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a primit pe ambasadorul

Republicii Populare Polone
Miercuri, 20 octombrie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone la București, la 
cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă tovărășească.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR SESIUNII Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer,

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE a primului ministru al landului Hessa 
din R. F. a Germaniei

Și-a început lucrările, miercuri dimineața, cea de-a șaptea sesiune a Marii Adunări Naționale.in dezbatere se află proiectul actualului plan cincinal, vast program care va orienta, în întreaga perioadă 1971—1975 și pe fiecare an in parte, activitatea constructivă amplă a poporului nostru, opera de cuprinzătoare dimensiuni consacrată propășirii continue a României socialiste, progresului neîncetat, material și spiritual al societății românești contemporane. Succesele remarcabile obținute în ultimii ani în dezvoltarea economiei, științei, culturii, în toate planurile vieții sociale, ca și larga acțiune de identificare și mobilizare a tuturor resurselor materiale și umane inițiată de partid au creat premisele ca actualul plan cincinal să prevadă, în ramurile hotârîtoare ale producției materiale, pe ansamblul economiei, ritmuri anuale mai mari decit cele stabilite prin directivele Congresului al X-lea al partidului. Sintetizind direcțiile principale ale politicii partidului în etapa actuală de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, planul cincinal 1971— 1975 reprezintă o treaptă nouă, superioară, în raport cu cincinalul precedent, cu toate etapele anterioare pe scara evoluției spre progres a patriei noastre.Marele sfat al țării ia de a- semenea . în discuție,. în actuala sesiune, legi de o deosebită importanță pentru perfecționarea în continuare a întregii vieți politice, economice și sociale a țării.La intrarea în sala de ședințe a Palatului Marii Adunări Naționale, conducătorii de partid și de stat sint întîmpinați de aplauzele puternice și îndelungi ale deputaților și invitaților.în loja din dreapta iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghianu, Florian Bănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi-. tru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica.în loja din stingă se află membrii Consiliului de Stat.La lucrările sesiunii participă numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de știință și cultură, ziariști români și străini.Sînt prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.Președintele Marii Adunări Naționale, tovarășul. Ștefan Voi- tec, deschide lucrările sesiunii. Apoi, în unanimitate, deputății votează ordinea de .zi a celei de-a șaptea sesiuni a Marii Adunări Naționale :1. — Proiectul de lege pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971—1975 ;2. — Proiectul de Jcge cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat ;3. — Proiectul de lege privind
(Continuare în pag. a V-a)

EXPUNEREA ASUPRA PROIECTULUI DE PLAN 
DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALĂ

PE PERIOADA 1971-1975
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, miercuri după-amiază, pe pri
mul ministru al landului Hessa din 
R. F. a Germaniei, Albert Osswald, 
care face o vizită în țara noastră.

La primire a participat Mihail 
Florescu, ministrul industriei chi-

mice. A fost prezent însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. F. a 
Germaniei la București, Bernhard 
Wolf.

în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme privind dezvol
tarea colaborării economice dintre 
cele două țări.

ÎN JUDEȚUL

BUZĂU

Tovarăși deputați,Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri, supun Marii Adunări Naționale, spre dezbatere și aprobare, proiectul planului de dezvoltare economico-socială pentru perioada 1971—1975.Proiectul a fost întocmit în concordanță cu directivele Congresului al X-lea al partidului, care a definit acest cincinal drept o etapă importantă in procesul istoric de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Pentru înfăptuirea programului e- laborat de congres, partidul nostru 0- rientează cu consecvență perfecționarea activității din toate domeniile vieții sociale. în acest cadru de ansamblu, în procesul pregătirii planului cincinal, comisia centrală de partid și de stat, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a inițiat o largă acțiune de identificare și mobilizare a resurselor materiale și umane, in interesul accelerării progresului economic și social-cultural al României.Studiile întocmite pe întreprinderi, județe și ramuri au format obiectul unui amplu dialog de confruntare a propunerilor — intre comisiile special instituite, intre unitățile economice și ministere, intre acestea și organele de sinteză economică — spre ;i Se armoniza soluțiile, a li se da o fundamentare științifică și a se echilibra balanțele. Problemele complexe ridicate de creșterea economică din următorii ani — privind ritmurile, proporțiile, modificarea structurilor și aspectele calitative, de eficiență a muncii — au fost in repetate rinduri analizate de către conducerea de partid și de stat cu colegiile ministerelor, organelor locale, cadrele de răspundere din centrale industriale, colectivele marilor întreprinderi, institute de cercetări și proiectări, pentru a se ajunge la opțiuni de natură să răspundă cit mai deplin nevoilor și posibilităților reale ale economiei naționale.îmbunătățit pe parcurs ca rezultat al acestor largi consultări,' in care toți factorii de decizie și-au spus cu- vintul in raport cu competențele și răspunderile ce le revin, proiectul planului cincinal a fost examinat și adoptat in unanimitate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din mai 1971.în toate unitățile, adunările generale ale oamenilor muncii au analizat sarcinile ce le revin, au subliniat realismul lor și hotărîrea de a le înfăptui, stabilind măsurile necesare în acest scop.Efervescența care a caracterizat munca de elaborare și lansare a cincinalului — dezbătut practic la scara întregii țâri — a pus în lumină impulsul creator pe care-I dă politica Partidului Comunist Român de

materiale, îmbunătățirea structurii producției in toate ramurile, printr-o orientare spre produse de cit mai înaltă tehnicitate și valorificarea superioară a muncii naționale in schimburile externe.Ca o expresie concludentă a a- cestor procese și opțiuni, venitul național urmează să crească mai repede decit produsul social total.Potrivit proiectului, venitul na- <> țional va spori in- • tr-un ritm mediu anual de 11—12 la sută, față de 7,7— 8,5 la sută cit se intrevăzuse în momentul elaborării directivelor. Creșterea venitului național și stabilirea unei cote a fondului de acumulare de 30—32 la sută ne vor permite să investim în acest cincinal, din fondurile centralizate ale statului, 470 demiliarde de lefadincire a democratismului orînduirii noastre, de atragere a maselor la înfăptuirea măsurilor care decid destinele națiunii socialiste;Stimați tovarăși,Ca urmare a lucrărilor efectuate în cei doi ani trecuți de la Congresul al X-lea au fost găsite posibilități suplimentare de natură să asigure ritmuri de creștere a producției materiale, a eficienței economice și a nivelului de trai, superioare celor avute în vedere inițial.Producția industrială va spori, în medie, anual, cu 11—12,2 la sută față de 8,5—9,5 cit se prevăzuse în directive, iar producția agricolă cu 6,3—8,3 la sută față de 5—5,5 la sută. Ritmurile înalte, caracteristice dinamismului socialist al României, decurg din folosirea mai rațională a potențialului economic, se îmbină organic cu accentul pus în proiectul de plan pe promovarea laturilor calitative ale activității.în construcția cincinalului, realizarea unei creșteri intensive și modernizarea . economiei naționale se întemeiază in principal pe ridicarea eficienței investițiilor, mai buna folosire a capacităților de producție și a forței de muncă, reducerea cheltuielilor

față de 420—435 de miliaide stabilite la congres.Este una din opțiunile fundamentale ale planului, care decurge din politica partidului și statului de îmbinare a intereselor prezente cu interesele de perspectivă ale națiunii socialiste. Secretarul general al partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate rinduri argumentele care — în condițiile tendinței de adincire a decalajelor din lumeți contemporană — impun menținerea unei rate înalte a acumulării, asociată cu o politică de folosire chibzuită a fondurilor acumulate, ca_premisă esențială a progresului societății noastre, a ridi- carii cit mai rapide a României la nivelul țărilordezvoltate.Din investiții,' "circa 60 la’sută sînt îndreptate spre continuarea operei de industrializare. Industria va acoperi 70 la sută din necesarul de utilaje al țării, va furniza de aproape 1,5 ori mai multe mărfuri pentru fondul pieței și de 1,9 ori mai multe produse pentru export.Prin amplasarea noilor întreprinderi va continua îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriu, imbinindu-se judicios criteriile de eficiență economică cu cele de

ordin social care decurg din necesitatea ridicării zonelor mai puțin dezvoltate.O trăsătură caracteristică a industrializării în acest cincinal constă în intensificarea procesului de modernizare a structurilor pe ramuri și sub- ramuri, prin promovarea cu precădere a sectoarelor purtătoare de progres tehnic și a fabricării de produse cu înalt grad de prelucrare a resurselor, cu valori de întrebuințare cit mai ridicate. In acest context se înscriu orientările cu privire la dezvoltarea mai rapidă a construcțiilor de mașini și Chimiei în ansamblul industriei, a unor sectoare moderne cum sînt metalurgia oțelurilor aliate, electrotehnica și electronica, chimia de sinteză fină, ca și acțiunea vastă de înnoire a nomenclatorului de produse in'toate ramurile industriale.Conform prevederilor planului, realizarea acestor orientări trebuie să meargă mină în mină cu ridicarea productivității muncii industriale cu cel puțin 42 la sută și reducerea cu 11 — 12 la sută a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă industrială.Țelul suprem al întregii politici a partidului și statului, rațiunea ultimă a eforturilor pe care ni le propunem constă în crearea condițiilor materiale, sociale și culturale pentru afirmarea plenară a omului, a personalității sale. 1în economia națională se vor crea circa un milion de noi locuri de muncă, mai' mult decit dublul numărului înscris în directive. Din agricultură vor fi atrase 400 de mii de,„persoane; vor interveni astfel schimbări în structura pe ramuri a populației ocupate, prin scăderea ponderii celor din agricultură și creșterea ponderii celor din industrie, mutații cu implicații directe și importante asupra productivității sociale a muncii, a venitului național și a condițiilor de viață.Veniturile totale din salarii vor spori cu peste 50 la sută. în plan s-a înscris pentru plata salariilor din 1975 suma de 153 de miliarde de lei, față de 130—135 de miliarde luate în calcul la elaborarea directivelor. în afară de fondurile suplimentare cerute de mărirea numărului de salariați, au fost prevăzute în acest cincinal peste 60 miliarde de Iei pentru creșterea salariilor tuturor categoriilor de salariați, începînd cu salariile mici. Salariul real va crește cu 20 la sută.Veniturile țărănimii provenite din producția agricolă, calculate pe o persoană activă, vor spori cu. 22—30 la sută. Au fost cuprinse, totodată, resursele necesare pentru extinderea la membrii cooperativelor agricole de producție a sistemului de asistență medicală gratuită în spitale și tratament cu plată redusă în stațiuni balneo-climaterice.Grija pentru pensionari este reliefată prin faptul că pensia medie de asigurări sociale de* stat va fi mă

