la efectuarea unor revizii 
amănunțite la toate mașinile oprite, 
pentru ca, în momentul reluării pro
ducției, să se poată lucra din plin.

Desigur, este vorba de o soluție 
realistă, cu efecte care se vor reper
cuta pozitiv în producția secției. O 
rezervă importantă o constituie însă 
atît pentru secția de ambalaje din 
sticlă, cît și pentru întreaga fabrică, 
ridicarea randamentului producției 
prin reducerea procentului de rebu-

CU PLANUL
Șl ANGAJAMENTELE

ÎNDEPLINITE
(Urmare din pag. I)

ție s-a realizat la Exploatarea 
minieră Leșu Ursului care, în 
acest ultim an al cincinalului, 
și-a recuperat toate restanțele, 
pînă la sfîrșitul lunii decembrie 
urmînd a fi extrase în plus a- 
proape 30 000 tone barită bulgări. 
Succesul a fost posibil în urma 
aplicării în acest an a unor mă
suri tehnico-organizatorice efi
ciente, cum ar fi intensificarea 
lucrărilor de pregătire, exploa
tarea mai intensivă a rezervelor 
din panouri, extinderea mecani
zării lucrărilor, programarea ju
dicioasă a producției în funcție 
de condițiile concrete ale fiecă
rui abataj și îmbunătățirea pro
cesului de prelucrare a minereu
rilor la uzinele de preparare.

sele de schimb auto — de 8,7 mi
lioane, iar la piesele de schimb 
pentru agricultură de 2,25 mili
oane lei. Celor 30 000 de autotu
risme Dacia 1 100 și 1 300, fabri
cate pînă Ia începutul lunii de
cembrie, li s-au mai adăugat în 
această perioadă încă 500 bucăți.

ALBA JULIA

PITEȘTI
Raportînd la data de 2 decem

brie a.c. îndeplinirea prevederi
lor planului cincinal la produc
ția globală, productivitatea mun
cii și pe sortimente, harnicii con
structori de autoturisme de la 
Pitești s-au angajat să realizeze 
pînă la sfîrșitul anului un spor 
de producție de peste 140 mili
oane lei. Care este situația la zi? 
Pînă în prezent s-a obținut deja 
o producție globală și marfă su
plimentară de peste 100 milioa
ne lei. Sînt de notat, de aseme
nea. sporuri de producție la pie-

600 milioane lei — aceasta este 
valoarea producției realizată 
pînă în prezent de întreprinde- ■ 
rile industriale din județul Alba 
peste prevederile actualului cin
cinal. După cum s-a mai co
municat. actualul plan cincinal 
a fost îndeplinit de industria ju
dețului Alba in luna octombrie.

.... . _............  De 
pînă acum colectivele 
din fabricile și uzinele 
și-au mobilizat toate 

pentru a da cît mai

cu 7’0 de zile mai devreme, 
atunci și 
de muncă 
județului 
resursele 
multe produse peste prevederile 
cincinalului : mii de tone de oțel 
și diverse utilaje tehnologice, 
mii de tone de acid sulfuric și 
sulfat de cupru, produse sodice, 
cîteva zeci de mii de mașini de 
cusut etc. Numai fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia va livra peste prevederile 
cincinalului circa 35 000 perechi 
încălțăminte, adică mai mult 
decît o pereche pantofi pentru 
fiecare locuitor al municipiului 
Alba Iulia. Se prelimină ca. pînă 
la sfîrșitul anului, valoarea pro
ducției livrate peste prevederile 
cincinalului să fie de aproape 
800 milioane lei.

turi. Fiind în perioada de atingere a 
parametrilor proiectați, procentul de 
rebut se încadrează în limitele admi
se ; totuși, cu mai multă grijă pentru 
respectarea tehnologiei de fabricație, 
a rețetelor de amestec, se poate mări 
simțitor producția finită de calitate 
corespunzătoare, în detrimentul ce
lei .ebutate. Se estimează, că, pe 
această cale, în timpul care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului se pot 
obține în plus la secția de ambalaje 
circa 1,5 milioane bucăți sticle de 
diferite dimensiuni.

Se înțelege că eforturi susținute tre
buie depuse de toți muncitorii, ingi
nerii, maiștrii, în toate schimbu
rile. De ce accentuăm acest lucru ? 
întrucît la secția de ambalaje din 
sticlă în prima decadă a lunii decem
brie, de pildă, se constată sensibile 
diferențe între cantitățile de produse 
realizate de cele trei formațiuni de 
muncă care au lucrat în schimburi di
ferite, diferențe care ajung pînă la 
38 la sută. Faptul nu se explică nu
mai prin condițiile deosebite, mai 
dificile ale lucrului de noapte și el 
poate constitui un punct de plecare 
pentru conducerea combinatului în 
analiza modului în care se mun
cește în fiecare schimb, în întărirea 
disciplinei la fiecare loc de muncă.

— Pentru a sintetiza direcțiile în 
care conducerea combinatului acțio
nează pentru recuperarea în mare 
parte a restanțelor — ne-a relatat ing. 
Constantin Chiriță, director tehnic al 
combinatului — trebuie să mă refer 
în primul rînd la funcționarea con
tinuă a tuturor utilajelor și instala
țiilor care concură la realizarea pro
ducției. Apoi, am pregătit un stoc mi
nim de materii prime și insistăm 
pentru sporirea producției la sorti
mentele cu valoare mare. Scontăm să 
îndeplinim astfel planul trimestru- 
lud IV.

Nu ar fi nimic de obiectat, dacă 
măsurile s-ar aplica cu rezultate co
respunzătoare. Totuși, în prima de
cadă a lunii decembrie, fabrica nu a 
reușit să compenseze producția nerea
lizată din cauza avariei la care ne-am 
referit și restanțele s-au majorat cu 
încă 750 000 lei. Este clar că în acest 
fel îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
luna decembrie este pusă sub sem
nul întrebării. în timpul care a mai 
rămas din acest an, se poate însă ob
ține o producție importantă. Dar, din 
dorința de a realiza cu orice preț 
planul, nu trebuie să se piardă din 
vedere utilitatea fabricării unor sor
timente. Oare de ce există la ora ac
tuală o nepotrivire între gradul de în
deplinire a planului producției-marfă 
la combinat, (circa 90 la sută) și in
dicele de realizare a producției-mar
fă vîndută și încasată (88 la sută) ? 
Nu și prin aceea că fabrica de arti
cole de sticlărie deține în stoc pro
duse finite fără desfacerea asigurată 
în valoare de circa 10 milioane lei. in 
vreme ce la alte sortimente, ca sticle 
și fiole, nu se acoperă cererea ? Cu 
atît mai mult trebuie avut în vedere 
acest aspect dacă ținem seama că în 
momentul de față fabrica are 15 con
tracte neonorate, ce cuprind produse
— în special ambalaje de sticlă — în 
valoare de circa 3,3 milioane lei.

Este cazul ca acum, tn al 12-lea 
ceas, să nu fie omis nimic, nici o 
măsură operativă, nici o soluție ime
diată, utilă, pentru ca să se realizeze 
o producție la un 
cat. Colectivul de 
tuit în acest scop 
dustriei Ușoare și
nicipal București al P.C.R., împreună 
cu cadrele din conducerea combinatu
lui, cu inginerii și maiștrii fabricii de 
articole de sticlărie au datoria să ve
gheze oră de oră, minut cu minut 
mersul producției, respectarea disci
plinei tehnologice, fluxul materiilor 
prime și al materialelor, ritmicitatea 
obținerii produselor finite. Un spri
jin substanțial il pot aduce, de ase
menea, celelalte unități din cadrul 
combinatului, care sînt în măsură să 
obțină producții peste plan, în spe
cial la sortimentele restante la fabri
ca din București. Timpul — cele 12 
zile care au mai rămas din acest an
— poate și trebuie să fie folosit cu un 
randament superior.

Cornelia CÂRLAN

nivel cît mai ridi- 
specialiști consti- 
de Ministerul în
de Comitetul mu-

a îndeplinit prevederile planului pe 1970
PIATRA NEAMȚ (Corespon

dentul „Scînteii", I. Preda) : 
Industria județului Neamț și-a 
realizat planul de producție pe 
acest an cu 15 zile mai devreme. 
S-a creat posibilitatea ca pînă la 
sfîrșitul anului unitățile econo
mice din județ să realizeze o 
producție suplimentară în va
loare de peste 320 milioane lei, 
ceea ce înseamnă mari cantități 
de produse peste plan, dintre 
care : 15 000 tone țevi de oțel, 
2 200 tone de fibre tip melana, 
7 500 tone îngrășăminte cu azot 
(sută la sută substanță activă), 
17 000 tone ciment. 7 500 tone 
prefabricate din beton și 4 000 mc 
cherestea de rășinoase. Cele mai 
de seamă succese în producție 
le-au obținut în acest an chi- 
miștii din Săvinești, laminoriștii 
din Roman, cimentiștii Bicazu- 
lui, muncitorii din unitățile de 
exploatare și industrializarea 
lemnului, metalurgiștii 
Uzina „Ceahlăul" din 
Neamț.

Cu prilejul îndeplinirii

de la 
Piatra

sarci.

nilor anuale de plan, comitetul 
județean de partid a adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele : „Comitetul jude
țean de partid, comuniștii, oa
menii muncii din județul Neamț 
nu-și vor precupeți eforturile 
pentru a da viață mobilizatoare
lor prevederi ale viitorului cin
cinal, muncind cu abnegație și 
dăruire pentru a se situa la ni
velul sarcinilor care reies 
expunerea tovarășului 
Ceaușescu la 
lui Executiv 
Central și a 
25 noiembrie, 
la încheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 
1970, conștienți fiind că în acest 
fel ne vom aduce contribuția la 
înfăptuirea programului de dez
voltare multilaterală a Româ
niei socialiste, stabilit de Con
gresul al X-lea“.

BUNA
(Urmare din pag. I)

din 
Nicolae 

ședința Comltetu- 
al Comitetului 

guvernului, din 
și din cuvîntarea

unități ale cooperației meș
teșugărești și cu o fabrică 
de păpuși din Arad. în fe
lul acesta, în luna noiem
brie s-a recuperat o res
tanță de 800 000 lei, iar în 
această lună se va recu
pera încă o dată pe atit.

Unele măsuri au fost 
luate in ultima vreme și 
pentru desfacerea mai ra
pidă a produselor prin ma
gazinele proprii din Cluj și 
Bistrița și cu ajutorul unor 
remizieri. Ministerul In
dustriei Ușoare a sprijinit 
fabrica atit in organizarea 
colaborării cu alte între
prinderi, cît și tn soluțio
narea unor probleme de a- 
provizionare și desfacere. 
Conducerea ministerului »e

Introducerea tehnologiilor moderne, creș
terea productivității muncii, executarea la 
timp și la un nivel calitativ superior a lu
crărilor agricole sînt strîns legate de extin
derea mecanizării. în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință de lu
cru de la C.C. al P.C.R. se subliniază nece
sitatea reorganizării întreprinderilor de me
canizare a agriculturii, crearea unui număr 
mai mare de unități care să deservească cîte
va cooperative alăturate și care să poarte 
răspunderea pentru mecanizarea lucrărilor și 
pentru nivelul producțiilor care se realizează. 
Am urmărit cum se desfășoară acțiunea de 
reorganizare a I.M.A în județele Satu-Mare, 
Dîmbovița și Teleorman.

în prima parte a anchetei noastre am cău
tat răspuns la întrebarea : care sînt posibi
litățile practice oferite de I.M.A. pentru me
canizarea complexă a lucrărilor în coopera
tivele agricole și ce se întreprinde în vede
rea realizării acestui deziderat ? După cum 
ne spunea tov. Dumitru Enache, director ad
junct al direcției agricole a județului Dîm
bovița, majoritatea cooperativelor agricole 
care cultivă legume pe suprafețe mari se gă
sesc în apropierea centrelor urbane unde de 
obicei se resimte și 
că. Mecanizarea lu
crărilor n-a fost 
totuși extinsă decît 
in mică măsură. A- 
ceastă situație se 
datorează mai mul
tor factori. Trac
toarele L-400, și 
așa în număr insu
ficient, nu au seturi 
complete de ma
șini : semănători,
cultivatoare, grape 
cu discuri, freze 
etc. Din această 
cauză nu s-au pu
tut folosi nici trac
toarele 
„în

lipsa brațelor de mun-

au suprafețe sub 10 000 ha. In alte zone din 
județ, acolo unde interesele privind coope
rarea Intre unități o cer și unde condițiile 
ne-au permis, am creat patru I.M.A., cu 
peste 15 000 ha. Nici intr-un caz, nici in al
tul, însă, abaterile de la cifrele stabilite în 
expunere nu sînt mai mari de 2 000 hectare".

O dată cu reorganizarea I.M.A. este ne
cesar să se facă și o repartizare judicioasă 
a tractoarelor și mașinilor, in funcție de 
profilul fiecărei unități. în prezent, în coo
perativele agricole din județul Satu-Mare 
se elaborează noile planuri de producție 
pentru anul viitor. Devizele de lucrări care 
vor fi aprobate vor da criteriul orientării 
judicioase in repartizarea mașinilor agricole, 
ținind seama totodată de suprafața arabilă, 
de condițiile de relief etc.

Important este ca. pe măsura reorgani
zării întreprinderilor de mecanizare a agri
culturii să se asigure condiții materiale ca, 
îndeosebi, noile unități să-și poată desfășura 
activitatea. Consiliul de conducere a coope
rativei agricole din Sanislău, județul Satu- 
Mare, sprijină punerea cît mai grabnică „pe 
picioare" a noii întreprinderi care urmează 
să ia ființă. In comună s-a ridicat un ate
lier mecanic a) secției

CONTRASTE

• Hambare
plutitoare

o Viraj periculos

• Cosașii

de între- 
„Tehnica 
Capitală, 

și el ca

cunoscute e- 
lăudabile de- 
lucrătorii din 

I.A.S. Insula 
Brăilei pen-

rumbului șlepuri fără 
paioale (dușumele) 
sau cu paioale defec
te. Aceasta a făcut 
ca după fiecare trans
port, cantități apre
ciabile de porumb să 
se adune între creva
cele șlepurilor. Con
ducerea I.V.C. trebuia 
să mobilizeze cițiva 
oameni și, o dată la 
2—3 transporturi, să fi 
scos porumbul adunat 
printre crevace. Dar 
I.V.C. pretindea ca a- 
cest lucru să-1 facă 
NAVROMUL, iar NA- 
VROMUL la rindul 
său cerea să-l facă 
I.V.C.-ul. între timp a 
mucegăit, se pare, și 
răspunderea celor de la 
NAVROM și I.V.C. Pu
țină curățenie n-ar 
strica. Altfel, la anul 
va fi nevoie de o 
flotă pentru transpor
tul mucegaiului.

Sînt 
forturile 
puse de 
cadrul 
Mare a 
tru stringerea recolte! 
de porumb. Cu atît 
mai pregnantă apare, 
însă, i "■ 
factori 
față de 
duință. 
vorba ? 
bazinul 
Brăila au apărut două 
șlepuri - NR. 010020 
și NR. 010045 — prin
tre crevacele cărora 
zăceau mucegăite cir
ca 100 tone porumb, 
întreprinderea de va
lorificare a cerealelor 
(I.V.C.) și întreprin
derea de transporturi 
fluviale (NAVROM) se 
fac răspunzătoare pen
tru faptul că au oferit 
și respectiv a acceptat 
pentru transportul po

neglijența unor 
exteriori lor 

! această stră- 
Despre ce este 

' De curînd, în 
Docuri din

actuale care aparținea 
de I.M.A. Cărei. El 
a fost realizat cu 
sprijinul coopera
tivei vecine, din 
Foeni, și va fi, în 
perioada ce urmea
ză, amplificat. „Noi, 
ne spune' tov. Gri- 
gore Simonca, pre
ședintele de la Sa
nislău, am și sta
bilit ca o clădire 
din apropierea ate
lierului mecanic să 
fie amenajată pen
tru sediul admini
strativ al noii în
treprinderi de me
canizare. Meșterii 
noștri vor lucra și 
la amenajările ne
cesare, precum și la 
construirea altor a- 
nexe pentru I.M.A, 
De asemenea, vom 
contribui și cu ma
teriale de construc
ții care vor fi con
fecționate în coo
perativa noastră. 
Această formă ope
rativă de sprijin 
din partea coope
rativelor agricole se 
va materializa, de 
altfel, în multe co
mune atit în ce pri
vește înființarea 
noilor I.M.A., cîț și 
la extinderea ate
lierelor de reparații 
din,,secțiile de me
canizare. DeSigur, 
s-ar putea aminti și 
alt/ aspecte intere
sante privind preo
cuparea organelor 
județene din Satu- 

Mare, pentru a pune pe o bază trainică acti
vitățile I.M.A. în cadrul nou, superior, stabilit 
de conducerea de partid. Considerăm insă că 
este totodată oportun de semnalat faptul că 
in județ sînt unele rămîneri serioase în urmă 
in construcția unor ateliere mecanice. Unele 
dintre cele planificate pentru a fi construite 
în anul 1970 nici nu au fost începute, cum 
este cazul cu cel din Boghiș, din cauza tără
gănărilor la nesfîrșit în soluționarea unor 
acte de posesiune a terenului destinat con
strucției atelierului.

De asemenea, în Județul Dîmbovița, la 
nivelul unor secții de mecanizare au 
rămas unele probleme nerezolvate. Ingi- 
nerul-șef al cooperativei agricole din Ulieșți, 
tov. Gabriel Mindrescu, ne spunea că secția 
de mecanizare nu este dotată corespunzător 
pentru executarea unor arături adînci, ab
solut necesare pe terenurile grele ale uni
tății. De asemenea, lipsesc mașinile nece
sare pentru recoltarea și transportul furaje
lor de pe cele 300 ha cultivate.

Și în județul Teleorman trebuie rezolvate 
o serie de probleme privind activitatea 
I.M.A. Aprovizionarea cu piese de schimb se 
face, încă de la baza nr. 1 București, greoi șl 
nu după nevoile reale existente ; în aprovi
zionarea ritmică cu carburanți și lubrifianți 
se așteaptă, de mai multă vreme, un reviri
ment și la fel o analiză realistă a nevoilor, 
în funcție de volumul de lucrări. Exemplul 
acestei toamne este edificator. Datorită volu
mului mare de lucrări suplimentare execu
tate la tnsămînțatul griului, cît și faptului 
că bună parte din tractoare, din cauza tere
nului, au arat și ară încă doar cu 2 brăzdare 
în loc de 3, iar pe unele locuri chiar numai 
cu unul, multe I.M.A. și-au consumat aproape 
întreaga cotă de carburanți din acest an. Ră- 
mînerea în urmă în ce 
râturilor a determinat 
toarelor să se amine 
stînjeni aceste lucrări, 
la stabilirea unor fișe 
a fiecărui tractor, numărul orelor de funcțio
nare. ca. pe baza acestora, să se aplice planul 
de reparații stabilit de conducerea direcției 
agricole. La indicația comitetului județean de 
partid, organele agricole județene au trecut 
la stabilirea unui plan 
pentru ca, în tot timpul 
fie folosite din plin.

Iată, așadar, că o dată 
treprinderilor de mecanizare se ridică și alte 
probleme care trebuie să fie rezolvate cu 
maximum de urgență. Numai în felul acesta 
întreprinderile de mecanizare își vor putea 
îndeplini sarcinile tot mai complexe pe care 
le au față de cooperativele agricole.

Teodor ION, Alexandru BRAD, 
Octavian GRUMEZA

Ce se întreprinde 
pentru extinderea

existente, 
legumicultura 

ar trebui să se me- 
canizeze 75—80 la 
sută din lucrări, 
susține tov. Valeria 
Mandula, șefa fer
mei legumicole nr. 
2 a cooperativei a- 
gricole din Tîrgo- 
viște. Anul acesta 
am executat meca
nizat numai pregă
tirea terenului și 
combaterea dăună
torilor, ceea ce re
prezintă mai puțin 
de 30 la sută din 
lucrări. Secția de 
mecanizare, în noua 
ei formă de orga
nizare ar trebui să 
dispună 
complet 
necesare 
zării in 
tură. In 
s-ar putea asigura 
și permanentizarea 
tractoriștilor, deoa
rece ei ar avea po
sibilitatea să lucreze tot timpul, să 
facă un volum mare de lucrări". De fapt 
situația este caracteristică pentru toate fer
mele și cooperativele agricole care cultivă 
legume. La o suprafață de 2 500 ha cu le
gume în ogor propriu, întreprinderile de me
canizare din județul Dîmbovița au avut nu
mai 20 tractoare L-400, 3 semănători, 5 mo
delatoare, 8 mașini de plantat răsaduri, 5 
combinatoare pentru pregătirea patului ger
minativ, 14 cultivatoare, 10 mașini pentru 
Împrăștiat îngrășăminte.

Comitetul județean de partid Dîmbovița, 
Împreună cu specialiștii Direcției agricole, au 
analizat toate aceste neajunsuri și au hotărit 
să se înființeze încă opt I.M.A, După cum ne 
spunea tov. Ion Roșu, directorul adjunct cu 
mecanizarea al Direcției agricole, pentru mai 
buna deservire a cooperativelor agricole, două 
I.M.A. vor avea un profil pomicol, două — 
un profil legumicol, iar opt — un profil ce
realier și zootehnic. Totodată, prin re
distribuirile care se fac se modifică 
suprafața arabilă ce revine pe un tractor. în 
întreprinderile de mecanizare din zona de 
deal, cu condiții mai grele de lucru, se va 
asigura o încărcătură mai mică, în timp ce 
în zona de șes încărcătura va fi mai mare.

în județul Teleorman, pe baza aprecierilor 
făcute într-o recentă ședință cu activul de 
partid din județ, s-a stabilit că e nevoie ca 
numărul de unități I.M.A. să fie de 34 față de 
13 cite erau pînă în prezent. Pe ce conside
rente și pe ce criterii s-a ajuns la acest nu
măr ? în primul rînd, așa cum aprecia, într-o 
discuție, tovarășul Ilie Mirescu, secretar al co
mitetului județean de partid, pentru ca între
gul parc de tractoare și mașini atît la I.M.A., 
cît și la C.A.P., să poată fi folosit rațional și 
unitar în al doilea rînd, un factor permanent, 
în stabilirea numărului de întreprinderi, l-au 
constituit condițiile de producție actua
le și mai ales cele de perspectivă ale 
cooperativelor agricole. In acest sens s-au 
avut in vedere posibilitățile de coope
rare intre cooperativele agricole de pro
ducție ce urmează a fi deservite de către o 
I.M.A. sau alta. Tocmai de aceea, studiul am
plasării întreprinderilor, a delimitării zonelor 
în care acestea urmează să-și desfășoare acti
vitatea a fost elaborat și discutat, paralel cu 
cele privind crearea consiliilor intercoopera- 
tiste. De asemenea, la stabilirea numărului de 
întreprinderi, a suprafețelor care urmează să 
intre în raza de activitate a .acestora, s-a 
ținut cont1 de condițiile locale din fiecare 
zonă a județului. Potrivit indicațiilor. în zona 
de șes, suprafețele pe care își vor desfășura 
activitatea viitoarele întreprinderi trebuie 
să fie in medie de 10 000 pînă la 15 000 ha. 
„Condițiile de sol din nordul județului, apre
cia tovarășul Ilie Mirescu, secretarul comi
tetului județean, au impus ca această preci
zare să nu fie ințeleasă și aplicată în mod me
canic. Analizînd modul cum s-au desfășurat 
lucrările agricole în această zonă In ultimii 
10 ani, ținînd cont de impermeabilitatea so
lului din această parte, unde, în special ară
turile — atît cele de toamnă cît și cele de 
vară — nu pot fi executate decît in timp 
foarte scurt, între ploaie și secetă, pentru a 
crea posibilitatea executării unor lucrări de 
calitate, a unui control operativ, o mai mare 
mobilitate în activitatea I.M.A., in această 
zonă au fost constituite 5 întreprinderi care

mecanizării
in toate ramurile
producției agricole

de un set 
de mașini 

mecani- 
legumicul- 
acest fel,

ANCHETA ÎN JUDEȚELE SATU-MARE, 
DÎMBOVIȚA Șl TELEORMAN

ORGANIZARE
interesează zilnic de rezul
tatele obținute, de măsurile 
luate, de greutățile care 
survin. Și greutăți continuă 
să fie, mai ales în privința 
aprovizionării cu materii 
prime și materiale. Ni s-a 
arătat o adevărată stivă de 
pulovere care nu pot fi ex
pediate comerțului din lip
sa fermoarelor pe care în
treprinderea „Metaloglo- 
bus" din București nu Ie-a 
livrat la termen. în curtea 
fabricii tocmai se descăr- 
cau cutii cu fire PNA din 
care trebuia să se fabrice 
produse cu termen de li
vrare... 10 decembrie. în
treprinderea „Octombrie 
roșu" din Ghimbav are o 
restanță de 10 tone de fire, 
iar Fabrica de lină pieptă
nată din București — de 
2 200 kg.