S-a terminat 
insămintatul 

griuluiMecanizatorii, muncitorii din Întreprinderile agricole de stat, țăranii cooperatori, toți lucrătorii din agricultura județului Buzău au încheiat, la 20 octombrie, însămințatul cerealelor de toamnă. în aceste zile toate forțele sînt îndreptate în direcția recoltării culturilor tîrzii de pe ultimele suprafețe, eliberării terenului, fertilizării solului și executării arăturilor de toamnă pentru a se asigura incheierea cu rezultate bune a actualei campanii agricole.în telegrama adresată cu acest prilej COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către biroul comitetului județean de partid, se spune, printre altele : Folosim acest prilej pentru a exprima, încă o dată, scumpe tovarășe secretar general, hotărîrea lucrătorilor din agricultura județului Buzău de a-și înzeci eforturile pentru a-și aduce, in continuare, intreaga lor contribuție la realizarea mărețului program de dezvoltare și modernizare a agriculturii, pentru ridicarea a- cesteia pe o .treaptă superioară, la nivelul cerințelor societății socialiste multilateral dezvoltate.(Agerpres)
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Tovarășului BOIAN BĂLGARANOV
Președintele Consiliului Național al Frontului Patriei 

din Republica Populară Bulgaria
SOFIA

Stimate tovarășe Bălgaranov,
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă adre

sez, în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România și al meu personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră con
sacrată construirii socialismului în Republică Populară Bulgaria.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească româno- 
bulgare se vor dezvolta cu succes în interesul popoarelor noastre, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România

rită cu peste 18 la sută. De asemenea, incă din acest prim an al cincinalului au fost adoptate noi măsuri de îmbunătățire a condițiilor materiale pentru familiile cu copii.Ridicarea nivelului de trai, pe calea retribuirii muncii și a fondurilor sociale de consum, își găsește expresia în creșterea veniturilor totale reale pe un locuitor cu 38 la sută, în condițiile promovării neabătute a criteriilor de echitate socialistă.Vînzările de mărfuri cu amănuntul urmează să fie în 1975 cu 40—47 la sută mai mari decît în 1970. în același timp, din fondurile de investiții ale statului sint repartizate 52 de miliarde de lei pentru acțiuni cu efecte directe asupra condițiilor de viață ale Întregii populații. Sînt prevăzute construirea de către stat a 520 mii de apartamente, față de 340 mii in cincinalul trecut, sporirea confortului locuințelor, precum și fonduri însemnate pentru lucrări de gospodărie comunală, lărgirea și modernizarea bazei materiale a învățămintului, artei, culturii, ocrotirii sănătății.Coordonatele majore ale cincinalului sînt rezultatul consecvenței cu care conducerea de partid și de stat a urmărit ca din gama largă de soluții posibile să fie adoptate cele care pot duce concomitent la dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, obținerea de efecte economice maxime și îmbunătățirea traiului tuturor cetățenilor.Tovarăși deputați.Doresc să mă opresc acum asupra unor probleme a căror corectă rezol-

Excelenței Sale
General maior MOHAMED SIAD BARRE

Președintele Consiliului Revoluționar Suprem 
al Republicii Democratice Somalia

MOGADISCIO
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia, adresei 

Excelenței Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de pace și pro
gres poporului somalez prieten.

Sînt convins că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, 
în interesul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
. președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a Ii-a)

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă rog să acceptați viile mele mulțumiri pentru mesajul dumnea

voastră de bune urări adresat mie personal și poporului guineez, cu 
prilejul celei de-a XIII-a aniversări a proclamării independenței țării 
noastre.

La rîndul meu, vă rog să primiți urările militante pe care poporul 
Guineei, guvernul său și eu însumi ie exprimăm pentru sănătatea și fe
ricirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea po
porului român.

Sînt încredințat că relațiile de cooperare fructuoasă, care există întră 
cele două țări ale noastre, se vor întări și mai mult, în interesul ambelor 
popoare.

Cu cea mai înaltă considerațiune,

AHMED SEKOU TOURS
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EXPUNEREA PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER

/

(Urmare din pag. I)vare condiționează atingerea marilor obiective înscrise în. cincinal.încep cu problema investițiilor, destinate să sporească potențialul productiv din toate ramurile. Importantele fonduri materiale și bănești alocată implică și răspunderi deosebite pentru utilizarea, lor cu maximum de chibzuință.Spiritul gospodăresc se manifestă, Înainte de toate, prin modul în care se determină scopul, dimensiunile și profilul noilor capacități. Experiența ne-a arătat in această privință că titularii de investiții trebuie să țină seama, în mai mare măsură decît pînă acum, nu numai de cererile curente ale pieței interne și externe, ci mai ales de cerințele previzibile în perspectivă și să stabilească în a- ceastă lumină sortimentele, calitatea și parametrii funcționali ai mărfurilor care se vor fabrica. Pentru a se realiza eficiența efortului prevăzut, s-a stabilit ca aprobarea oricărei investiții, indiferent dacă se dă de conducerea centralei, ministerului sau de către guvern, să se bazeze pe studii de marketing din care să rezulte clar posibilitățile de desfacere a producției. Condițiile în continuă modificare ale pieței impun, de asemenea, ca de la început să se aibă în vedere posibilitățile întreprin-• derii de a se adapta operativ la asemenea schimbări.Pentru ca noile obiective să răspundă acestor cerințe și să dea în cel mai scurt timp efectele scontate, trebuie ' respectate riguros prevederile legale referitoare la colaborarea strînsă și permanentă dintre titularii de investiții și proiectanți, constructori, furnizori de utilaje sau materiale, obligați să elaboreze și să i aplice împreună soluții de reducere a investiției specifice și a costului lucrărilor de construcție, de asigurare a eficienței producției viitoare. Acolo unde procesele tehnologice o permit, ei au datoria să pună în funcțiune pe etape unitățile care alcătuiesc noul obiectiv.Pregătirea minuțioasă a investițiilor, fundamentarea proiectelor, elaborarea din timp a studiilor tehnico- economice și contractarea .utilajelor în raport cu termenele prevăzute pentru punerea lor în funcțiune trebuie să-și găsească continuarea logică în efortul de reducere a duratelor de realizare a noilor obiective, prin folosirea întregului potențial tehnic și uman de care dispun unitățile de ^construcții și montaj.Un alt aspect care cere o preocupare plină de răspundere din partea titularilor de investiții privește asigurarea de cadre calificate, capabile să mînuiască cu pricepere instalațiile și'■'Uțila'jele complex^ !ăte noildr ’capacități, prin formarea lor în școli profesionale, cursuri■»'de specializare”• sail. trimiteri la «țlr'egătîf e îna'-unitățim cu procese și instalații similare'.'în aceeași ordine de idei doresc să subliniez necesitatea de a se examina atent, oriunde s-au prevăzut fonduri de investiții, posibilitățile de a se obține sporuri de producție în cadrul spațiilor existente, prin dotări tehnice mai bune, dezvoltări și modernizări.în cursul elaborării cincinalului, sporirea eficienței fondurilor fixe a format obiectul a numeroase analize în întreprinderi, centrale și ministere, pentru a se determina modalitățile de utilizare deplină, intensivă și extensivă, a capacităților de producție. Finalmente, prin însumarea rezervelor identificate, s-a ajuns la concluzia că aproape un sfert din sporul producției industriale din cincinal poate fi obținut pe seama folosirii mai bune a potențialului productiv existent în 1970. Materializarea a- cestor rezerve, incluse țn plan, implică răspunderi serioase pentru organizarea mai bună a producției și muncii în fiecare unitate, folosirea mai judicioasă a timpului, ridicarea calificării cadrelor, întărirea disciplinei în muncă.Un alt domeniu în care sîntem confruntați cu probleme de mare complexitate privește baza de materii prime. Pe parcursul pregătirii cincinalului au fost făcute numeroase studii spre a se găsi soluții de asigurare a resurselor de materii prime necesare industriilor prelucrătoare. Echilibrul balanțelor materiale se bazează tocmai pe mobilizarea la maximum a acestor resurse și pe dimensionarea consumurilor în spiritul unui regim de severe economii.Pentru lărgirea bazei de materii prime, planul cincinal alocă însemnate fonduri de investiții în vederea intensificării lucrărilor geologice și le orientează atît spre obiective care oferă condiții de punere în valoare în termene scurte, cit și spre extinderea cercetărilor menite să creeze rezerve pe o perspectivă mai îndelungată.Atenția geologilor va fi concentrată spre cercetările menite să asigure noi rezerve de hidrocarburi în formațiunile sedimentare de Ia mari adincimi, de huilă, în primul rînd >n bazinele în exploatare, noi zăcăminte de minereuri neferoase, creșterea rezervelor de minereu de fier la zăcămintele în exploatare. Va incepe investigarea platformei continentale a Mării Negre. Vor fi continuate lucrările menite să stabilească posibilitățile și tehnologiile de valorificare eficientă a substanțelor din zăcăminte mai sărace sau cu condiții naturale grele.în aceeași ordine de idei, trebuie să acordăm o atenție deosebită utilizării mai depline a resurselor secundare și recuperării componenților utili dintr-o seamă de substanțe de care dispunem, cum sînt cenușile de pirită, cenușile de termocentrale, argilele, șisturile bituminoase. Este necesar, totodată, să ne preocupăm mult mai serios și pe o scară mult mal largă de colectarea și valorificarea deșeurilor de metale, textile, ' hîrtie ș.a., așa cum se procedează chiar și în țări bogate.Economisirea unor materiale clasice, deficitare, sporirea producției de înlocuitori și extinderea utilizării lor industriale cer ca centralele și întreprinderile, producătoare și consumatoare, să acționeze împreună spre a se grăbi asimilarea unor noi materiale, în cantități și sortimente, de calitate și la prețuri de natură să stimuleze acest proces.Sub toate aspectele, problema bazei de materii prime trebuie să devină în acest cincinal o cauză a tuturor ramurilor industriale care pot contri