— Și totuși, pînă la urmă, 
veți ieși cu fața curată ? — 
am întrebat-o pe ing. Ma
ria Baciu, director tehnic al 
întreprinderii.

— Să lămurim o chestiu
ne : restanța se datorește, 
In principal, trecerii la fa
bricarea unor sortimente cu 
greutăți mai mici. Pentru 
economia națională, Insă, a- 
ceste sortimente sînt avan
tajoase, ele asigurînd o va
lorificare superioară a ma
teriei prime.

— în 1971 veți avea de 
înfruntat, in continuare, 
eeleași greutăți 7

— Nu, pentru că au fost 
asigurate condiții mai bune 
de lucru, pentru că aproa
pe întreaga producție a tri
mestrelor I, II și III a și 
fost contractată.

a-

al

privește executarea a- 
ca redistribuirea trac- 
tocmai pentru a nu 

Se lucrează în schimb 
privind starea tehnică

de măsuri concret 
iernii, tractoarele să

cu reorganizarea tn-

profil de producție
uzinei mecanice

»» Nicolina"-lași
(corespondentul „Scînteii", ManolaIAȘI 

Corcaci).
Constructorii ieșeni au terminat prima eta

pă a lucrărilor de modernizare și lărgire a 
spațiului de producție la uzina mecanică 
„Nicotină", uzină care s-a reprofilat pe con
strucția de mașini și utilaje pentru construc
ții și construcția de drumuri. Ea va realiza 
anual 11 500 tone de mașini și utilaje. între 
care : centrala semiautomată și automată 
pentru prepararea betoanelor, cu capacități 
de la 15 000 la 100 000 mc pe an, mașini pen
tru extragerea balastului din rîuri, încărcă
toare pentru tractoare cu șenilă, instalații 
pentru pregătirea mixturilor asfaltice de 10— 
20 tone pe oră. O parte din noile mașini șl 
utilaje se fabrică pentru prima oară în țară. 
Tot la uzina mecanică „Nicolina" se constru
iesc numeroase alte sortimente de mașini și 
utilaje, printre care buldozere, țurbofreze pen
tru zăpadă, nivelatoare de pămtnt etc. Se fac 
pregătiri pentru construirea unei noi hale de 
producție în suprafață de 10 000 mp, în vede
rea sporirii producției actuale cu încă 9 000 
tone mașini și utilaje. în final, la uzina me
canică „Nicolina" din Iași se vor produce a- 
nual 30 000—40 000 tone mașini și utilaje.

Or fi puși sau nu pe 
inovații colaboratorii 
Uzinei de autoturisme 
din Pitești, e mai greu 
de spus, dar dacă își 
vor mai onora contrac
tele ca în ultima vre
me, vom vedea într-o 
bună zi alergînd 
străzi un nou tip 
mașini „Dacia" : 
parbrize ondulate

pe 
de 
cu 
și

anvelope ovale. Și dacă 
o asemenea arătare 
n-a fost pusă încă în 
circulație, toată răs
punderea o poartă u- 
zina, care montează, 
demontează și înlocu
iește subansamblele au
tomobilului de dimi
neața pînă seara. Cînd 
privesc muncitorii pie
sele livrate 
prinderea 
nouă" din 
se întreabă
oamenii dacă nu cum-

va sus-numitul furni
zor nu și-a schimbat 
numele, că numai 
nouă nu e tehnica du
pă care sînt confecțio
nate. Cam la fel stau 
lucrurile și cu Fabri
ca de geamuri din Me
diaș.

Colac peste pupăză, 
se mai lntîlnesc și 
contracte respectate 
după un calendar pro
priu : cînd cu grăma
da, cînd de loc. Uzi
na de anvelope „Victo
ria" din Florești a a- 
juns la virtuozitate în 
această chestiune. Vor
ba lui Pyrrhos : „încă 
o (Victorie) ca asta și 
sîntem... pe jantă".

Ca să nu se întîmple 
așa ceva, furnizorii 
pomeniți trebuie să 
facă neapărat un nou 
viraj, căci cel de-acum 
e prea periculos.

motorizați
Tale coasă iarbă ver

de, spune cîntecttl. 
Coasa, intr-adevăr, 
taie, dar motocositoa- 
rea cumpărată de coo
perativa agricolă din 
comuna Racova, jude
țul Bacău, n-a tăiat și 
se pare că nici nu va 
tăia. Deocamdată, nu 
poate fi nici măcar 
pornită din loc. După 
cum relatează meca
nicul Ion Oprea, coo
perativa în care lu
crează, dispunind de 
suprafețe mari cu tri- 
foliene și finețe natu
rale, a cumpărat o 
motocositoare „Carpa
tina", al cărei motor 
este produs la uzina „6 
Martie" Zărnești. Dar 
n-a apucat să cosească 
iarba de pe un hectar, 
și motorul a și început 
să facă nazuri. Mal 
bine zis — necazuri. 
Au început să se rupă 
siguranțele de la supa-

pe și șuruburile de la 
tacheți, iar după 15— 
20 minute de funcțio
nare motorul se infier- 
binta. A fost anunțată 
uzina constructoare. E- 
chipa de depanare so
sită la fața locului a 
schimbat piesele de
fecte. Dar defecțiunile 
au continuat și ele 
n-au fost înlăturate 
nici azi. Uzina tărăgă
nează lucrurile — doar, 
doar va trece termenul 
de garanție. Din cauza 
că in vară motocosi- 
toarea a fost defectă, 
nu s-au putut cosi de
cît 11 hectare. Pentru 
80 de hectare s-a re
curs la coasele obiș
nuite de mină — la 
ele „motoarele" au 
funcționat perfect. Și 
la vara viitoare se va 
recurge tot la ele ? 
Depinde de fabrica de 
la Zărnești. Poate va 
motoriza niște cosași.

• In căutarea

timpului pierdut
Oameni ocupați Intil- 

nești peste tot. dar ca 
la întreprinderea de 
construcții-montaje din 
Botoșani, nicăieri. Sint 
atit de prinși cu tre
buri, incit adeseori ui
tă să mai vină la lu
cru. Iar cînd și-aduc 
aminte, stau tot cu 
problemele lor pe su
flet. Se Invirtesc de 
două-trei ori in jurul 
lor, se mai invirtesc de 
citeva ori in jurul sar
cinilor pe care le-au 
primit și, apoi, dispar. 
Scuze se găsesc, că 
vorba aceea, construc
torii le fac mai tari 
decit betonul armat. 
Metoda dă rezultate 
grozave. S-a reușit o

performanță deosebită
— s-au adunat nici mai 
mult. nici mai puțin 
decit barosana cantita
te de 233 000 ore pier
dute din timpul pro
ducției. Bine-a zis ci
ne-a zis că timpul e 
bani, căci — după cum 
ne relatează corespon
dentul nostru Mihai 
Zamflrescu — in cazul 
de față se aplică ca o 
mănușă : datorită a- 
cestui sistem de „mun
că", nu s-au realizat in 
acest an lucrări in va
loare de 5 milioane 
lei. Timp pierdut în
seamnă bani pierduțl
— aici lucrurile sint 
clare ; întrebarea este
— din buzunarul cui 7

• Cît costă „mintea 
cea de pe urmă“?

Scuzați banalitatea 
afirmației: atunci cînd 
cineva vrea să cumpe
re un lucru se gin- 
dește mai intii dacă îi 
este necesar. Și, nor
mal ar fi să chibzuias- 
că. Cu atit mai mult 
cînd este vorba de 
cheltuieli mari. Am 
crezut că o asemenea 
judecată — spuneți-i 
banală sau elementară 
— a avut loc și in ca
rul unor comenzi de 
utilaje de zeci de mit 
de lei pentru comple
xele avicole intercoo- 
peratlste din județul 
Constanța. E drept, u- 
tilaje mărunte, dar 
multe, comandate pen
tru dotarea halelor. 
Dar iată că acum, la 
mijlocul lunii decem
brie, Direcția de in-

vestiții din Ministerul 
Agriculturii și Silvicul
turii cere... anularea 
comenzilor pentru 
3 168 de adăpători se
miautomate și 576 de 
hrănitoare semiauto
mate.

Adică, noi coman
dăm — noi renunțăm, 
noi ne-am gindit — noi 
ne-am răzgindit. La 
consecințele economi
ce, la perturbațiile im
puse unităților produ
cătoare, la eventualele 
contestații, penalizări, 
etc — pare că nu s-au 
gindit comanditorii in
deciși. E bună vorba 
cu „mintea cea de pe 
urmă", dar... folclorul 
e una, și eficiența eco
nomică alta. Așa că 
proverbul s-ar putea 
să coste...
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Prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui
Consiliului de Stat, Nicolae Ceausescu1 r

Ambasadorul Republicii Ghana
In cuvîntarga rostită cu acest 

prilej, ambasadorul Republicii 
Ghana a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, guvernului și 
poporului român cele mai sincere 
urări și un viitor prosper din par
tea președintelui ad-interim al Re
publicii Ghana, a guvernului și po
porului ghanez.

„Este o mare onoare și un privi
legiu pentru mine, a spus ambasa
dorul ghanez, să prezint Excelenței 
Voastre scrisorile prin care sînt a- 
creditat în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana în Republica So
cialistă România, cit și scrisorile de 
rechemare ale predecesorului meu.

Legăturile prietenești care există 
între România și Ghana, ce nu sînt 
de dată recentă, s-au bazat pe res
pectul reciproc, neamestec în afa
cerile interne ale fiecăruia și ho- 
tărîrea comună de a îmbunătăți 
soarta popoarelor celor două țări.

Este important să subliniez că 
principiile care au stat la baza re
lațiilor româno-ghaneze sînt cu
prinse în Carta O.N.U. Este de do
rința mea fierbinte ca cele două 
țări ale noastre să continue să coo
pereze în toate organizațiile inter
naționale și să-și dubleze efortu
rile în direcția eliminării totale a 
sferelor de conflict, astfel încît 
imaginea omenirii să poată fi îm
bunătățită într-o lume pașnică.

Faptul că am fost acreditat în 
frumoasa dumneavoastră țară este 
o dovadă a importanței pe care gu
vernul meu o acordă relațiilor ro
mâno-ghaneze. Există, deja, mani
festări clare ale acestor relații, care 
nu în mică măsură au contribuit la 
întărirea raporturilor româno-gha
neze. în acest context, trebuie să 
menționez buna activitate a tehni
cienilor români în Ghana și faci
litățile de specializare puse la dis
poziție studenților ghanezi de gu
vernul Excelenței Voastre. Permi- 
teți-ml să vă spun, Excelență, cît 
de satisfăcuți sîntem de contribuția 
României în direcția efortului nos
tru național de a specializa perso
nal adecvat pentru proiectele noas
tre industriale și agricole de dez
voltare, destinate ridicării sociale a 
poporului nostru. Este fermă con
vingerea mea că aceste indicii con
crete de cooperare vor fi lărgite și 
vor include schimburi regulate de 
vizite în domeniile cultural, social 
și turistic, în folosul reciproc al 
celor două țări".

Ambasadorul Republicii Ghana a 
subliniat că va fi datoria și onoarea 
lui de a promova, în continuare, 
relațiile cordiale deja existente în
tre cele două țări ale noastre.

Șalutînd pe ambasadorul Repu
blicii Ghana, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, NIcolae Ceaușescu, a mul
țumit pentru amabilul mesaj al 
președintelui ad-interim al Repu
blicii Ghana și a transmis aces
tuia, guvernului și poporului gha

Adunare cu prilejul împlinirii unui deceniu 

de la constituirea Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud
La clubul uzinelor „Semănătoarea* 

din Capitală a avut loc vineri după- 
amiază o adunare organizată de Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste și Comitetul național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, prilejuită de împlinirea unui 
deceniu de la constituirea Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud.

La adunare au luat parte Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Tudor Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., președinte
le Confitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, mun
citori, tehnicieni și ingineri ai uzinei 
bucureștene, funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, Ngu- 
yen-Duc-Van, ambasadorul Republi
cii Vietnamului de Sud, Hoang Manh 
Tu, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. D. Vietnam la București, și 
membri ai celor două ambasade.

Despre crearea Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud, 
eveniment de însemnătate deosebită 
in lupta poporului vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste ameri
cane, pentru libertate și independen
ță națională, pentru asigurarea unul 
viitor pașnic și prosper, a vorbit 
Tudor Ionescu.

Sub conducerea F.N.E., a arătat 
vorbitorul, eroica populație sud-vlet- 
nameză a obținut succese remarca
bile pe toate fronturile de luptă. Ca 
urmare, cea mai mare parte din te
ritoriul Vietnamului de Sud se află 
sub controlul forțelor patriotice. în 
pofida uriașului potențial militar și 
uman folosit de Statele Unite și a- 
liații săi, voința de libertate a poporu
lui vietnamez nu a putut fi Infrintă, 
ceea ce demonstrează cu elocvență 
că nici un popor nu poate fi înge
nuncheat atunci cînd apără cauza 
sfîntă a libertății și independenței 
patriei, ființa sa națională.

Calea rezolvării problemei vietna
meze nu este cea a forței și a ame
nințării cu folosirea forței, ci calea 
retragerii in cel mai scurt timp a 
trupelor americane și ale sateliților 
lor din Vietnam, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta. Hotărîrea neclin
tită a bravului popor vietnamez de 
a-șl apăra dreptul său. de a trăi în 
libertate și pace, de a lupta pînă la 
victoria deplină a cauzei sale drep
te Își găsește o reafirmare clară in 
recentul Apel al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam și ai 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam pentru apărarea libertății 
și independenței sale. 

nez cele mai cordiale urări de pro
gres și prosperitate.

„După cum vă este cunoscut — a 
spus președintele Consiliului de 
Stat — România este angajată în- 
tr-un vast program de dezvoltare, 
de făurire a unei societăți noi, so
cialiste, care să asigure întregului 
popor o viață îmbelșugată și feri
cită. Pentru realizarea acestuia, po
porul român are nevoie, înainte de 
toate, de pace — deziderat a cărui 
înfăptuire, după cum arată în
treaga experiență internațională, 
este indisolubil legată de res
pectarea riguroasă în relațiile 
dintre state a principiilor suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi, avantajului 
reciproc.

Călăuzită neabătut de aceste 
principii, România acționează pen
tru extinderea legăturilor cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, participă activ la îmbună
tățirea climatului internațional, la 
dezvoltarea încrederii și cooperă
rii între popoare. Țara noastră își 
manifestă deplina sa solidaritate 
cu lupta popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonlalismului, pentru libertate 
și independentă națională.

în România se bucură de o deo
sebită apreciere eforturile tinerelor 
state din Africa și de pe alte con
tinente pentru dezvoltarea econo
mică și socială independentă, pen
tru utilizarea cît mai eficientă a 
resurselor materiale în folosul po
poarelor lor". „Ne bucură satisfac
ția exprimată de dumneavoastră, 
domnule ambasador — a spus în 
continuare președintele Consiliului 
de Stat —• în legătură cu activi
tatea desfășurată de tehnicienii 
români în Ghana și contribuția Ro
mâniei Ia efortul Ghanei de a rea
liza proiectele sale industriale și 
agricole.

împărtășim convingerea dum
neavoastră că raporturile de cola
borare româno-ghaneze se vor 
dezvolta în continuare, că ele pe 
planuri multiple vor cunoaște o e- 
voluție tot mai rodnică, în intere
sul popoarelor noastre, al cauzei 
păcii, progresului și cooperării in
ternaționale".

în încheiere, președintele NIcolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
Alhaji Yakubu Tali succes deplin 
în realizarea nobilei misiuni ce i 
s-ă încredințat și l-a asigurat de 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul Alhaji 
Yakubu Tall au avut o convorbire 
cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au participat 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, șl Comeliu 
Măneecu, ministrul afacerilor ex
terne.

în încheierea euvintării, vorbitorul 
a arătat că poporul român și-a ma
nifestat întotdeauna solidaritatea fră
țească cu lupta poporului vietna
mez. Poziția internaționalistă a Parti
dului Comunist Român, a guvernu
lui țării noastre in problema Vietna
mului, a subliniat el, a fost reafir
mată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în discursul rostit la sesiunea jubi
liară a Adunării Generale a O.N.U. 
Partidul Comunist și guvernul Repu
blicii Socialiste România militează 
pentru încetarea agresiunii ameri
cane in Indochina, pentru retragerea 
trupelor străine din această regiune, 
pentru respectarea dreptului popoare
lor vietnamez, laoțian și cambodgian 
de a-și hotărî singure soarta, fără 
nici un amestec din afară.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Nguyen-Duc-Van. în numele Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, al Guvernului Revo
luționar Provizoriu și al populației 
din Vietnamul de Sud, el a adus 
mulțumiri sincere Partidului Comu
nist, guvernului, poporului român 
pentru importantele contribuții la 
victoriile poporului vietnamez, care 
sînt în același timp victorii ale po
poarelor iubitoare de pace și de li
bertate. Ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud a înfățișat apoi pe 
larg activitatea vastă desfășurată de 
F.N.E. pe plan militar, politic, eco
nomic și social în regiunile eliberate.

în întreaga lume, a arătat in con
tinuare vorbitorul, mișcarea de soli
daritate cu Vietnamul a devenit din 
zi ta zi mai amplă și mai profundă. 
Niciodată în istorie, o luptă pen
tru eliberarea națională nu s-a bucu
rat de rn sprijin atît de puternic și 
atit de larg. Luptînd pentru dreptu
rile sale naționale, populația sud- 
vietnameză este pe deplin conștientă 
de faptul că războiul său de rezis
tență împotriva agresiunii americane 
face parte integrantă din lupta revo
luționară a popoarelor întregii lumi, 
în luna Iunie 1969. formarea Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a fost 
salutată cu căldură de Întreaga ome
nire progresistă.

Populația sud-vietnameză se bucu
ră de sprijinul prețios și de ajutorul 
multilateral al fraților săi români, 
atît din punct de vedere politic cît 
și moral și material — a spus vor
bitorul în continuare. Constatăm cu 
bucurie că relațiile dintre poporul 
vietnamez și poporul român, bazate 
pe principiile înțelegerii și respectu

Ambasadorul Regatului Cambodgia
în discursul rostit cu această o- 

cazie, după ce- a subliniat relațiile 
strînse de prietenie și solidaritate 
care există între popoarele român 
și khmer, ambasadorul Huot Sam- 
bath a spus :

„încep această misiune cu în
credere, întrucît legăturile de prie
tenie și de solidaritate, care există 
între Excelența Voastră, guvernul 
și poporul marii Republici Socia
liste România, pe de o parte, iar, 
pe de altă parte, Sămdech Noro
dom Sianuk, șeful statului, Guver
nul Regal de Unitate Națională și 
poporul khmer, sînt foarte strînse 
și continuă să se întărească pe zi 
ce trece.

Poporul khmer nu va uita nici
odată sprijinul prețios pe care 
gloriosul popor român și ilustrul 
său președinte îl acordă în lupta a- 
cestuia pentru apărarea libertății, 
neutralității și integrității terito
riale în limitele frontierelor ac
tuale.

Poporul khmer nu va uita ni
ciodată că marea Republică Socia
listă România, prin vocea prea- 
respecțatului și preaiubitului său 
președinte, este una din primele 
țări care a recunoscut Guvernul 
Regal de Unitate Națională ca fiind 
singurul guvern legal și legitim al 
Regatului Cambodgia și a rupt 
orice relații cu regimul trădător, 
antipopular și fascist al uzurpato
rilor puterii constituționale de la 
Pnom Penh.

în numele Iul Samdech Norodom 
Sianuk, șeful statului, al poporului 
khmer, al Frontului său Național 
Unit, al Guvernului său Regal de 
Unitate Națională și în numele meu 
personal, îmi permit să reînnoiesc 
Excelenței Voastre, guvernului și 
eroicului popor român profunda 
noastră recunoștință pentru spriji
nul lor hotărît și neabătut".

în continuare ambasadorul Huot 
Sambath a spus :

„Poporul khmer este convins că 
va obține victoria ffnală în lupta 
sa împotriva imperialiștilor ame
ricani agresori și a complicilor 
lor de la Saigon, Bangkok și Pnom 
Penh".

în încheiere, ambasadorul cam
bodgian a prezentat urări căldu
roase și frățești șefului statului și 
poporului român din partea șefului 
statului Cambodgia, Samdech No
rodom Sianuk, și a poporului 
khmer.

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind sincer pen
tru sentimentele de prietenie, 
urările transmise șl aprecierile 
la adresa țării noastre, a adre
sat din partea Consiliului de 
Stat, guvernului Republicii So
cialiste România, Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, a poporului român și a 
sa personal un cald salut și cele 
mai cordiale urări șefului statului

lui reciproc, se consolidează și se 
dezvoltă pe zi ce trece, in interesul 
luptei comune pentru pace, indepen
dență națională, democrație și pro
gres social. în încheiere, vorbitorul 
a subliniat că populația sud-vietna
meză, sub conducerea F.N.E. și a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
va face tot ce-i stă in putință pen
tru a asigura independența, demo
crația, pacea și reuniflcarea patriei, 
indeplinindu-și astfel sarcinile față 
de lupta popoarelor împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului. (Agerpres)

Aseară la Nitra intr-un MECI IN
TERNAȚIONAL FEMININ DE 
HANDBAL echipa României a invins 
cu scorul de 14—10 (7—5) echipa 
Cehoslovaciei. Duminică are loc me
ciul revanșă.

ÎN MECIUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE BASCHET disputat 
vineri seara 1a Timișoara, echipa 
Universitatea din localitate a între
cut cu scorul de 95—77 (43—48)
echipa L.K.S. din Lodz.

CLASAMENTE ALE CELOR MAI 
BUNI SPORTIVI AI ANULUL Ma
rile agenții Internaționale de presă 
continuă să publice rezultatele an
chetelor pentru desemnarea celor 
mai buni 10 sportivi ai anului. în 
clasamentul agenției United Press 
International (U.P.I.) primul loc re
vine (ca și in ancheta agenției France 
Presse) ciclistului belgian EDDY 
MERCKX — 158 puncte, urmat de 
fotbalistul brazilian PELE — 154
puncte, atletul NI CHIH-CIN (R. P. 
Chineză) — 108 puncte, halterofilul 
sovietic Vasili Alekseev — 101 punc
te. Urmează Christos Papanicolau, 
Jochen Rindt, Roland Matthes, Gu
nnar Larsson, Cassius Clay și Karl 
Schranz.

Referendumul radioteleviziunii bri
tanice 11 declară pe fotbalistul PELE 
„personalitatea sportivă a anului pe 
plan mondial". In Anglia, favoritul 
publicului este boxerul HENRY CO- 

Cambodgia, Samdech Norodom Sia
nuk, Frontului Național Unit al 
Cambodgiei, Guvernului Regal de 
Unitate Națională și poporului 
khmer, care luptă împotriva agre
siunii imperialiste, pentru apăra
rea independenței naționale și neu
tralității țării.

In continuare, președintele Consi
liului de Stat a arătat :

„în timpul misiunii dumneavoas
tră în România veți putea cunoaște 
mai îndeaproape realizările și pre
ocupările poporului nostru în pro
pășirea economică și socială a pa
triei, în edificarea orînduirii so
cialiste multilateral dezvoltate, veți 
avea prilejul să constatați senti
mentele sale de stimă și prietenie 
față de toate popoarele lumii, ho- 
tărîrea sa nestrămutată de a milita 
și în viitor pentru ca în raporturile 
dintre state să se înfăptuiască în 
mod consecvent normele dreptului 
internațional, să triumfe principiile 
egalității și respectului reciproc, 
suveranității și independenței na
ționale.

Vă veți putea convinge, domnule 
ambasador, de simpatia profundă 
și spiritul de solidaritate pe care 
le nutrește poporul nostru față de 
poporul khmer, care, alături de ce
lelalte popoare din Indochina, duce 
o luptă neobosită pentru libertate 
și apărarea ființei naționale, pen
tru dreptul său sacru de a decide 
singur, fără nici un amestec din a- 
fară, asupra destinelor sale.

Guvernul Republicii Socialiste 
România și poporul român, consec
vente politicii de sprijinire a luptei 
popoarelor pentru independență și 
dezvoltare de sine stătătoare îm
potriva imperialismului și colonia
lismului, își reafirmă solidaritatea 
șl sprijinul față de cauza dreaptă 
a poporului cambodgian și își ma
nifestă încrederea în victoria luptei 
sale.