bui Ia rezolvarea el printir-o conlucrare directă între toți factorii interesați.La unele materii prime și materiale la care resursele proprii sînt limitate — minereu de fier, cărbune coc- sificabil, țiței ș.a. — s-a prevăzut creșterea importurilor, ceea ce implică eforturi valutare. Ministerele și marile unități beneficiare au obligația ca, pe bază de studii vizînd optimizarea importurilor, să se preocupe cu mai mult spirit de Inițiativă pentru încheierea de contracte pe termen lung, ca și a unor acorduri de cooperare în diferite țări, astfel în- cît să-și asigure continuitatea și- economicitatea aprovizionării.Sarcina centrală pentru asigurarea bazei materiale a planului constă în economisirea și valorificarea superioară a materiilor prime, fie că provin din țară sau din import. Ceea ce ne-am propus cu privire la reducerea consumurilor de materiale corespunde unei tendințe existente pe plan mondial, ține seama de nivelul încă ridicat al acestor consumuri în raport cu dotarea tehnică a producției noastre, de fondurile mari alocate pentru îmbunătățirea în continuare a dotării tehnice și perfecționarea proceselor tehnologice, de orientarea producției în cît mai mare măsură spre sortimente cu un grad mai înalt de prelucrare a materiilor prime. Ministerele, centralele, întreprinderile sînt chemate să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a resurselor, normarea strictă a consumului la toate materialele și controlul respectării normelor stabilite.Tovarăși,In domeniul economisirii materialelor există o singură limită restrictivă : calitatea produselor, criteriu esențial de apreciere a rezultatelor într-o economie modernă,. factor fundamental pentru ca industria noastră să dobîndească și să-și mențină poziții trainice pe piața mondială. Practic nu putem vorbi astăzi despre creșterea eficienței, randamentul muncii sociale și cu atît mai puțin despre competitivitatea mărfurilor pe piețele externe fără a asocia strîns aceste categorii de reînnoire a producției ca un proces permanent ele îmbunătățire a calității, a caracteristicilor tehnice, economice, funcționale și estetice ale produselor.In lumina acestor considerente a fost elaborat un program special de ridicare a nivelului tehnic și a calității produselor. Obiectivele lui principale au fost concretizate în planul cincinal care orientează toate ramurile spre realizarea de noi mărfuri, modernizarea unora dintre cele existente și sistarea fabricației celor cu niyel tehnic scăzut. In'1975 produseld' noi sad' modernizate în’tui-sul' Actualului cincinal vor reprezenta aproapb jumătate - din producția industrială; In construcția de mașini -63 la- 'sută din produsele anului 1975 vor fi produse noi, în industria metalurgică 52 la sută, iar în industria ușoară va avea loc o reînnoire aproape integrală a sortimentului de mărfuri. La produsele care, prin specificul procesului tehnologic, se fabrică în mai multe clase de calitate, s-a prevăzut creșterea intr-un ritm mai rapid a producției de calitate superioară. _Introducerea în fabricația curentă a unor mărfuri cu proprietăți superioare și aspect atrăgător angajează în primul rînd răspunderea conducerilor de centrale și întreprinderi care cunosc întregul potențial al unităților respective ; ridicarea calității produselor constituie un test al competenței și maturității tuturor celor care participă la proiectarea, lansarea in fabricație, execuția și controlul mărfurilor intrate in circuitul economic.Stimați tovarăși,Obiectivele de modernizare șl progres pe care ni le-am fixat ne obligă să acordăm greutatea cuvenită problemelor privind cercetarea științifică și invățămintul, a căror contribuție a devenit în lumea contemporană — mai mult decît oricînd — esențială pentru întreaga dezvoltare social- economică.Pentru extinderea bazei materiale a cercetării a fost repartizat un volum de investiții de 4,5 miliarde de lei față de 1,7 miliarde de lei în cincinalul anterior ; va crește numărul specialiștilor din unitățile de cercetare.Din programul de perspectivă elaborat pe o perioadă • de 10 ani, care leagă mai strîns cercetarea de nevoile dezvoltării viitoare a țării, au fost nominalizate in plan circa 900 de teme ; peste două treimi dintre ele privesc științele tehnice și sînt legate de rezolvarea unor probleme complexe, de însemnătate națională, cum sînt lărgirea bazei de materii prime, crearea de noi tehnologii și produse, îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici ai producției, perfecționarea organizării producției șl a muncii.Se estimează că în acest cincinal contribuția cercetării se va concretiza în valori de producție de aproape 66 miliarde de Iei și reducerea cheltuielilor de producție cu aproximativ 16 miliarde de lei.Pentru a realiza ceea ce ne-am propus în acest domeniu este imperios necesar ca unitățile de cercetare să asigure folosirea deplină a întregului potențial de creație al sa- vanților, inginerilor, tehnicienilor și celorlalți cercetători ; ministerele și instituțiile coordonatoare să creeze acestor unități condiții de informare și de lucru corespunzătoare sarcinilor stabilite, iar conducerile de centrale și întreprinderi să facă dovadă de mai multă inițiativă pentru introducerea neîntîrziată în producție a rezultatelor cercetării, ca și pentru utilizarea mai atentă a resurselor de care dispune cercetarea uzinală.Exigențele dezvoltării economice și sociale contemporane impun un larg orizont cultural, cadre de specialitate bine calificate, în toate domeniile de activitate. Cu cît gradul său de instruire este mai ridicat, cu atît omul își poate pune mai bine în valoare calitățile cu care este înzestrat, poate contribui mai deplin la progresul societății. Privite din acest punct de vedere, fondurile destinate învăță- mîntului reprezintă investiții dintre cele mai rentabile pentru dezvoltarea unei producții moderne și eficiente, pentru prosperitatea oricărei națiuni.In cincinalul în care am intrat in

vestițiile destinate lărgirii bazei materiale a învățămîntului vor creșta cu peste 33 la sută. Se vor crea astfel condiții pentru generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani, îmbunătățirea raportului dintre liceele de specialitate și cele de cultură generală, sporirea simțitoare a școlarizării în învățămîntul superior, cu un accent special pe dezvoltarea învățămîntului tehnic și economic.Va trebui urmărită o mai judicioasă orientare a tinerilor spre diferite forme de învățămînt ; va fi extinsă pregătirea de muncitori calificați prin învățămîntul profesional și ucenicie la locul de muncă.în acest cincinal vor lua de asemenea amploare formele de învățămînt pentru completarea și reînnoirea . cunoștințelor profesionale ale tuturor cadrelor. Intrucît reciclarea profesională este o idee nouă în general și foarte nouă la noi, se cuvine să ne preocupăm în cel mai înalt grad de adoptarea unor forme de învățămînt adecvate, cu conținut modern, astfel incit fiecare cetățean să resimtă eficiența reciclării profesionale în propria sa condiție de muncă.Esențial pentru întreaga acțiune de ridicare a învățămîntului pe o treaptă superioară este legarea lui organică de cerințele vieții, formarea unor deprinderi practice și educarea tineretului in spiritul dragostei față de muncărfață de cauza socialismului.Aceasta implică o colaborare mal strînsă între școală și producție, pentru a se găsi cu mai mult spirit de inițiativă și de răspundere soluții problemelor legate de mal buna dotare a procesului de învățămînt și de pregătire a cadrelor în raport cu nevoile imediate și de perspectivă ale societății noastre.Onorată Adunare,După ce am evocat în fața dumneavoastră un mănunchi de probleme de indubitabilă importanță pentru ansamblul economiei naționale, permi- teți-mi să mă opresc, in continuare, asupra unor aspecte care privesc a- plicarea acestor orientări în activitatea specifică a principalelor ramuri.Producția de energie electrică urmează să crească de la 35 miliarde kwh in 1970 la 58—60 de miliarde kwh în 1975, prin mărirea puterii instalate cu 6 000 MW, cu deosebire în centralele care folosesc cărbuni și în hidrocentrale.Concomitent cu sporirea capacităților, este necesară în această ramură mai multă exigență pentru reducerea consumurilor specifice, creșterea randamentelor cu care se folosesc combustibilii, modernizarea instalațiilor consumatoare și valorificarea resurselor energetice secundare. A“- soșiț,.timpul .să se găsească..totodată' rezolvări; /eficiente spre a se evita avariile care provoacă perturbarea proceselor tehnologice și implicit pierderi de producție, ca și pentru o mai atentă selecționare și pregătire a personalului, astfel îneît să se poată îmbunătăți activitatea în între- gțil sistem energetic național.(Xllolul bazei de metal într-o economie modernă a determinat stabilirea producției de oțel din 1975 la 9,7 milioane tone, cu aproape 50 la sută mai mult decît în 1970 și creșterea de 2 ori a producției de aluminiu.Intrucît producția de metal nu este un scop in sine, ci este legată de nevoile stringente ale ramurilor prelucrătoare, se impune ca noile capacități să fie dimensionate, profilate și amplasate cu mai multă grijă, în așa fel îneît să poată satisface prompt variatele comenzi ale consumatorilor.O sarcină centrală a metalurgiei constă, de altfel, în lărgirea și îmbunătățirea structurii sortimentale, prin realizarea unor noi mărci de oțeluri speciale și de calitate, noi tipuri de laminate și țevi cu grad mai ridicat de prelucrare a/metalului și caracteristici tehnice solicitate de industria modernă, în primul rînd do construcția de mașini.Și în siderurgie vor trebui gospodărite mai bine resursele prin perfecționarea tehnologiilor și măsuri de raționalizare care să reducă consumul de cocs pe tona de fontă și consumurile specifice la prelucrarea oțelului.Creșterea producției în industria construcțiilor de mașini cu un ritm mediu anual de 14,1—15,6 la sută subliniază o dată mai mult rolul acestei ramuri cheie în dezvoltarea întregii economii naționale. Volumul și structura producției sînt orientate în raport cu nevoile de dotare tehnică a celorlalte ramuri și cu cerințele exportului. în acest sens au fost elaborate programe speciale de dezvoltare pentru electronică, mecanică fină și optică, mașini-unelte, utilaje tehnologice, construcții navale și mașini agricole.Amplul proces de modernizare a construcției de mașini implică o deplină încredere în forțele proprii de cercetare, proiectare și execuție, a- tragerea la această acțiune a întregii capacități de creație tehnică a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și cercetătorilor. Institutele de cercetări și proiectări sînt chemate să contribuie în mai mare măsură la elaborarea de produse și tehnologii originale brevetate, ca și la perfecționarea celor cumpărate pe bază do licențe.întreaga activitate din această ramură trebuie concentrată spre fabricarea unui nomenclator de produse de înalt nivel tehnic, în special mașini, instalații și utilaje tehnologice noi, spre menținerea producției pe o poziție de prim rang din punct de vedere al parametrilor tehnico-economici și al competitivității pe piața externă.Am în vedere, în primul rînd, unitățile din sistemul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, dar în același timp, sarcinile sint valabile în egală măsură și pentru celelalte ministere cu întreprinderi de profil similar, care, așa cum a arătat experiența ultimilor ani, au posibilități de a produce mașini și utilaje pentru nevoile proprii și chiar pentru export.Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-I revin, industria construcțiilor de mașini dispune de rezerve care trebuie puse în valoare prin îmbunătățirea substanțială a gradului de folosire a capacităților de producție și perfectionarea cooperării între întreprinderi, mai rațional specializate și profilate.Chimia, cu un ritm mediu anual de creștere a producției de 16,2—17,5 la 