îmi exprim convingerea că rela
țiile dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Cambodgia, 
dintre poporul român și poporul 
khmer se vor extinde continuu, 
spre binele ambelor popoare, în 
interesul cauzei progresului social, 
independenței și păcii în lume"

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România a urat ambasadoru
lui Huot Sambath succes deplin în 
misiunea încredințată, asigurîndu-1 
de întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului Republicii So
cialiste România și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de stat. Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Huot 
Sambath.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și 1a convor
bire au participat Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stait, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

NOI SUPLIMENTĂRI 
DE TRENURI

Regionala C.F.R. București anunță 
că duminică 20 decembrie vor circula 
suplimentar următoarele trenuri, față 
de cele avizate :

2009/2 București—Pitești cu pleca
rea la ora 7,00 ; 1005/2 București—Pi
tești cu plecarea la ora 15,30 ; 2015/2 
București—Roșiori cu plecarea la ora 
8,50 ; 1017/2 București—Roșiori cu ple
carea la ora 15,00 ; 1003/2 București— 
Craiova cu plecarea la ora 17,30 ; 
127/2 București—Timișoara cu pleca
rea la ora 23,20 ; 321/2 București—Bra
șov cu plecarea la ora 15,20 ; 5005/2 
București—Mărășești cu plecarea la 
ora 14.20 ; 521/2/65/2 București—Su- 
ceava-Iașl cu plecarea la ora 16,00 ; 
121/2 București—Craiova cu plecarea 
la ora 11,30 ; 823/2 București—Con
stanța cu plecarea la ora 14,30.

ȘTIRI SPORTIVE
OPER care, la vîrsta de 36 de ani, a 
recucerit titlul european la categoria 
grea.

ȘAH. TURNEUL DE ȘAH DE LA 
CIACIAK (IUGOSLAVIA) s-a în
cheiat cu victoria maeștrilor iugo
slavi Pianinei și Liubojevici, care au 
totalizat fiecare cîte 10,5 puncte din 
14 posibile. Șahistul român Voicu- 
tescu a ocupat locul 9, cu 6 puncte 
în ultima rundă. Liubojevici l-a în
vins pe Pianinei. Tringov pe Honfl, 
Nicolici pe Milanovici. Voiculescu • 
remizat cu BalcerovskL

IN TURNEUL DE ȘAH DE LA 
VRNJACKA BANJA, după t3 runde 
conduce maestra sovietică Nana 
Alekșandria cu 10 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau (România) și Mi- 
lunka Lazarevicl (Iugoslavia) cu cite 
9,5 puncte fiecare, Veroczi (Ungaria) 
B,5 puncte, Hardstone (Anglia) 8 
puncte, Gheorghieva (Bulgaria) și 
Pytel (Polonia) 7 puncte.

TENIS DE MASA. DISPUTAT LA 
LIUBLIANA, meciul dintre primele 
reprezentative masculine de tenis de 
masă ale R.P. Chineze și Iugoslaviei 
s-a Încheiat cu scorul de 5—4 in fa
voarea sportivilor chinezi. Li Fu-lun 
i-a învins cu 2—0 pe Surbek și Kor- 
pa, iar fostul campion mondial Ciuan 
Tze-tun a cîștigat cu 2—0 la Stipan- 
cici șl a pierdut cu 1—2 la Surbek.

Cronica zilei
Cu pr|lejul celei de-a 29-a aniver

sări a Armatei populare iugoslave, 
la Casa Centrală a Armatei a avut 
loc o adunare festivă la care au par
ticipat generali, ofițeri, maiștri mili
tari și subofițeri din garnizoana Bucu
rești. Au fost de față ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R.S.F. Iugoslavia la București, Iso 
Njegovan, precum și alți membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de gene- 
ral-locotenent Haralambie Florescu. 
Despre însemnătatea acestei aniver
sări a vorbit atașatul militar aero și 
naval al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, colonel Branko Damjanovlci.

Participanții la adunare au vizionat 
o expoziție de fotografii și filme do
cumentare înfățișînd aspecte din ac
tivitatea militarilor Armatei populare 
iugoslave.

★
După o vizită în Grecia, unde a 

purtat o serie de convorbiri și a 
semnat acorduri de lungă durată, pri
vind dezvoltarea schimburilor comer
ciale, colaborarea și cooperarea teh- 
nicc-economică dintre România și 
Grecia, vineri după-amiază, ministrul 
comerțului exterior, Cornel Burtică, 
s-a înapoiat în Capitală.

La sosire, pe aeroportul București- 
Otopeni, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, precum și J. Ch. Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București.

La plecarea din Atena Cornel Bur
tică a fost condus de S. Zappas, mi
nistrul comerțului al Greciei. A. Pa- 
lantios, secretar general al Ministe
rului Comerțului, funcționari superi
ori în acest minister și din Ministerul 
Afacerilor Externe. A fost de față 
ambasadorul României la Atena, 
Francisc Păcuraru.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala Orhan Eralp, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
Turciei, care, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, a făcut o vizită 
in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, precum 
și de funcționari superiori din acest H 
minister.

Au fost prezenți Nazif Cuhruk, am- R 
basadoruj Turciei la București, și ■ 
membri ai ambasadei.

Președintele Marii Adunări Națio- | 
nale a Republicii Socialiste România, g 
Ștefan Voitec, a primit o telegramă g 
de mulțumire din partea președinte- g 
lui Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Fadil Pacrami, pen
tru felicitările transmise cu ocazia a- 
legerii sale în această funcție.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă din 
partea tovarășului Nesti Nașe, prin 
care mulțumește pentru urările trans
mise cu ocazia numirii sale în funcția 
de ministru al afacerilor externe al 
Republicii Populare Albania.

Vineri a1 părăsit Capitala delegația 
oamenilor de știință din R.P.D. Co
reeană condusă de prof. doi Fun Șu, 
vicepreședinte al Academiei de știin
țe, care la invitația Academiei Repu
blicii Socialiste România a făcut o vi
zită în țara noastră.

★
Ambasadorul R. P. Ungare la 

București, Ferenc Martin, a oferit vi
neri un cocteil cu prilejul turneului 
întreprins în țara noastră de Ansam
blul de balet al Operei de stat din 
Budapesta.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Ministerului Comerțului 

al U.R.S.S.
La Invitația Ministerului Comerțului 

Interior, vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Ministerului Comerțului al 
U.R.S.S., condusă de Serghei Mihai- 
lovici Semicev, adjunct al ministrului.

Delegația va purta tratative în ve
derea semnării unor protocoluri pri
vind schimburile directe de mărfuri 
și colaborarea tehnico-științifică pe 
anul 1971 între cele două ministere.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Mauriciu Novac, adjunct al ministru
lui comerțului interior, funcționari su
periori din acest minister, precum și 
de membri ai ambasadei Uniunii So
vietice la București. (Agerpres)

FOTBAL. UJPEST A ÎNVINS PE 
CURITIBA. Continuindu-și turneul 
în America de Sud, echipa maghiară 
de fotbal Ujpest Dozsa Budapesta a 
jucat cu formația braziliană Curitiba 
pe care a învins-o cu scorul de 2—1 
(1—1). Au marcat Dunai și Fazekas 
pentru oaspeți și Leocadio pentru 
gazde.

ECHIPA DE FOTBAL A MARO
CULUI a susținut la Casablanca un 
meci de verificare (în vederea parti
delor din Cupa Africii) cu formația 
poloneză Legia Varșovia. întâlnirea 
s-a terminat la egalitate : 1—1 (0—0).

SCHI. ÎN URMA PROBEI DE 
SLALOM URIAȘ DE LA VAL 
D’ISERE, in Cupa mondială la schi 
conduce francezul Duvlllard cu 36 
puncte, urmat de Russel (Franța) 25 
puncte. Schranz (Austria) 23 puncte. 
Augert și Orcel (Franța) 20 puncte, 
Thoeni (Italia) 15 puncte. Pe echipe, 
in frunte se află Franța cu 202 punc
te. secondată de Austria cu 83 puncte.

LOTO
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 137 487 lei din care 61 588 lei report. 
EXTRAGEREA I : 37 45 19 46 14 53 
9 43 24. Fond de premii : 544 246 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : 88 50 64 28 
35 59 65. Fond de premii : 593 241 lei 
din care 61588 lei report cat. A.

Si INtfli/l PERSECUȚIILE 
nil'dllilVA PffllOWB BASCI, 

ACȚIUNILE REPRESIVE iMPOTRIVA 
I llit I tllill misii DIN SM!

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
alăturîndu-se protestelor energice 
ale opiniei publice mondiale împo
triva discriminărilor la care este 
supusă populația bască, condamnă 
— într-o telegramă trimisă instan
ței militare din Burgos — acțiunile 
represive ale autorităților spaniole 
contra luptătorilor pentru libertate, 
democrație și progres social. Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România exprimă 
indignarea profundă a tuturor oa
menilor muncii din țara noastră 
față de înscenarea judiciară care 
primejduiește in mod grav viața și 
libertatea celor 16 patrioți basci. În 
încheiere, in telegramă se spune : 
„Exprimîndu-ne sentimentele de 
profundă solidaritate cu lupta 
dreaptă a patrioților basci, In nu
mele clasei muncitoare din Româ
nia, cerem cu hotărîre să se pună 
capăt acestui simulacru judiciar, să 
fie salvată viața celor 16 tineri mi-

Val de proteste in întreaga lume
Președintele Perului, generalul 

Juan Velasco Alvarado, a trimis un 
mesaj generalului Franco, în care ex
primă, în numele poporului Peruvian, 
„dorința de a fi respectate viețile 
deținuților politici, frați ai Perului, 
amenințați de a fi uciși pentru ideile 
lor".

într-un apel adresat guvernului 
spaniol. Comitetul executiv al Parti
dului laburist britanic cere să se 
acorde libertăți politice și sindicale 
tuturor spaniolilor și să fie cru
țate viețile celor 16 patrioți basci,

în Belgia, Senatul a adoptat joi o 
moțiune în care își exprimă îngrijo
rarea față de soarta militanților 
basci. La Roma, Direcțiunea Partidu
lui Socialist și-a exprimat in
dignarea față de procesul de 
Ia Burgos. Intr-uh comunicat, condu
cerea P.S.I. se declară solidară cu 
lupta eroică a clasei muncitoare spa
niole împotriva regimului franchist. 
La Ziirich, mai multe sute de per
soane au organizat joi p demonstra
ție de proțest împotriva încălcării 
libertăților democratice în Spania.

în Franța, Consiliul Municipal al 
Parisului a adresat o scrisoare am
basadorului Spaniei, prin care cere 
guvernului de la Madrid să dea do
vadă de clemență față de patrioți! 
basci. In Cursul zilei de joi. în dife
rite orașe din Franța au continuat 
demonstrațiile de protest fată de pro
cesul de Ia Burgos.

Comitetul de conducere al Partidu
lui Socialist Austriac a adoptat în

BUDAPESTA

Conferința de presă a

vicepremierului italian De Martino
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — Vi- 

cepremierul Italiei, De Martino, și-a 
încheiat vineri vizita oficială în R.P. 
Ungară, efectuată la invitația guver
nului acestei țări. în cadrul unei con
ferințe de presă, vicepremierul italian 
a subliniat, după cum menționează a- 
genția M.T.I., că relațiile de colabo
rare dintre Italia și Ungaria sînt bune 
și prietenești. Am avut convorbiri cu 
privire la realizarea unei cooperări in
dustriale și sperărh că această coope
rare va face obiectul unor discuții 
concrete în viitor. Partenerii noștri 
ungari, a spus vicepremierul italian 
in continuare, au formulat noi propu

AGENDĂ ECONOMICĂ

Crearea Camerei de comerț 
italo-chineze

MILANO. - La Milano a fost 
creată o Cameră de comerț italo-chi- 
neză, ale cărei obiective au fost a- 
nunțate într-o conferință de presă de 
Dino Gentili, administrator delegat 
al „Companiei generale de schimburi 
reciproce" și membru al Comitetului 
prezidențial al noii camere de co
merț.

Totodată, Camera de comerț italia
nă a anunțat că volumul comerțului 
dintre Italia și Republica Populară 
Chineză a crescut de trei ori în ulti
mii cinci ani. Valoarea schimburilor 
comerciale din anul 1969 (75,3 mili
arde lire italiene) situează Italia 
printre principalii parteneri comer
ciali occidentali ai R.P. Chineze.

Acord 
cehoslovaco-vest-german

PRAGA. — Un nou acord cu pri
vire la schimburile de mărfuri și co
operarea economică și tehnico-știin
țifică, pe perioada 1971—1974, Intre 
R.S. Cehoslovacă și R.F. a Germaniei 
a fost semnat la Praga, informează 
agenția C.T.K.

Acordul creează condiții pentru 
îmbunătățirea și extinderea exportu
rilor cehoslovace către R.F.G. Schim
burile comerciale se vor efectua res- 
pectindu-se clauza națiunii celei mal 
favorizate, în spiritul Acordului ge
neral pentru tarife și comerț 
(GATT) după care se ghidează cele 
două țări membre ale GATT. Pe 
toată perioada de valabilitate a nou
lui acord, R.F.G. va ridica restric
țiile la importuri, existente pînă in 
prezent. Documentul reglementează, 
de asemenea, cooperarea economică 
și tehnico-științifică dintre Ceho

litanți basci, fii devotați a! poporu
lui spaniol, și să fie puși imediat In 
libertate".

★
Tineretul român a luat cunoștință 

cu indignare de înscenările judi
ciare îndreptate împotriva celor 16 
luptători patrioți basci.

Exprimîndu-și solidaritatea cu 
lupta poporului și tineretului spa
niol pentru drepturi și libertăți de
mocratice, împotriva oprimării și 
asupririi, pentru realizarea aspira
țiilor de dreptate și progres social, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist și Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R. cer prin telegrame 
adresate instanței din Burgos, înce
tarea neîntîrziată a tuturor perse
cuțiilor și acțiunilor represive în
dreptate împotriva forțelor progre
siste spaniole, abrogarea legii ex
cepționale, anularea sentinței și eli
berarea patrioților basci.

(Agerpres)

unanimitate o rezoluție de protest 
împotriva procesului celor 16 mili- 
tanțl basci. Socialiștii austrieci — se 
spune în rezoluție — se alătură miș
cării mondiale de protest împotriva 
procesului intentat curajoșilor luptă
tori basci pentru libertate.

Celebrul violoncelist Pablo Casals, 
care a părăsit Spania în deceniul al 
patrulea, după înfrîngerea guver
nului republican, a declarat în
tr-un interviu acordat presei lo
cale că „poporul spaniol trăieș
te în momentul de față cele mai 
dificile momente din cele trei de
cenii de dictatură". Amintind re
centele măsuri represive ale autori
tăților spaniole împotriva intelectua
lilor care și-au ridicat glasul în 
apărarea patrioților judecați la Bur
gos, Pablo Casals le-a calificat drept 
„acțiuni care violează drepturila 
esențiale ale omului".

Renumitul pictor spaniol Pablo 
Picasso, care trăiește de mult timp în 
sudul Franței, a interzis folosirea 
numelui său sub orice formă la „des
chiderea noului muzeu „Agilar" din 
Barcelona, care urmează să aibă loc 
în curind. Pictorul a luat această ho
tărîre în semn de protest împotriva 
procesului intentat la Burgos celor 
16 militanți basci. De curînd. Picasso 
a donat orașului Barcelona un număr 
de opere din perioada tinereții sale, 
pentru a fi expuse ih noul muzeu. 
Pictorul a avertizat că, în cazul cînd 
voința sa nu va fi respectată, el își 
va retrage donația.

neri referitoare la colaborarea econo
mică. Există posibilități de cooperare 
îndeosebi în acțiunea de Industriali
zare a sudului Italiei. Pentru aceasta, 
o delegație ungară va face o vizită 
în Italia, iar guvernul italian va ana
liza . aceste noi posibilități.

în timpul convorbirilor cu conducă
tori ungari, a arătat vicepremierul 
italian, a fost discutată și problema 
convocării conferinței general-euro- 
pene în problemele securității. Do
rința ambelor noastre țări, a spus el 
în încheiere, este ca această conferin
ță să fie convocată și să fiie creată o 
atmosferă mai favorabilă, în interesul 
unei mai bune pregătiri a acesteia.

slovacia și R.F.G. și prevede o îm
bunătățire a structurii schimburilor 
comerciale.

Agenția C.T.K. precizează că, prin 
volumul său, comerțul cu R.F.G. o- 
cupă primul loc în ce privește schim
burile Cehoslovaciei cu țările capi
taliste dezvoltate.

Relațiile comerciale ale Da* 
nemarcei cu Polonia 

și Iugoslavia
COPENHAGA. — La Copenhaga a 

fost semnat un protocol comercial 
care reglementează schimburile co
merciale polono-daneze pe anul 1971, 
relatează agenția P.A.P. Protocolul, 
încheiat in virtutea acordului comer
cial pe termen lung dintre cele două 
țări din 3 decembrie 1970, asigură li
beralizarea în continuare a schimbu
rilor comerciale polono-daneze con
form principiilor GATT. precum și 
sporirea volumului schimburilor 
comparativ cu anul curent.

Tot din Copenhaga agenția Taniug 
anunță că au luat sfîrșit lucrările se
siunii Comisiei mixte danezo-iugo- 
slave pentru colaborarea economică, 
tehnică și industrială. Sesiunea a a- 
nalizat posibilitățile existente pentru 
lărgirea cooperării economice dintre 
Danemarca și Iugoslavia.

Sesiunea comisiei mixte 
bulgaro-italiene

SOFIA. — La Sofia au luat sflrșit 
lucrările celei de-a patra sesiuni a 
comisiei mixte bulgaro-italiene pen
tru colaborarea tehnico-științifică. A 
fost semnat un protocol de colabo
rare pe anul 1971, care prevede mă
suri pentru dezvoltarea in continuare 
a cooperării tehnico-științifice dintre 
Bulgaria și Italia.



internațională
CHILE în preajma adoptării 

unor importante măsuri 
economice

® Luni, Congresul va lua în discuție problema naționa
lizării companiilor străine din industria cuprului • Gră

birea aplicării reformei agrare

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager- 
ptfes). — Președintele Salvador Al
lende va supune luni Congresului 
proiectul de amendament la constitu
ție prevăzînd naționalizarea compa
niilor străine din industria cuprului. 
Amendamentul constituțional va per
mite guvernului chilian să preia con
trolul integral asupra întreprinderilor 
cu capital mixt. în prezent, statul 
chilian deține 51 la sută din acțiunile 
acestor companii. Actul final al na
ționalizării, sub forma amendamentu
lui constituțional, va fi semnat de 
președintele Salvador Allende în ca
drul unei întruniri publice. în cazul 
în care Congresul ar respinge proiec
tul de amendament propus de preșe
dinte se așteaptă ca guvernul să or
ganizeze un plebiscit, întrucît contro
lul asupra bogățiilor de cupru ale ță
rii a devenit o problemă națională.

BRAZILIA

Răpirea diplomatului elvețian 
in discuția guvernului

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). — 
Președintele Braziliei, generalul Emi
lio Garrastazu Medici, a convocat joi 
pe principalii miniștri ai cabinetului 
pentru a examina evoluția cercetărilor 
în cazul diplomatului elvețian Gio
vanni Bucher, răpit săptămîna trecută 
de membrii unei organizații clandesti
ne, a anunțat un purtător de cuvînt. 
Agențiile de presă subliniază că reu
niunea cabinetului a survenit la scurt 
timp după ce autorii răpirii au trans
mis „comunicatul nr. 4“, împreună cu 
o scrisoare autografă a sechestratului. 
Comunicatul răpitorilor insistă asupra 
satisfacerii cererii de eliberare a 70 
de deținuți politici, care ar urma' să 
fie transportați în Algeria, Chile sau 
Mexîc, în schimbul punerii în liber
tate a captivului. Se remarcă însă că 
pu este fixată nici o limită de timp 
pentru îndeplinirea acestei condiții.

Tot joi s-a anunțat că guvernul bra- 
zlliaji a luat contact cu ambasadele 
chiliană și algeriană, din Rio de Ja
neiro pentru a examina posibilitatea 
acordării de către aceste țări a drep
tului de azil pentru cei 70 de deținuți 
politici care ar urma să fie eliberați 
în schimbul punerii în libertate a am
basadorului elvețian.

UN PROTEST AL M.A.E.

Potrivit statisticilor, exporturile de 
cupru asigură statului chilian 80 la 
sută din veniturile externe.

Partidul creștin-democrat din Chile 
va sprijini inițiativa guvernului pre
ședintelui Salvador Allende privind 
naționalizarea industriei de cupru, a 
declarat președintele acestui partid, 
senatorul Narciso Irureta.

Din Santiago de Chile se anunță că, 
tot luni, președintele Allende va au
toriza constituirea „Consiliului națio
nal al țăranilor", care va avea ca sar
cină grăbirea aplicării programului 
guvernamental de reformă agrară. în- 
cepînd de săptămîna viitoare, circa 
5 000 de studenți și elevi vor pleca în 
diferite localități din țară pentru a 
ajuta la eforturile de aplicare a al
tor măsuri — în domeniile cultural, 
al sănătății etc. pe perioada vacanței 
de vară.

ÎN LEGĂTURĂ CU EVENIMENTELE

DIN ORIENTUL APROPIAT
PREMIERUL FAWZ1 

DESPRE REZOLUȚIA 
CONSILIULUI DE SECURITATE 

DIN NOIEMBRIE 1967
CAIRO 18 (Agerpres). — Răspun- 

zînd, în cadrul dezbaterilor Adunării 
Naționale, unor interpelări privind 
acceptarea de către Republica Arabă 
Unită a „planului Rogers", primul 
ministru, Mahmud Fawzi, a declarat 
că acesta se inspiră din rezoluția 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967. Premierul egiptean a 
subliniat că „R.A.U. a acceptat a- 
ceastă rezoluție, în ciuda imperfec
țiunilor sale, fiind conștientă de res
ponsabilitățile ce-i revin și avîhd 
convingerea că ea servește interese
lor țării".

PENTRU AGENDA VIITOAREI 
SESIUNI A O.N.U.

NEW YORK 18 (Agerpres). - 
Ambasadorul Iordaniei la Organiza
ția Națiunilor Unite a cerut în mod 
oficial, in numele guvernelor țării 
sale și R.A.U., includerea problemei

încheierea rundei 
a Ill a a convorbirilor 

SALT
HELSINKI 18 (Agerpres). — Noua 

etapă a dialogului sovieto-american 
privind limitarea cursei înarmărilor 
strategice (SALT) s-a încheiat joi în 
capitala Finlandei. Este vorba de 
runda a treia a convorbirilor dintre 
Uniunea Sovietică și S.U.A., deschi
să la 2 noiembrie la Helsinki, rundă 
care succede fazei preliminare, cu 
caracter procedural, desfășurată în 
toamna anului 1969, și primei etape 
de negocieri propriu-zise, ce a avut 
loc la Viena în perioada 16 aprilie— 
14 august a.c.

în comunicatul comun dat publi
cității la sfîrșitul ultimei ședințe de 
lucru se precizează că, in timpul 
acestor tratative, a fost continuată 
analiza unui larg cerc de probleme 
legate de tema examinată — limita
rea cursei înarmărilor strategice de
fensive și ofensive. Schimbul de pă
reri care a avut loc, continuă comu
nicatul, a permis clarificarea unui 
număr de aspecte legate de proble
mele discutate. Ambele delegații și-au 
exprimat dorința de a continua con
vorbirile, hotărindu-se, in acest sens, 
ca tratativele să fie reluate, la 15 
martie, Ia Viena.

Președintele Finlandei, Urho Kek
konen, a primit vineri delegațiile 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
la convorbirile privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice (SALT).

Orientului Apropiat pe agenda pro
vizorie a celei de a 26-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., care va 
începe în septembrie 1971. El a rea
mintit că Adunarea Generală a 
adoptat la 4 noiembrie 1970 o rezo
luție care cere secretarului general 
al O.N.U., U Thant, să raporteze în 
interval de două luni asupra evolu
ției situației din Orientul Apropiat.

DUPĂ VIZITA FĂCUTĂ 
LA DAMASC DE MINISTRUL 

DE EXTERNE LIBANEZ
BEIRUT 18 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Libanului, 
Khalil Abuhamad, s-a reîntors la 
Beirut, după o vizită oficială efec
tuată în Siria, unde a fost primit de 
președintele Ahmed El Khatib, de 
primul ministru Hafez Assad și a 
avut convorbiri cu omologul său si
rian, Abdel Halim Khaddam.