■ută, rămlne cea mai dinamică ramură a industriei. Această opțiune este determinată de necesitatea valorificării cît mai eficiente a unor resurse materiale, de cererea crescîndă de produse chimice în țară și pe piețele externe. Factorul motor al dezvoltării chimiei va fi în continuare petrochimia, care va deține în 1975 aproape 47 la sută din producția totală a ramurii.Eforturile mari care se fac pentru dezvoltarea chimiei creează premisele necesare și, în același timp, justifică cerința ca această ramură să participe tot mai activ la satisfacerea nevoilor economiei naționale, la evitarea unor importuri costisitoare și la sporirea eficienței exporturilor noastre. In acest sens se impune o și mal puternică lărgire a gamei de produse și sortimente în toate sectoarele industriei chimice, orientare la care poate contribui dezvoltarea unor producții de mic tonaj — în special în industria coloranților, medicamentelor, produselor chimice intermediare și auxiliare —, ca și îmbinarea capacităților de mari dimensiuni cu unități mijlocii sau mici, ale căror programe de fabricație pot fi adaptate mai operativ la cererile consumatorilor interni și ale pieței externe.în această ramură, care presupune Investiții mari și ale cărei produse se reînnoiesc foarte repede pe plan mondial, trebuie să creăm toate condițiile pentru o largă promovare a cercetării proprii. Perfecționarea continuă a procedeelor tehnologice și elaborarea unor noi procedee de concepție românească constituie o condiție primordială pentru îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și economice ale tuturor produselor, fabricarea de noi produse și sortimente, punerea în valoare a unor resurse naturale nevalorificate încă. Este necesară extinderea în toate sectoarele chimiei a concepției moderne de îmbinare a cercetărilor privind elaborarea unor noi tehnologii cu cele privind fabricarea utilajelor necesare, stabilirea unei conlucrări strînse și permanente între chimiști, constructorii de instalații și automatiști.Un aspect de mare Importanță în activitatea industriei chimice este a- sigurarea funcționării continue și la parametrii proiectați a instalațiilor. Dispunem în această ramură de instalații moderne, de mare capacitate. Or, in aceste condiții devin de neacceptat întreruperile sau realizarea unor indici de producție inferiori celor stabiliți prin proiecte, fenomene care ar putea fi evitate prin întărirea sectoarelor de intreținere, un climat 'mai riguros de ordine și disciplină, o preocupare mai susținută pentru formarea temeinică și selecționarea cadrelor..Producția Industriei materialelor de construcții se va dubla, spre a asigura în' întregime consumul productiv, variatele cerințe ale populației de la orașe și sate, precum și creșterea exportului. Sarcina centrală a acestei ramuri este introducerea in fabricație a unor noi materiale, de natură să determine sporirea gradului de industrializare și a ritmului de execuție a lucrărilor, reducerea costurilor, ridicarea calității și a confortului noilor construcții.In industria lemnului, creșterea producției va fi de 16—20 la sută și se va realiza în primul rînd prin reducerea pierderilor și a consumurilor specifice, atît în exploatări, cit și la prelucrare, precum și prin intensificarea valorificării deșeurilor, astfel îneît să devină posibilă o mai rațională exploatare a pădurilor.Ramurile producătoare de bunuri de consum se vor integra armonios în creșterea impetuoasă a Întregii e- conomii pentru a se crea condițiile materiale necesare ridicării nivelului de trai.Sporuri însemnate sînt prevăzuta la țesături și tricotaje, confecții, ’n- călțăminte, marochinărie, sticlărie. Industria ușoară va trebui să-și organizeze astfel activitatea Îneît să folosească pe scară mai largă materiile prime sintetice fabricate în țară, să introducă noi tehnologii, să întărească sectoarele de creație și controlul în fabricație. Convinși de potențialul acestei ramuri — demonstrat o dată mai mult la recentul pavilion de mostre — consumatorii așteaptă din partea lucrătorilor industriei ușoare o permanentă preocupare pentru diversificarea producției, ridicarea calității și 'finisajului, un aspect atrăgător la toate produsele fabricate.în industria alimentară, obiective de importanță majoră trebuie considerate valorificarea mai bună a resurselor de materii prime agricole, mărirea varietății de sortimente, îmbunătățirea proceselor de conservare, de congelare, ridicarea calității tuturor produselor, în vederea satisfacerii cererilor populației și a lărgirii exporturilor.Industria locală de stat și cooperatistă trebuie să valorifice în primul rînd resursele de materii existente pe plan local și să contribuie astfel în mai mare măsură atît la creșterea producției de materiale de construcții, produse chimice, mobilă, articole de uz gospodăresc, pentru populație, cit și la îmbogățirea sortimentului de export.In agricultură se vor face investiții de aproximativ 100 de miliarde de Iei, din care peste 80 de miliarde de lei din fondurile centralizate ale statului, adică de 2 ori mai mult de- cit în cincinalul anterior. Investițiile sint destinate lărgirii bazei tehnice- materiale, realizării programelor naționale de extindere a lucrărilor de irigații și hidroameliorații și de dezvoltare a zootehniei. Dotarea tehnică a agriculturii și măsurile adoptate pentru îmbunătățirea conducerii, organizării și retribuirii muncii în unitățile agricole creează condiții prielnice pentru creșterea producției și rentabilității în toate sectoarele. Pe temeiul acestor premise, în cincinalul actual se prevede o sporire a producției agricole cu 36—49 la sută față de media anilor 1966—1970. Producția de cereale urmează să atingă o medie anuală de 16,3 — 17,4 milioane de tone, față de 12,7 milioane tone cît s-a realizat în ultimii 5 ani. Va crește totodată producția de plante tehnice — bază de materii prime pentru industria alimentară și ușoară. In legumicultura se pune accentul pe sporirea producției prin folosirea de terenuri irigate, îngrășăminte și mecanizarea lucrărilor. Se urmărește ex

tinderea culturilor în sere și solarii spre a se asigura legume proaspete pe o perioadă cît mai lungă în cursul anului. Producția legumicolă și viti- pomicolă se va dezvolta îndeosebi în bazine specializate, spre a se obține recolte inalte, stabile și de calitate superioară.Realizarea programului de dezvoltare a producției vegetale impune gospodărirea fondului funciar cu mai multă exigență, înlăturarea oricărei risipe de terenuri apte pentru cultură. De asemenea, se cere o grijă deosebită pentru executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de hidroameliorații, crearea tuturor condițiilor, inclusiv cadrele necesare, pentru exploatarea irigațiilor la randamentele planificate.Zootehnia are menirea să contribuie la creșterea intensivă a producției agricole, mai buna ocupare a forței de muncă de la sate, îmbunătățirea alimentației populației și exportul de produse agroalimentare. Potrivit programului național aprobat, concomitent cu sporirea efectivelor de animale este necesar să fie adoptate măsuri pentru lărgirea bazei furajere și îndeosebi pentru folosirea rațională a furajelor.Cercetătorii și specialiștii din agricultură trebuie să se preocupe mai activ de producerea semințelor selecționate și îmbunătățirea raselor de animale, care, împreună cu baza materială creată, să contribuie din plin la sporirea randamentelor, atît în sectorul vegetal, cît și in cel zootehnic.In proiectul de plan au fost prevăzute mijloacele pentru extinderea diferitelor categorii de transporturi. O atenție deosebită s-a acordat transporturilor fluviale și maritime, sporirii capacității flotei și a instalațiilor portuare. Traficul de mărfuri va crește de aproximativ două ori. Se cer — din partea tuturor factorilor interesați — eforturi conjugate pentru modernizarea continuă a mijloacelor de transport și perfecționarea organizării muncii, astfel îneît să se asigure indici mai înalți de utilizare a parcului de material rulant, creșterea vitezei comerciale, îmbunătățirea proceselor de exploatare și introducerea unor sisteme moderne de transport pe palete și în containere.Stimați tovarăși,Participarea intensă la schimburile internaționale de mărfuri, încadrarea activă In diviziunea internațională a muncii constituie un imperativ pentru raționala dezvoltare economică a oricărei țări și cu atît mai mult a celor mici sau mijlocii, 
o tendință generală in lumea contemporană.In \ concordanță cu aceasta, partidul și guvernul nostru promovează cu energie extinderea colaborării . economice internaționale a României ' pe baza principiilor care călăuzesc întreaga noastră politică externă.Proiectul planului cincinal prevede un volum de comerț exterior cu circa 61—72 la sută mai mare decît cel realizat în cincinalul anterior. A- ceastă dinamică decurge din analiza atentă a nevoilor și posibilităților noastre, din întregul program de dezvoltare a economiei naționale. Ca și în celelalte domenii de activitate, sporurile cantitative trebuie privite în îmbinarea lor cu laturile calitative, cu efectele economice, prin schimbări în structura mărfurilor exportate sau importate, ridicarea eficienței schimburilor șj lărgirea ariei lor geografice.Urmărim în primul rînd dezvoltarea colaborării economice cu toate țările socialiste care dețin ponderea principală în comerțul exterior al României. Acordurile comerciale pe termen lung încheiate asigură de pe acum creșteri importante ale schimburilor cu aceste țări. Sîntem convinși totodată că în cursul realizării lor și ca urmare a dinamismului care caracterizează în genere economia socialistă, vor putea fi găsite — prin căutări comune — resurse pentru depășirea nivelelor prevăzute în acorduri.Un rol stimulator în această direcție va avea și înfăptuirea „Programului complex" aprobat în unanimitate la cea de-a XXV-a sesiune a C.A.E.R. Așa cum s-a subliniat în hotărîrea specială adoptată în august 1971 de către Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al României, prevederile „Programului complex" sint îndreptate spre „lărgirea relațiilor de colaborare în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în scopul sporirii potențialului economic al fiecărei țări participante, creșterii mai rapide a forțelor de producție în toate statele membre, apropierii și egalizării treptate a nivelurilor lor de dezvoltare, în interesul unității țărilor socialiste".România extinde totodată relațiile sale economice și cu celelalte țări ale lumii, indiferent de orînduirea lor socială. Recenta noastră aderare la G.A.T.T. creează condiții mai favorabile pentru o Darticipare activă și e- chitabilâ la schimburile mondiale.In acest cadru de ansamblu, planul cincinal fixează sarcini pe cît de importante, pe atît de complexe în domeniul exportului, care urmează să crească într-un ritm mediu anual de 14,3 la sută. In structura exporturilor se prevede sporirea ponderii produselor cu un grad ridicat de prelucrare. Potrivit planului, mașinile și utilajele, împreună cu produsele chimice, vor deține în 1975 circa 41 la sută din totalul exporturilor, față de 33,3 la sută în 1970. în fiecare ramură și sub- ramură este preconizată promovarea la export în primul rînd a mărfurilor competitive, cu însușiri tehnice și economice superioare. Un loc tot mai important vor trebui să ocupe, de asemenea, livrările de proiecte și documentații, asistență tehnică, executarea de lucrări și prestări de servicii în. străinătate — formă eficientă de valorificare pe piața mondială a capacităților de creație și a experienței acumulate de economia noastră națională.Sarcinile de export prevăzute în cincinal nu sînt deloc ușoare, mai a- les în condițiile unei competiții internaționale tot mai aspre. Ele sînt însă întru totul realizabile. Pentru a înlesni înfăptuirea lor, conducerea de partid și de stat a creat premise trainice nu numai prin măsurile de dezvoltare modernă a diferitelor ramuri, dar și prin noile reglementări privind activitatea de comerț exterior.

Legea de comerț exterior, adoptată la începutul acestui an, asigură un cadru propice participării directe, active și eficiente a producătorilor noștri la schimburile internaționale.In exercitarea atribuțiilor și responsabilităților ce le-au fost conferite, întreprinderile, centralele industriale și ministerele trebuie să studieze permanent tendințele adesea contradictorii de pe piața mondială, să analizeze în lumina lor locul ce revine fiecărei ramuri și subramuri în diviziunea internațională a muncii, să pregătească cu spirit de răspundere produsele de vîrf cu care își propun să pătrundă pe piețele externe și să-și îmbunătățească radical activitatea pe aceste piețe prin folosirea factorilor con- juncturali, mai multă . inventivitate comercială, stabilirea unor relații cît mai directe cu cumpărătorii, satisfacerea mai promptă a cererilor acestora și extinderea serviciilor post- vînzare.In înfăptuirea sarcinilor de export ce le revin, este necesar ca ministerele, centralele și întreprinderile să pornească de la faptul că în nici o ramură nu producem numai de dragul de a produce, iar cind apărem pe piața mondială, trebuie să măsurăm atent cîtă cantitate de muncă națională schimbăm pentru munca străină încorporată în mărfurile de import. Valabilă oricînd, problema este cu atît mai actuală în cursul acestui cincinal, cînd creșterea volumului și a eficienței exporturilor urmează să ne asigure nu numai importul de mașini, utilaje și materii prime, dar și o balanță comercială activă, în vederea echilibrării balanței de plăți.La înfăptuirea acestui obiectiv fundamental al comerțului exterior, alături de exportatori, trebuie să contribuie și importatorii. Pentru a- coperirea nevoilor economiei naționale, cincinalul prevede o creștere apreciabilă a importurilor. Experiența lucrărilor de definitivare a cincinalului a demonstrat însă că în fiecare ramură a economiei există posibilități de dimensionare mai judicioasă a importurilor prin economii stricte pe seama reducerii normelor de consum, folosirea de materiale înlocuitoare care se pot produce în țară, creșterea participării industriei naționale la asigurarea unor materiale, utilaje și piese de schimb aduse pînă acum de pe piețele străine.Ritmurile de dezvoltare pe care ni le-am propus în industrie și în celelalte ramuri ale economiei, programul de investiții pe care-1 înfăptuim- cer, de asemenea, să se desfășoare o activitate mai șușținuță de extindere a J?p<jj2firă.rii; ;e.conornice. internaționale, ‘ prin intermediul căreia să ne grăbim - accesul, la tehnica moderpă, să... ne creăm mijloace suplimentare și să ușurăm îndeplinirea sarcinilor de export și import.Pînă în prezent, au fost perfectate unele acțiuni de cooperare, iar altele se află în curs de examinare. Cu toate realizările obținute, ele nu sînt • încă pe măsura posibilităților existente pe piața internațională. Ministerele, centralele și întreprinderile vor trebui să acționeze mai intens în acest sens, orientînd întreaga activitate de cooperare spre ~atingerea o”- biectivelor stabi1ite—în~ planul cincinal. —La Încasările valutare ale țării o contribuție crescîndă va aduce și turismul. Proiectul de plan prevede majorarea capacității de' cazare în acest sector' cu 58 mii de locuri, din care două treimi sînt destinate turismului internațional. Baza materială existentă trebuie însă mai bine folosită prin lărgirea gamei de servicii oferite, ridicarea calității acestora și mai multă imaginație în alcătuirea de programe atrăgătoare, în raport cu preferințele fiecărei categorii de beneficiari, astfel îneît creșterea încasărilor valutare să devanseze creșterea numărului de turiști.Dacă ar fi să sintetizăm sarcinile comerțului exterior — sarcini care, sub diferite aspecte, privesc toate ministerele și unitățile producătoare — ar trebui să spunem că urmărim transformarea acestuia într-un factor mai activ de creștere a venitului național.Stimați tovarăși,In construcția planului s-a urmărit echilibrul dintre veniturile bănești ale populației și volumul de mărfuri și servicii. Unitățile producătoare împreună cu cele comerciale au obligația să studieze mai atent cererile consumatorului, astfel îneît, prin gama de sortimente, calitate, mod de prezentare, fondul de marfă să răspundă cît mai deplin preferințelor și gusturilor diferitelor categorii de cumpărători.O sarcină deosebit de actuală a comerțului socialist constă în extinde- | rea și modernizarea rețelei comer- ! ciale în raport cu creșterea vînzări- 
i lor prevăzute și cu dezvoltarea diferitelor localități pentru a se evita irosirea timpului cetățenilor la procurarea mărfurilor de care au nevoie. In același sens trebuie acordată mai multă atenție promovării unor forme civilizate de satisfacere promptă a cumpărătorilor ; se cere o preocupare mai susținută decît pînă acum pentru producerea și vînzarea de semipreparate și preparate de bucătărie, care economisesc timpul gospodinelor, ca și pentru organizarea de bucătării de bioc, expresuri, magazine și restaurante cu autoservire.
I Volumul serviciilor este prevăzut / să crească cu 55—61 la sută, dublîn- du-se prestațiile legate de întreținerea și repararea bunurilor de lungă folosință, îndeosebi a celor electrotehnice, mecanice și auto. Unitățile cooperatiste și consiliile populare trebuie să demonstreze în acest domeniu mai multă inițiativă pentru dezvoltarea activităților existente și repartizarea mai judicioasă a unităților prestatoare de servicii in special în noile cartiere care apar în toate orașele țării ; să extindă mai rapid serviciile în mediul rural și să lărgească pretutindeni gama de servicii de care populația are nevoie In întreținerea locuințelor, activitățile gospodărești și a celor de natură recreativă ;Din fondurile de investiții ale statului vor fi realizate noi instituții de., învățămînt și pentru ocrotirea sănă-’" tății, noi edificii de artă și cultură, 