în cadrul întrevederilor au fost 
abordate probleme privind situația 
din Orientul Apropiat și s-a eviden
țiat necesitatea reglementării tuturor 
problemelor în suspensie între cele 
două țări.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

TRATATULUI CHINO-CAMBODGIAN

CUVÎNTĂRILE ROSTITE DE CIU EN-LAI Șl NORODOM 

SIANUK LA RECEPȚIA DE LA PEKIN

PEKIN 18 — Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite : Cu 
prilejul celei de-a X-a aniversări a 
semnării Tratatului de prietenie și 
neagresiune chino-cambodgian și al 
înființării Asociației de prietenie 
chino-cambodgiene, la Pekin a avut 
loc o recepție. Au participat premie
rul Ciu En-lai, Huan Iun-șen, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, alte per
soane oficiale chineze, precum și No
rodom Sianuk, șeful statului cambod
gian, președintele Frontului Național 
Unit al Cambodgiei (F.U.N.K.), Penn 
Nouth, primul ministru al Guvernu
lui regal de unitate națională, mem
bri ai corpului diplomatic. ,

în cuvintările rostite în cadrul re
cepției, premierul Ciu En-lai și prin
țul Norodom Sianuk au subliniat im
portanța tratatului pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre cele două 
țări. Vorbitorii au condamnat lovitura 
de stat din Cambodgia și au elogiat 
lupta dusă de poporul cambodgian 
împotriva regimului Lon Noi—Sirik 
Matak.

După ce a arătat că S.U.A. au su

Sesiunea extraordinară a Dietei 

japoneze s-a încheiat
DEZBATERILE AU FOST DOMINATE DE PROBLEMA NORMA
LIZĂRII RELAȚIILOR DINTRE JAPONIA Șl R. P. CHINEZĂ

TOKIO 18 (Agerpres). — Cores
pondentul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite: Vineri s-au încheiat lu
crările celei de-a 64-a sesiuni ex
traordinare a Dietei japoneze, Con
vocate pentru a lua în dezbatere 
poluarea orașelor și a apelor, consi
derată una din preocupările cu ca
racter de urgență ale țării. După 25 
de zile de dezbateri, sesiunea a 
adoptat 14 proiecte de legi prezen
tate de guvern, prin care se încear
că o îngrădire juridică a activități
lor care provoacă poluarea. Cu toate 
acestea, se apreciază că, măsurile 
respective nu au eficiența necesară 
în limitarea fenomenelor de poluare, 
unii deputați cerînd măsuri mai 
concrete și mai energice împotriva 
întreprinderilor care deteriorează 
mediul înconjurător.

Deși nu figura pe ordinea de zi, 
problema normalizării relațiilor din
tre Japonia și Republica Populară 
Chineză a dominat dezbaterile din 
Dietă. Numeroși deputați ai partide
lor de opoziție, printre care Toru 
Ohara (socialist), Zenmei Matsumoto 
(comunist) și chiar reprezentanți ai 

ferit mari înfrîngeri în urma organi
zării loviturii de stat reacționare și 
a invaziei armate în Cambodgia, Ciu 
En-lai a condamnat noul ajutor mi
litar acordat regimului de la Pnom 
Penh, expresie a politicii „de a insti
ga pe asiatici împotriva asiaticilor". 
El a subliniat că poporul cambodgian 
luptă cu arma în mină, umăr la umăr 
cu popoarele vietnamez și laoțian, 
pentru salvarea națională.

Prințul Norodom Sianuk a arătat 
că poporul cambodgian, aflat într-o 
situație extrem de gravă în urma lo
viturii de stat sprijinite de impe
rialismul american, a găsit o încu
rajare imensă în solidaritatea țărilor 
socialiste, a forțelor progresiste și 
anti imperialiste, în sprijinul eficace 
a 30 de state și guverne prietene, în 
solidaritatea cu lupta popoarelor fră
țești vietnamez și laoțian, în ajutorul 
multilateral din partea R. P. Chi
neze. Șeful statului cambodgian a 
arătat că poporul khmer este hotărît 
să lupte pînă la capăt pentru salva
rea și eliberarea națională, însuflețit 
de încrederea în victoria finală.

Partidului liberal-democrat, de gu- 
vernămint, au evidențiat necesitatea 
normalizării țrabnice a relațiilor ja- 
pono-chineze, subliniind importanța 
acestui act atit pentru Japonia, cit 
și pentru instaurarea unui climat de 
securitate și înțelegere în Asia și 
in lume.

Existența unui amplu curent fa
vorabil normalizării relațiilor ja- 
pono-chineze — exprimată atît în 
Parlament, cît și prin constituirea 
Ligii deputaților și a Consiliului na
țional pentru restabilirea relațiilor 
japono-chmeze — a determinat gu
vernul să-și precizeze din nou 
punctul de vedere. Ministrul Aichi 
a menționat că guvernul japonez se 
va ocupa de această problemă „din- 
tr-un punct de vedere mai larg și în 
perspectivă" și că el studiază posi
bilitatea de a intra în contact cu gu
vernul R. P. Chineze „la un nivel mai 
înalt decit al ambasadorilor".

Ziarele japoneze apreciază că, în 
ciuda dezbaterilor privind clarifica
rea eî, poziția guvernului rămîne 
încă evazivă.

Sesiunea Comitetului
Executiv al C.A.E.R.

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
Intre 15 și 18 decembrie a avut loc 
la Moscova cea de-a 50-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. La șe
dință au participat vicepreședinții 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R. : L. Avramov din partea Re
publicii Populare Bulgaria, F. Ha- 
mouz din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss din partea Re
publicii Democrate Germane, B. Du- 
ghersuren din partea Republicii 
Populare Mongole, P. Jaroszewicz din 
partea Republicii Populare Polone, 
Gh. Rădulescu din partea Republicii 
Socialiste România, A. Apro din

DEPLASĂRILE 
„LUNOHODULUI—1“ 
pe suprafața Selenei

A FOST PARCURSA 
0 DISTANȚĂ DE PESTE 

1 000 METRI

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Labo
ratorul sovietic mobil „Lunonod-1", 
depus pe suprafața Selenei la 17 
noiembrie, își continuă activitatea, 
informează agenția TASS. In noap
tea de 17 spre 18 decembrie a avut 
loc cea de-a 93-a legătură prin ra
dio între lunomobil și centrul teres
tru, care a durat 3 ore și 41 de mi
nute. După cele trei zile de stațio
nare (11—17 decembrie), in cursul 
cărora au fost efectuate măsurători 
științifice, vehiculul lunar a început 
din nou să se deplaseze, străbătind 
in timpul cit a durat legătura prin 
radio distanța de 197 metri. In în
treaga perioadă de activitate pe 
Lună, laboratorul autopropulsat s-a 
deplasat pe o distanță de 1022 me
tri. Pe traseul parcurs, lunomobilul a 
ocolit pietrele și a trecut cu bine 
peste diversele denivelări întîlnite în 
cale. La încheierea „marșului", „Lu- 
nohod-1" a transmis pe Pămînt ima
gini televizate ale regiunii selenare 
unde staționează în prezent.

Potrivit datelor telemetrice, toate 
sistemele de bord și agregatele lu- 
nomobilului funcționează normal.

Cercetările continuă cu succes, 
scrie agenția TASS.
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BELGIA 

IMPLICAȚIILE ADOPTĂRII

PROIECTULUI DE REVIZUIRE

partea Republicii Populare Ungare, 
M. Leseciko din partea Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Ședința a fost prezidată de Gh. Ră
dulescu, reprezentantul Republicii So
cialiste România.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost continuată examinarea documen
telor preliminare, legate de realizarea 
hotăririlor sesiunilor a XXIII-a și a 
XXIV-a ale C.A.E.R., cu privire la 
adîr.cirea și perfecționarea în conti
nuare a colaborării și dezvoltarea in
tegrării economice socialiste a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

Ședința Comitetului Executiv «-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Noi date științifice 
despre planeta 

Venus
MOSCOVA 18 (Agerpres). — In

tr-un articol consacrat coborîrii sta
ției automate „Venus-7“ pe planeta 
al cărei nume îl poartă, comentatorul 
științific al agenției TASS, dr. G. 
Skuridin, relevă precizia deosebită a 
sistemelor de dirijare a stației, care 
au permis ca aceasta să poată ajunge 
în regiunea stabilită.

Bilanțul cercetărilor științifice efec
tuate prin lansarea stațiilor automate 
sovietice și americane spre Venus, 
scrie autorul, are o mare valoare pen
tru stabilirea proprietăților fizice ale 
planetei și ale atmosferei ei. Ca și Mar- 
te,«Venus s-a dovedit a fi lipsită de un 
cîmp magnetic propriu, avînd însă o 
ionosferă destul de puternică. Aceasta 
contribuie la formarea, în apropierea 
planetei, a unei unde de șoc, prove
nită din interacțiunea vîntului solar 
și Venus. Acesta este un element ști
ințific nou, al cărui mecanism nu a 
fost încă elucidat suficient.

Au fost obținute date noi referitoa
re la compoziția atmosferei planetei 
Venus, temperatura și presiunea ei. 
In ciuda așteptărilor, componentul 
principal s-a dovedit a fi bioxidul de 
carbon, azotul compunînd doar mai 
puțin de 2 la sută din atmosferă.

In Uniunea Sovietică au fost lan
sați vineri sateliții artificiali ai Pă- 
mîntului „Cosmos-388" și „Cos- 
mos-389“.

f

AL R. D. VIETNAM
HANOI 18 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu mitralierea, la 15 decem
brie, a unui sat din provincia nord- 
vietnameză Lai Chau de către avi
oane americane și bombardarea u- 
nui sat din partea de nord a zonei 
demilitarizate, la 16 decembrie, de 
avioane „B-52". In declarație se a- 
rată că aceste acțiuni constituie o 
încălcare a suveranității și securi
tății R. D. Vietnam și o sfidare la 
adresa opiniei publice mondiale.

Reuniunea cabinetului 

vest-german
BONN 18 (Agerpres). — Cancelarul 

federal Willy Brandt a informat pe 
larg guvernul vest-german asupra 
convorbirilor pe care le-a avut la 
Varșovia cu ocazia semnării Tratatu
lui cu Polonia. După cum a subliniat 
purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Rudiger von Wechmar, cancelarul a 
informat, de asemenea, cele trei pu
teri occidentale — Anglia, Franța și 
S.U.A. — asupra acestor convorbiri.

în altă ordine de idei, purtătorul de 
cuvînt a precizat că pentru întîlnirea 
dintre secretarul de stat al cancelariei 
federale, Egon Bahr, cp secretarul de 
stat al R.D. Germane, Michael Kohl, 
care va avea loc la 23 decembrie, nu 
este prevăzută nici o ordine de zi, dar 
că aceasta nu exclude posibilitatea 
ca fiecare parte să pregătească pro
puneri.

Cuvîntarea lui J. Cyrankiewicz in legătură 
cu incidentele de pe litoralul baltic

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P., în 
legătură cu incidentele care au 
avut loc în orașul,Gdansk și în alte 
localități poloneze de pe litoralul 
Mării Baltice, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, a rostit în seaca zilei 
de 17 decembrie o cuvintare radiote
levizată. Vorbitorul a spus, printre 
altele :

Timp de trei zile, Gdanskul și li
toralul au constituit arena unor 
excese de stradă și a unor încălcări 
ale liniștii și ordinii publice.

In cursul acestor incidente, lucru
rile au mers pînă la devastarea și 
incendierea multor clădiri de interes 
public, pină la jafuri și devastarea 
a numeroase magazine, pînă la dis
trugerea multor autovehicule. Lucru
rile au mers pînă la ciocniri tragice, 
în cursul cărora forțele de pază a 
ordinii au fost nevoite să recurgă la 
arme. S-au înregistrat victime ome
nești și persoane rănite. Acestea 
sînt urmările lipsei de rațiune și 
lipsei de răspundere din partea ace
lora care au părăsit lucrul și au 
ieșit în stradă, oferind, a spus vor
bitorul, aventurierilor posibilitatea de 
a săvîrși acte de vandalism.

Premierul polonez a arătat că for
țele ostile încearcă să creeze noi fo
care de anarhie, să încalce ritmul 
normal de lucru în întreprinderi, să 
dezorganizeze viața țării. Aceasta ar 
însemna pierderi materiale și mora

le nerecuperabile, ar însemna sub
minarea poziției Poloniei pe arena 
internațională și în lume în general, 
o poziție cucerită printr-o luptă atît 
de grea.