noi construcții sportive. Concomitent cu programul de locuințe și de lucrări edilitare »e vor realiza importante acțiuni de înfrumusețare, modernizare și sistematizare a orașelor și satelor, va fi dezvoltat și îmbunătățit transportul în comun. Se va încheia practic electrificarea satelor. Urmărim să creăm pe teritoriul țării un cadru organizat și armonios de a- șezări urbane și rurale, cît mai adecvate cerințelor societății noastre socialiste.Tovarăși deputați, ‘ ,Obiectivele și sarcinile stabilite pentru anii 1971—1975 au devenit posibile ca urmare a progreselor pe care România le-a făcut în întreaga epocă a construcției socialiste și în mod special ■ în cursul ultimului cincinal.După cum vă este bine cunoscut, 'planul pe 1966—1970, pe care l-ați aprobat prin Legea nr. 1/1966, a fost îndeplinit la toți indicatorii de bază, ceea ce a sporit potențialul economic al țării. Nu mă opresc asupra cifrelor, deoarece ele sînt consemnate precis, pentru fiecare sarcină în parte, în bilanțul din anexa la textul proiectului de lege care v-a fost prezentat. întemeiat pe rezultatele efective obținute, Consiliul de Miniștri . vă supune spre aprobare execuția planului cincinal 1966—1970.Totodată, sînt în măsură să vă informez că — datorită încrederii cu care poporul nostru înfăptuiește politica partidului și statului, măsurilor luate — au fost îndeplinite și • depășite principalele prevederi, pentru primele trei trimestre din planul pe 1971. In industrie, sarcinile au fost realizate în proporție de 102,1 la sută, obținîndu-se o producție suplimentară de circa 5 miliarde de lei. Față de perioada corespunzătoare din 1970 am atins un ritm de.dezvoltare de 11.6 la sută. In agricultură, după trei ani de recolte nesatisfăcătoare, s-a realizat anul acesta o producție bună de grîu și recolte mulțumitoare, în general, la celelalte culturi.S-a intensificat preocuparea pentru organizarea producției și a muncii, pentru sporirea eficienței în toata sectoarele, astfel îneît, privită in ansamblu, activitatea economică se desfășoară bine.Nu sîntem, firește, decît la începutul unui nou cincinal, care pune spre rezolvare probleme complexe. Repetatele analize efectuate, angajamentele asumate, ca și rezultatele primelor 9 luni din acest prim an al cincinalului, ne dau dreptul să credem că stă In puterea noastră să îndeplinim sarcinile .stabilite?Pentru a ușura acest lucru, partidul, și, guvernul au adoptat în ultimii ani măsuri importante de perfecționare a . 'organizării,, conducerii șl'î planificării economiei naționale. Organizarea centralelor industriale, rolul conferit adunărilor generale ale oamenilor muncii și generalizarea conducerii colective pe toate treptele „ierarhice, reglementările privind normarea și—salarizarea, investițiile, aprovizionarea tehnico-materială, finanțarea și creditarea, relațiile contractuale dintre întreprinderi, activitatea de comerț exterior, perfecțio- ■narea pregătirii cadrelor — spre a nu mă refdri decît numai la cîteva din aceste măsuri — creează un cadru instituțional superior celui de care dispuneam în momentul cînd am a- bordat cincinalul anterior.Sîntem hotărîți să continuăm neabătut perfectionarea mecanismului economic în direcția adîncirii democrației socialiste, a promovării inițiativei și răspunderii pe toate treptele structurilor noastre organizatorice, deoarece este singura cale de natură să dea capacităților de creație ale națiunii socialiste posibilitatea unei afirmări plenare.Cadrul legislativ creat face posibilă îmbunătățirea muncii în toate sectoarele și în toate unitățile. In spiritul unei înalte responsabilități față de popor și de destinele sale.Conducerile întreprinderilor și centralelor pot face demonstrația capacității lor nu prin așteptarea unor rezolvări de la veriga ierarhică superioară, ci printr-o preocupare neobosită Dentru o rațională organizare a muncii din toate compartimentele, soluționarea operativă a problemelor care apar și îmbunătățirea sub toate' aspectele a gestiunii unităților. Capacitatea colectivelor de conducere din întreprinderi este dată în primul rînd de modul în care reușesc să integreze preocupările curente într-o strategie a dezvoltării de perspectivă. <Mai ales într-o epocă de rapide mutații economice, sociale și culturale, cărora unitățile trebuie să le facă față, influentîndu-le și adaptîndu-se lor In același timp, o conducere eficientă devine de neconceput fără promovarea cercetăriî-dezvoltăriî pentru investigarea și pregătirea a- tentă a viitorului.Conducerile ministerelor care poartă răspunderea înfăptuirii politicii partidului și statului în ramurile de care se ocupă trebuie să armonizeze activitatea unităților subordonate In- tr-o concepție unitară, de perspectivă, bazată pe studii proprii, să aibă o prezență activă, receptivă și stimulatoare, în mijlocul colectivelor de muncă.Măsurile luate pe plan central. In vederea prospectării viitorului prin elaborarea de prognoze pe termen lung, trebuie să constituie un Imbold pentru întărirea acestei preocupări la fiecare minister. în fiecare unitate.Numai într-o asemenea concepție de înaltă responsabilitate In exercitarea atribuțiilor de conducere, capătă întreaga semnificație caracterizarea dată actualului cincinal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cînd sublinia că „înfăptuirea acestui .vast program de construcție economică șl socială va ridica România pg/o nouă treaptă, va marca parcurgerea unei noi și însemnate etape' pe drumul apropierii țării noastpe de statele avansate ale lumii".Pentru realizarea «ftestul program, sîntem chemați, stimați tovarăși, să ne dăm votul. Am convingerea că al va exprima nft numai adeziunea noastră, membri! Marii Adunări Naționale, ci — prin mandatul încredințat de-alegători — și adeziunea deplină țj’întregului popor, angajat eu toată.’energia si forța sa creatoare la înfăptuirea politicii partidului șl statului. (Aplauze puternice, prelungite).
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
RAPORTUL COMISIILOR

MARII ADUNARI NAȚIONALE
prezentat de deputatul Aurel Vijoli

Comisia economico-financiară ți celelalte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, întrunite în ședințe de lucru au examinat Proiectul pianului cincinal de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971— (975, precum și Proiectul de lege pențru adoptarea acestuia.Comisiile permanente oonstată că Proiectul planului cincinal reflectă direcțiile fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a României stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.în întregul său, Proiectul planului cincinal este expresia politicii juste a partidului și statului nostru și sintetizează într-o viziune științifică ‘Iară perspectiva României socialiste îi următorii ani.Elaborat sub directa îndrumare a Cimisiei centrale de partid și de sta. condusă de tovarășul Nicolae Cea.șescu, secretarul general al P-C.i Proiectul planului cincinal este rodul unei munci vas- te( are a contribuit un număr mare de mucjtori, tehnicieni, ingineri, e- conomiu oameni de știință, activiști da uci 1 de stat> ceea ce a Iacut posibil c, printr-o confruntare cu realitățile yn economie și printr-o analiza temnjc£ a potențialului fiecărei ramunconom|ce în partei propunerile de kn pe perioada 1971— 1975 sa depă$,gca prevederile Directivelor Co^ggjjtoi al x_lea al

Procesul accentuat de dezvoltare a economiei in ritmurile și proporțiile prevăzute este susținut de un însemnat program de investiții, care depășește cu peste 65 la sută pe cel din cincinalul anterior. Pe harta țării noastre vor apărea noi și importante obiective productive și se vor moderniza numeroase obiective existente, toate acestea contribuind la sporirea și la mai buna valorificară a resurselor naționale, la înflorirea orașelor și satelor noastre, la dezvoltarea științei, învățămîntului -și a

permanente consideră volumului exportului, seama produselor în

culturii, la creșterea bunei stări populației.Eforturile pentru dezvoltarea , modernizarea economiei sînt conjugate, într-o concepție unitară și un echilibru dinamic, cu ridicarea sistematică a nivelului de trai, țelul permanent al politicii partidului nostru.Pînă în anul 1975, veniturile totale reale ale populației sînt prevăzute să crească cu 40—46 la sută față de anul 1970, pe seama sporirii veniturilor din salarii, din agricultură, a fondurilor social-culturale. Ca urmare a creșterii veniturilor populației, se prevede un spor însemnat al volumului desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist la toate produsele și, în mod deosebit, la cele cu pondere în consumul familial.In dezbaterile care au avut loc, Comisiile permanente ale Marii A- dunări Naționale ău subliniat că una din principalele sarcini ale Proiectului planului cincinal o constituie creșterea eficienței în toate laturile vieții economice și sociale. îmbunătățirea permanentă a muncii de conducere, organizarea producției în pas cu progresul tehnic contemporan, dezvoltarea cercetărilor științifice în raport cu nevoile economiei, valorificarea superioară' a resurselor, reducerea consumurilor specifice, folosirea cu maximum de randament a capacităților de producție și a forței de muncă constituie principalele căi pe care unitățile noastre economice trebuie să le folosească mai mult decit pînă acum în realizarea sarcinilor ce le revin.Avînd în vedere amploarea eforturilor pe care le va face economia națională pentru asigurarea resurselor necesare înfăptuirii ritmului înalt al investițiilor, comisiile permanente scot în evidență necesitatea unor preocupări și răspunderi sporite pentru ca obiectivele noi ce se introduc în plan să aibă o fundamentare temeinică, pe bază de studii de optimizare a eficienței, studii de marketing a produselor, alegîndu-se cele mai economicoase soluții tehnologice nun —------- — . și constructive. De asemenea, prin. Pentru prima dată intr-un plan cm pregătirea mai bună a investițiilor,'^, cinai se prevede creșterea mai mP^ pfiri 'organizarea corespunzătoare a dă a venitului național fața de ,PrO“ muncii pe șantiere, va trebui să se dusul social total, ceea ce asigur a abțjnă ieftinirea costului construc- condițiile pentru un volum sporit dc yior. scurtarea duratei de execuție investiții și noi resurse pentru nai- lucrărilor și realizarea la termen carea nivelului de. trai material și parametrilor tehnico-economici spiritual al poporului. ’oiectați.

P.C.R.Comisiile permi-,nțe apreciază pozitiv faptul, ca plaj cincinal acordă 0 deosebita însemnate de2VoItării industriei, producția, glă jndus_ triala urmînd sa Ssca într-un ritm mediu ■ anual 2 lasută și că, în parale^ spo’rlrea volumului, se prevede ad;nc:re a diversificării producției îmbunătățire a ParamețnlOE ?el'i-funcțio- nali ai produselor, un p JL, nuu de înnoire și moderi a a_ cestora. De asemenea, reli . jn_ tensificarea dotării _ agricu .. cu mijloace de producție avan ex_ tinderea suprafețelor irigau' . măsurile luate în această raft c’u privire la îmbunătățirea org<ării conducerii și planificării și . tl_’ mutarea materială a cooperat creează toate premisele care ti^ folosite din plin pentru ca r., mediu anual de 6,3—8,3 la sutsa sporire a producției globale agr! să fie îndeplinit.Comisiile permanente ale Ms Adunări Naționale remarcă fapl că venitul național va crește într-ri ritm mediu anual' de' 11—12,0 la șuti

Și

Comisiile că sporirea mai ales pe care se încorporează un volum mai mare de muncă vie, perfecționarea continuă a acestora, în pas cu cerințele progresului tehnic mondial și evoluția pieței externe, concomitent cu reducerea costurilor interne de fabricație, sînt direcții în care- trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate și operativitate. In același timp, trebuie să se insiste mai mult pentru studierea conjuncturii pieței externe în vederea valorificării cît mai avantajoase a produselor noastre la export.Comisiile permanente consideră că deosebita grijă a partidului și statului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației se impune a fi însoțită de o creștere a răspunderii ministerelor pentru diversificarea mărfurilor destinate fondului pieței, o mai bună repartizare a fondului de marfă in teritoriu, o mai mare atenție bunei serviri a cumpărătorilor, astfel incit populația să se bucure tot mai din plin de avantajele pe care le creează socialismul în patria noastră.In urma dezbaterilor, comisiile permanente au făcut unele propuneri, care, însușite de inițiator, au fost introduse in Proiectul de lege.Comisiile au mai analizat și modul în care s-au realizat sarcinile aprobate de Marea Adunare Națională în cincinalul Încheiat, consta- tînd că, în ansamblu, acestea au fost îndeplinite.A fost depășit nivelul producției la unele produse industriale importante pentru economie, la 'altele însă, într-un număr redus, au existat unele nerealizări. Comisiile permanente, analizind aceste situații, au pus în atenția ministerelor de resort necesitatea luării unor măsuri corespunzătoare și a întăririi răspunderii în executarea integrală a' prevederilor planului cincinal pe perioada 1971— 1975.Considerînd că, în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, prevederile acestui plan cincinal se înscriu ca o etapă de puternică ascensiune economică, de ridicare calitativă a întregii activități economice și so- cial-culturale, asigurîndu-se condiții mai bune de viață întregului nostru popor, comisiile permanente propun adoptarea de către Marea Adunare Națională a Proiectului de lege cu privire la planul de stat de dezvoltare economică- și socială a Romă- ’ niei‘peiperioada 1971—1975, în forma în care v-a fost prezentatDe asemenea, comisiile permanente propun aprobarea de către Marea Adunare Națională a execuției planului cincinal pe anii 1966—1970, adoptat prin Legea nr. 1 din 30 iunie ’ 1966.
Din cuvîftul participanților

lădezbateri
Analiza proiectului aflat azi în dezbaterea forului de stt suprem — a spus în cuvîntul sa deputatul 

losif Ugîa? "arată ă £unda’ mentarea orientărilor,structurii și ritmurilor esențiale al dezvoltării economice și sociale a ții se are în vedere realizarea obiectelor elaborate de către Congresulil X-lea al partidului, piecum și ireinile trasate de plenari din aot an a Comitetului Cental Acejta ă asigurat prevederile planuh cincinal caracterul lor rdist, cațeitatea de a mobiliza mai (tiv resuele materiale și energiile umane ale țării pe coordonatele lei evol ii mereu di-' namice, armloase, «hilibrate. A- vem astfel u^lan cal se integrează organic iioncepți; unitară și de lungă persp<va a palidului nostru cu privire ^ezvoltaea economiei naționale încordată cu cerințele progresutennicqș.tiințific și cu trebuințelePoruluț..............................în proceSlaboraii și pregătirii clncinaluli971—195, în județul Satu-Mariu mtolmit numeroase studii și Je’ au fost dezbătute în es.uc=esMe în întreprinderi, cen _ln adanări ale oamenilor mi ln cqnitetul județean de part'ceP‘nd încă din 1968. în acesfxt a ‘ost relevată dez- voltare?mica susținută pe care iudețulMare o va înregistra în actualdnaIi dezvoltare reflectată siln ritmul mediu anual de ere®. Producției industriale de 12 ta’ ritm superior celui pe ar1 industriei țării. Pro- ductbmu?ci.i va crește, In in- dustrtului’ într-un ritm anual de 8J*’ fata de 7.3 la sută cît esteE pe ansamblul industriei t.ării‘eltuielile materiale se 'e?'13 reduse cu 6 la sută.y( a arătat că oamenii mu județ — români, ma- ah?ani Și de alte naționali- £ățil hotărîți să-și îndepli- n0,mod exemplar sarcinile C0i, să acționeze cu toată fe. pentru eliminarea nea- ■„care se mai manifestă Țj-irea materiilor prime și j-, în utilizarea capacităti- p-afețelor de producție, în țmpului de lucru, în orga- Sducției și a muncii. Re- . la cerința obiectivă a onținue a eficienței eco- a îmbunătățirii permanen- iții produselor, el a arătat rele și centralele indus- uie să dovedească mai pundere pentru asigurarea ării tehnico-materiale a erilor.inuare, a fost scos în evi- tul că sarcinile primlilui an lului se realizează cu suc- deț. Jn industrie, planul pe fost îndeplinit și depășit, iar mtele asumate în întrecerea ețe pe acest an au fost inia principalii indicatori cu

4 i mai devreme. în agricultură Jeîțin producții bune și foarte bL*la toate culturile.Ș torul a spus în continuare : jharea multilaterală a sarcini- . iprinse în proiectul planului c.lnc; atestă cu prioritate meritul ?.e.os. care revine conducerii par- "““{îostru, personal tovarășului "î™'.Ceaușescu, în soluționarea ștunți -a tuturor problemelor ho- raritoapeHtfjj înaintarea neabătu- ;? ,pe ea făuririi societății socia- lîf ’’'■lateral dezvoltate. Consfă- ’■mrue jnizate pe cele mai dife- E1. ., d<5nii ale activității sociale, vizitele -ematice care tovarășul îycoiae \ușescu ie face in județe și in unijig economice, întîlnirile !ucr.u ‘te cu oamenii muncii, analizele, ifnnde inițiate de secretarul gene aj partidului în legă- ;VEa CU C'lVnai esențiale probleme mersuluonstrucției noastre so- ' f,’±Ste» repiR‘ă tot atîtea căi de c-retă, nemijlocită, a realității, c<tjțUje o garanție că P^y,ecJer\e c.Plan pentru o pers- pcîS,lva de. a11 ani răspund mai mult ca oricirieerințelor reale ale etapei istorice > care o străbatem. . rn incbeiere,^ Tbitorul a arătat că transpunerea inață a mărețelor o- biechve ale cincdujuj cere fiecărui om al muncii. olapa conștiință, o v!.UnCa țntensa, .sponsabilă, subliniind, in acest însemnătatea teoretică și practț a programului de educație comu5tă a poporului, adoptat de Comity Executiv al ■ , al P.C.R., la -opunerea tovarășului Nicolae Cealescu.In cuvîntul său destul lihnii 
Florescu a arăt, că industria chimică românească stprezintă și în perioada 197.1-1975 ca ea mai dinâ- ?lca Eamura, a econoiiei naționale. In 1975 producția chirrră va fi de Se doua ori mai față de1970. cu un ritm medic anual de creștere pînă la 17,5 la ută, superior ritmului de creștere al industriei in ansamblu.. Pentru realizarea acestui ritm în industria chimică se vor ințestl în a- cest cincinal peste 22 Ia sufi din volumul total al investițiile industriale.. Ținînd seama de numărul mare de instalații noi — peste 300 — care urmează. să fie puse în funcțiune în aceasta perioadă, o îndatorire de seamă a colectivelor din industria chimica este de a lupta cu hotărîre împotriva unor lipsuri care se manifesta în respectarea instrucțiunilor de funcționare a instalațiilor, pentru întărirea disciplinei tehnologice spre a evita orice. întrerupere de fabricație. , 29 la sută din fondurile de investi- ții alocate industriei chimice în a- cest cincinal vor fi dirijate pentru construcția unor mari unități industrial în. domeniul îngrășămintelor, antidăunătorilor și biostimulatorilor. Consumul de îngrășăminte chimice

va fi în. 1975 de circa 200 kg substanță activă la hectar, ceea ce, avind în vedere caracteristicile solului nostru, se încadrează în consumul țărilor cu o producție agricolă intens dezvoltată.O atenție deosebită se va acorda în continuare industriei petrochimice. îndeosebi, prioritate va avea producția de materiale plastice de înaltă rezistență, de rășini sintetice, de materiale plastice necesare construcțiilor moderne. Un capitol special din acest domeniu va fi lărgirea pe scară foarte largă a producției de ambalaje din materiale plastice.Se va dezvolta producția la sorturile existente de cauciucuri sintetice, urmînd a se realiza în același timp și instalațiile pentru fabricarea cauciucului poliizoprenic, înlocuitor al celui natural. Producția de fire și fibre chimice va crește de peste 2,2 ori.După ce a scos în evidență unele deficiențe resimțite în activitatea întreprinderilor dțn ramura industriei chimice, vorbitorul s-a oprit asupra rolului cercetării științifice în dezvoltarea producției și a precizat : O preocupare deosebită a ministerului va fi organizarea cercetărilor în așa fel încît să se elaboreze tehnologiile de perspectivă în vederea eliminării importului de licențe, să se organizeze activitatea de inginerie chimică astfel ca trecerea cercetărilor la experimentarea și producția industrială să se facă într-un termen cit mai scurt. Realizarea unei legături strîn- se între știință și tehnologie, între cercetare și producție, între învăță- ' mîntul superior și practica industrială va crea condițiile ridicării întregii eficiențe în activitatea din industria chimică.Vorbitorul a analizat critic activitatea institutelor de proiectare ale ministerului care manifestă întîrzie- re în predarea documentațiilor în vederea executării lucrărilor de investiții. prevăzute în acest cincinal, în elaborarea documentațiilor uneori s-a manifestat lipsă de exigență față de marile probleme ale eficienței economice, ale realizării unor lucrări de construcții și tehnologice cu un preț scăzut. De aceste lipsuri sînt vinovate în aceeași măsură cadrele ministerului, organele sale care n-au manifestat exigența necesară într-un domeniu de eficiență economică atît de important. Adoptarea unor soluții constructive moderne în proiectare va permite ca ponderea volumului de construcții și montaj prevăzut în plan să scadă la 37 la sută față de 46,2 la sută realizat în perioada 1966—1970.Creșterea substanțială a volumului de utilaje prevăzut a se realiza în țară, în care utilajele cu nivel tehnic ridicat din oțeluri înalt aliate au de la an la an o pondere tot mai mare, ridică probleme importante în organizarea sectorului de instalații și utilaje chimice din cadrul industriei