In lumea de astăzi și de mii ne Po
lonia poate să însemne ceva numai 
dacă va merge în pas cu progresul 
rapid al revoluției tehnico-științifice, 
dacă va ști să-și sporească potenția
lul economic, dacă va ști să-și uneas
că toate forțele pentru atingerea a- 
cestor țeluri socialiste ale întregu
lui popor. Puterea populară nu va 
tolera niciodată ca bunurile create 
printr-o muncă grea să fie pericli
tate.

Vorbitorul a adresat clasei munci
toare, tuturor oamenilor muncii che
marea ca fiecare la postul său să se 
ridice în apărarea liniștii, ordinii și 
disciplinei obștești.

★
Consiliul de Miniștri al R. P. Po

lone a adoptat o hotărîre prin care 
obligă organele Procuraturii și de 
anchetare și organele pentru apărarea 
ordinii publice să ia măsurile cores
punzătoare pentru restabilirea ordi
nii publice încălcate și a liniștii, 
precum și organele Miliției civile și 
serviciile Securității să la măsurile 
de constrîngere accesibile din punct 
de vedere al dreptului, inclusiv fo
losirea armelor, împotriva persoane
lor care se dedau la violențe și dis
trug avutul obștesc.

agențiile de presă 
transmit:

Comitetul pentru dezar
mare va relua lucrările la Pa
latul Națiunilor din Geneva la 23 fe
bruarie 1971, s-a anunțat în mod ofi
cial.

La Belgrad a fost semnat
un protocolde constituire ac-
tivitate a Grupei mixte de lucru 
româno-iugoslave de colaborare și 
cooperare economică și tehnico- 
științifică în ramura construcțiilor și 
a industriei materialelor de construc
ție. Grupa este subordonată Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabora
re economică.

Alexei Kosîghin, pre?edin- 
tele Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, i-a primit joi, la Moscova, 
pe miniștrii participant la consfătui
rea privind protejarea rezervelor pis
cicole în partea de nord a Atlanticu
lui, reprezentînd Danemarca, Norve
gia, Suedia, Islanda și U.R.S.S.

Jeno Fock, președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, și Rezso Nyers, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U., au avut joi seara 
o întrevedere cu Carlos Rafael Ro- 
driguez, secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministru în Guvernul Revolu
ționar al Republicii Cuba, care face 
o vizită oficială în R. P. Ungară.

i

A CONSTITUȚIEI

Zilele trecute, la Bruxelles, a avut loc o demonstrație pentru pace și împo
triva blocului militar N.A.T.O.

ALEGERI PROVINCIALE
IN PAKISTAN '

CARACI 18 (Agerpres). — La 10 
zile de la alegerile parlamentare ge
nerale, alegătorii din Pakistan s-au 
prezentat din nou joi in fața urnelor 
pentru a desemna pe viitorii membri 
ai Adunărilor legislative provinciale.

Participarea Ia operațiunile de vo
tare a fost masivă și s-a desfășu
rat într-o atmosferă de calm. Presa 
pakistaneză consideră actualele ale
geri provinciale un nou pas pe ca
lea spre transmiterea puterii centra
le, din mîinile administrației milita
re, reprezentanților aleși ai unui gu
vern civil.

★
Președintele Pakistanului, Yahia 

Khan, a anunțat în noaptea de joi 
spre vineri că toți deținuții politici 
din țară vor fi eliberați.

Întrevedere 0. Winzer- 
J. Winiewicz. Ministrul afaceri
lor externe al R. D. Germane, Otto 
Winzer, l-a primit joi seara la Berlin 
pe Jozef Winiewicz, adjunct al minis
trului afacerilor externe polonez, pen
tru un schimb de păreri cu caracter 
informativ, relatează agenția A.D.N. 
La convorbire au fost de față Her
mann Axen, membru al Biroului Po
litic, secretar al C C. al P.S.U.G., 
Michael Kohl, secretar de stat la pre
ședinția Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și alte persoane oficiale.

Ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spy.ros Ky~ 
prianou, a sosit la Atena. El va dis
cuta cu oficialitățile guvernului grec 
situația in care se află convorbirile 
ce durează de 4 ani între reprezen
tanții celor două comunități — greacă 
și turcă — de pe insulă. Aceeași pro
blemă a fost abordată și în cadrul 
convorbirilor pe care ministrul cipriot 
le-a avut recent la Bruxelles cu 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul de 
externe al Turciei.

Tratative comerciale ce- 
hoslovaco-albaneze. Minh 
strut comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, Andrej Barcak, a primit 
pe Gogo Kozma, adjunct al ministru
lui comerțului Republicii Populare 
Albania, care face o vizită în Ceho
slovacia, în fruntea unei delegații 
guvernamentale albaneze. Obiectul 
convorbirilor l-au constituit tratati
vele referitoare la încheierea unui 
acord comercial intre cele două țări 
pe anii 1971—1975 și unui protocol 
privind schimbul bilateral de mărfuri 
între Cehoslovacia și Albania pe anul 
1971.

La Londra se desfășoară con
cursul internațional pentru jur
nalele de actualități. Premiul ju
riului pentru jurnalele cinemato
grafice de actualități a fost a- 
cordat Studioului „Alexandru 
Sahia“ pentru filmul „Primăvara 
intr-un sat“. Pelicula prezintă 
aspecte din timpul inundațiilor 
catastrofale din țara noastră din 
primăvara acestui an.

Partidul Comunist din In
dia a dat publicității o de
clarație în care condamnă hotărî-
rea Curții Supreme de a invalida, sub 
pretext că ar fi neconstituțional, de
cretul prezidențial ce anulează ren
tele și privilegiile foștilor mahara- 
jahi. Hotărî,"ea Curții Supreme — se 
arată în documentul amintit — este 
menită să apere o situație anacro
nică, ce contravine principiilor demo
cratice. Majoritatea populației Indiei 
— subliniază, în același timp, declara
ția — se pronunță nu numai pentru 
renunțarea la un asemenea anacro
nism. dar și pentru lichidarea marii 
proprietăți funciare și a monopoluri
lor.

La invitația Asociației 
scriitorilor din provincia 
iugoslavă Kosovo, înfiintată 
recent, la Priștina — R. S F. Iugo
slavia — s-a aflat în vizită o delega
ție a Uniunii albaneze a scriitorilor și 
artiștilor, informează agenția Taniug. 
In cursul vizitei au avut loc convor
biri privitoare la extinderea colabo
rării între cele două uniuni de crea
ție și a schimbului de scriitori.
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După agitata vară 
politică, căreia i-a ur
mat o nu mai puțin a- 
gitată toamnă, al cărei 
element central l-au 
constituit alegerile co
munale, Belgia pare a 
fi pe cale de a depăși 
frămintările care de 
mai mult timp au de
venit un însoți
tor permanent al cli
matului politic din a- 
ceastă țară. Adoptarea 
de către Camera re
prezentanților a par
lamentului belgian a 
proiectului guverna
mental de revizuire a 
Constituției pune ast
fel capăt incertitudi
nii și impasului poli
tic deschis încă în 
urmă cu șapte ani, 
o dată cu votarea așa- 
ziselor legi lingvistice. 
Adoptarea acestui do
cument, apreciată ca 
un succes al premie
rului Gaston Eyskens, 
reprezintă, după opi
nia observatorilor po
litici, un pas impor
tant în direcția solu
ționării conflictului — 
impropriu denumit 
lingvistic — dintre 
valoni și flamanzi, 
conflict grefat, se știe, 
pe contradicțiile mai 
profunde generate de 
inegala dezvoltare so- 
cial-economică a celor 
două comunități.

După cum este cu
noscut, imediat de ia 
venirea sa la putere, 
în urmă cu doi ani, 
actualul cabinet Eys
kens (format din so- 
cial-creștini și socia
liști) a înscris în pro
gramul său, cu regim 
de prioritate absolută, 
o reformă constituțio
nală. Urmînd preocu
părilor manifestate in 
acest sens și de cabi
netele precedente, no
ile propuneri de revi
zuire a unor paragra
fe constituționale 
au putut 
parlament, 
opoziția a 
de fiecare 
nerea majorității 
cesare de două treimi. 
In aceste condiții, în 
februarie 1970, pre
mierul Eyskens a 
înaintat parlamentului 
un nou plan pentru 
„soluționarea globală 
și totală a problemei

nu
trece prin 

deoarece 
împiedicat 

dată obți- 
ne-

comunitare". Potrivit 
acestui plan, Belgia 
era concepută ca 
teritoriu împărțit 
trei mari regiuni 
flamandă, valonă

un 
în

?> 
bruxelleză, fiecare ur- 
mind să aibă 
siliu cultural 
din senatori, 
buția de a 
prin decrete, 
mele de ordin cultural 
și în primul rînd ches
tiunea controversată a 
învățămîntului în lim
ba maternă. La Bru
xelles, consiliul urma 
să fie mixt. Dar ne
înțelegerile ivite, în
deosebi în legătură ~u 
viitorul statut al 
giunii bruxelleze, 
împiedicat 
ceastă dată 
proiectului.

Reportind
rea problemei pentru 
sesiunea parlamentară 
din toamnă, guvernul 
a sperat că alegerile 
comunale vor permi
te, prin rezultatele 
lor, declanșarea unei 
ofensive comunitare, 
cu șanse mai mari de 
reușită decît cele pre
cedente. Dacă în pro
vincie — unde cele 
două partide din coa
liția guvernamentală 
au rezistat cu succes 
atacurilor din partea 
formațiilor extremiste, 
atît flamande, cît și 
valone — calculele 
s-au adeverit, în ca
pitală, în schimb, ma
rele cîștigător al ale
gerilor a fost „Frontul 
democratic al franco- 
fonilor" (F.D.F.), gru
pare care a candidat 
pentru prima oară sub 
semnul unei înverșu
nate opoziții față de 
noul statut al orașului 
conceput de autorități. 
Eșecul cel mai puter
nic l-a suferit, în ale
geri, partidul liberal, 
cea de-a treia forma
ție politică tradițio
nală a țării.

O atare situație a 
zreat noi complicații : 
premierul Eyskens 
și-a reluat consultări
le legate de reforma 
constituțională într-un 
climat politic destul 
de încărcat, în 
posibilitatea unor 
geri parlamentare 
ticipate era tot

un con- 
compus 

cu atri- 
rezolva, 
proble-

re- 
au 

și de a- 
adoptarea

rezolva-

care 
ale- 
an- 
mai

mult evocată. Mizînd 
mai ales pe opoziția 
deschisă a liberalilor 
față de o noua con
sultare electorală, care 
nu ar fi făcut decit să 
continue seria eșecu
rilor începute acum, 
primul ministru a în
cercat să obțină spri
jinul parlamentarilor 
liberali valoni și so
cialiști bruxellezi pen
tru revizuirea Consti
tuției. Chiar de la în
ceputul noii serii de 
convorbiri s-a remar
cat că socialiștii bru
xellezi „manifestă in
tenția de a fi mai rea
liști și voința lor de a 
se ieși din impas" (Le 
Monde). La rîndul lor, 
liberalii ' '
nințați, 
spectrul 
ticipate 
lui, au decis să parti
cipe la operațiunea 
proiectată de primul 
ministru. Rezultatul a- 
cestor convorbiri l-a 
constituit prezentarea, 
la mijlocul lunii no
iembrie, în parlament, 
a unei noi versiuni de 
reformă constituțio
nală. Fără să se înde
părteze structural de 
proiectul care a fost 
respins în vară, noua 
versiune — cea care 
a fost adoptată zilele 
trecute — conține un 
șir de concesii în fa
voarea ambelor comu
nități lingvistice.

O consecință ime
diată a votului din Ca
mera reprezentanților 
este faptul că asupra 
cabinetului nu mai 
planează spectrul de
misiei sau al 
lor anticipate, 
ceste condiții 
sideră că noul 
sește actuala 
ție 
intr-

valoni, ame- 
desigur, de 

dizolvării an- 
a parlamentu-

alegeri-
In a- 

se con- 
an gă- 
forma- 

guvemamentală 
-o poziție favora

bilă pentru a trece la 
rezolvarea efectivă a 
dosarului comunitar — 
inclusiv pe calea pro
movării unei politici 
economice vizînd o 
dezvoltare echilibrată 
atît a regiunii fla
mande, cit și a celei 
valone — care împo
vărează de atîta vreme 
viața internă a țării.

Radu BOGDAN
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