constructoare dq mașini. In același timp, Ministerul'' Industriei Chimice va dezvolta producția proprie de utilaj chimic, piese de schimb și matrițe, astfel Ca în 1975 producția să crească față de 1970 de 2,5 ori la utilaje și 2,4 ori la piese de schimb. Programul de dezvoltare în perioada 1971—1975 prevede crearea unor disponibilități importante de produse chimice la export. La produsele chimice, valoarea exportului în perioada 1971—1975 va fi de circa 2,3 ori mai mare decîf în perioada 1966—1970. Nivelul exportului din producția industriei chimice cere prospectarea unor piețe sigure și de lungă durată, dezvoltarea cooperării cu țările din cadrul C.A.E.R., cu toate țările socialiste, la volume mult superioare față de cele realizate pînă acum.Eforturile constructive pe care le depune poporul nostru, sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale, pentru punerea deplină în valoare a resurselor materiale și umane, constituie o ilustrare a aspirațiilor sale de progres economic și social, de bunăstare, reprezintă contribuția sa cea mai de seamă la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la promovarea nobilei cauze a internaționalismului socialist. ■Voi vota legea pentru aprobarea cincinalului cu toată încrederea și entuziasmul pe care mi le inspiră politica înțeleaptă, clarvăzătoarei a Partidului Comunist Român.Exprimîndu-și deplinul acord față de prevederile proiectului legii privind planul cincinal 1971—1975. depu- tatm Doijce Popescu, maistru la uzina „Progresul" din Brăila, a spus în cuvîntul său : In contextul dezvoltării impetuoase a vieții economice și social-culturale a țării, și județul nostru, care dispune de b economie puternică, va cunoaște, în actualul cincinal, o dezvoltare susținută, producția globală industrială a anului 1975 urmînd să fie cu circa 3 miliarde lei mai mare față de anul 1970. Continuarea in ritm susținut a lucrărilor noii termocentrale de la Chișcani, dezvoltarea șantierului naval care va permite construirea de vase maritime de 4 500 și 7 500 tone, realizarea unui amplu program de irigații în agricultură, construirea unor importante obiective zootehnice vor asigura dezvoltarea puternică a județului Brăila și, o dată cu aceasta, creșterea contribuției lui la progresul economiei naționale.Examinînd proiectul legii pe care-1 dezbatem, am remarcat că dezvoltării industriei construcțiilor de mașini j se acordă în continuare, pe bună dreptate, o atenție deosebită. Uzina „Progresul", unde lucrez ca maistru, profilată pe construcții industriale și rutiere, este înzestrată cu numeroase mașini moderne, dar, pentru satisfacerea unor cerințe mai înalte, capacitatea ei de producție se va extinde în actualul cincinal. In acest sens se construiește o fabrică de excavatoare hidraulice, au început lucrările pe șantierul noii turnătorii de oțel, se va dezvolta fabrica de utilaj complex și altele, statul cheltuind peste, .un , miliard de lei. Prin ridicarea randa- ' mentului utilajelor existente, ..foKVSi.-'1" reă mal rațională a suprafețelor"’de ... producție existente, prin iritrarea in' funcțiune a noilor obiective, producția globală a uzinei va crește cu 65 la sută.Pentru dezvoltarea Întreprinderii, statul face eforturi financiare mari, a spus în continuare vorbitorul. Ca a- tare, colectivul nostru trebuie să valorifice intens condițiile create. Spun aceasta întrucît în uzină există încă secții, utilaje a căror capacitate este folosită sub posibilități ; la unele piese importante procentul de rebuturi este încă mare. în același timp, cadrele tehnice trebuie să se ocupe mult mai temeinic de introducerea unor tehnologii moderne de fabricație, procedee noi de turnare a pieselor din fontă, de tratamente termice.Ne revine sarcina ca in acest cincinal să realizăm mașini și utilaje de înaltă calitate, ceea ce implică un e- fort mai mare pentru ridicarea calificării profesionale a tuturor muncitorilor și tehnicienilor, fără excepție. Aceasta cu atît mai mult, cu cît în uzina noastră, aproximativ 70 la sută din numărul muncitorilor sînt tineri, unii abia ieșiți de pe băncile școlii, cu diplomă dar cu puține cunoștințe tehnice. Alții vor să cîștige mult muncind puțin, de mintuială. Conducerea uzinei, noi, comuniștii, căliți la școala muncii și a vieții, avem datoria de a lua măsuri hotărite pentru lichidarea acestor neajunsuri, de a imprima în activitatea fiecărui salariat o înaltă responsabilitate față de sarcinile ce ne revin și rezultatele obținute.în numele tovarășilor mei de muncă — a spus în încheiere vorbitorul — îmi exprim convingerea că sarcinile înscrise în planul cincinal sînt pe deplin realizabile și mobilizatoare, constituind un nou și puternic imbold în munca noastră.Luînd cuvîntul, deputata 
nora Cojocaru a spus: Colee’ tivului Fabricii de confecții și tricotaje București, cea mai mare unitate cu acest profil din țară, îi revin în noul cincinal sarcini deosebite, mobilizatoare. Producția globală Industrială va fi mai mare la sfirșitul anului 1975 cu un miliard lei față de 1970, iar producția destinată exportului va fi cu 84,5 la sută mai mare. In această perioadă productivitatea muncii trebuie să crească cu 39,3 la sută, cea mai mare parte din sporul de producție se va obține pe această cale.O tradiție încetățenită în anii construcției socialiste, străbătută de un tot mai puternic suflu novator, îndeosebi după Congresul al X-lea al partidului, determină în fiecare etapă colectivul fabricii noastre să considere sarcinile ce-i revin din planul de stat drept nivel minim al programului de activitate. în cadrul dezbaterilor pe marginea sarcinilor ce ne revin, la nivel de secții și ateliere, au fost făcute zeci, sute de propuneri îndreptate spre perfecționarea tehnicii, tehnologiilor, spre organizarea științifică a producției și a muncii, spre extinderea acțiunii de mecanizare, se- miautomatizare și automatizare a proceselor de lucru în confecții prin autoutilare, invenții,' inovații, stabi- lindu-se noi mijloace de valorificare a unor importante rezerve interne. Larga acțiune de autoutilare, care s-a dezvoltat în ultima perioadă în fabrică, s-a concretizat în construirea unui număr important de mașini și dispozitive, parte brevetate ca invenții ; ea continuă cu cercetarea și studierea posibilităților de proiectare și construire cu forțe proprii a unor noi u- tilaje care vor conduce la creșterea substanțială a gradului de mecanizare și chimizare a execuției produselor de îmbrăcăminte. Sporul de producție și calitate va urma în mod firesc.Preocupările pentru îmbunătățirea

condițiilor de muncă și de trai ale salariaților, pentru asigurarea securității muncii, pentru extinderea și aplicarea studiilor de psihologie industrială și ergonomie vor facilita, la rindul lor, creșteri importante ale potențialului productiv. Eforturile susținute ale întregului nostru colectiv pentru organizarea superioară a producției și a muncii, perfecționarea tehnicii și tehnologiei de fabricație, promovarea noului în toate domeniile activității tehnico-economice au con- dus la realizarea și depășirea indicatorilor de plan pe primele 9 luni cu 133 milioane lei. ceea ce demonstrează că sarcinile care le avem, deși sînt mari, sînt realizabile. Au fost îndeplinite și prevederile de plan pentru export.Subliniind în continuare preocupările colectivului fabricii, îndreptate spre ridicarea calitativă a producției, vorbitoarea a arătat că ele trebuie să aibă însă un corespondent direct în receptivitatea pe care trebuie să o manifeste organele comerțului interior în contractarea și desfacerea i noilor sortimente de confecții și tricotaje. Trebuie să se țină seama de dorințele expuse de public cu prilejul vizitării Pavilionului de mostre 1971.în vederea realizării tuturoit prevederilor ce ne revin în actualul plan cincinal, consider că este necesar să primim un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Industriei Ușoare, îndeosebi în domeniul aprovizionării fabricii cu materii prime și materiale. In același timp,'cerem sprijinul unităților cu care colaborăm în realizarea producției, pentru ca acestea să-și îndeplinească la termen obligațiile contractuale.în cuvîntul său, deputatul QtlgQf. 
ghe Tunase a spus: proiectul actualului plan cincinal constituie rezultatul unor laborioase studii și analize științifice, participarea nemijlocită a maselor de oameni ai muncii contribuind în măsură însemnată la găsirea unor căi pentru utilizarea intensivă a potențialului economic, pentru punerea în valoare a rezervelor economiei naționale. Regăsim în proiectul de plan pe care îl dezbatem spiritul prețioaselor indicații din cuvîntarea secretarului general, al partidului la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, precum și indicațiile ulterioare date de conducerea de partid, pentru făurirea unei economii moderne.Prevederile planului cincinal reliefează preocuparea partidului și statului nostru pentru repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de ridicare economică și social-culturală a tuturor județelor țării. Beneficiar al acestei politici înțelepte este și județul Vaslui, care în perioada 1971—1975 va cunoaște ritmuri superioare de creștere a potențialului său economic. Ritmul mediu anual de creștere a producției globale industriale în județul nostru va fi de 20,2 la sută, față de 12,2 la sută cît se prevede pe ansamblul industriei.Volumul investițiilor centralizata din fohdunlei.statului va însuma.<pes- te,,.5..4..<miliarde: lei, ceea ce înseamnă o .-creștere de: două ori.<și'■jumșțâtb''" față de cincinalul precedent. Alocarea acestor importante sume va permite apariția în acest cincinal pe teritoriul județului a unor fabrici și uzine cu profile de producție diferite, va contribui la ridicarea generală a orașelor și satelor noastre. în actualul cincinal sînt prevăzute a se realiza, de asemenea, importante obiective social-culturale.Pentru grija și sprijinul direct și concret acordat dezvoltării județului Vaslui, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe a- ceste meleaguri, exprim îhcă o dată sentimentele noastre de adîncă recunoștință și mulțumire conducerii superioare de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Hotărîrea noastră fermă de a transpune în viață politica partidului și statului nostru, în toate domeniile de activitate, este confirmată de rezultatele bune pe care le-am obținut pe cele nouă luni din acest prim an al cincinalului, cind planul producției marfă industrială a fost realizat in propor- , ție de 106,8 la sută.•Dat fiind numărul important de obiective industriale ce se vor construi în județ, noi acordăm, o atenție deosebită asigurării cu cadre a noilor unități. Sporirea potențialului industrial cere să asigurăm în acest cincinal peste 8 000 de muncitori calificați. De aceea, împreună cu ministerele și centralele de resort va trebui să creăm condiții mai bune pentru dezvoltarea învățămîntului profesional.Pentru succesul deplin al vastului program de investiții din acest cincinal, considerăm că la nivelul ministerelor, institutelor de proiectări și centralelor trebuie să se manifeste mai multă operativitate în elaborarea documentațiilor tehnice, deoarece in prezent sint multe tărăgănări și întîrzieri.Pe 'unele șantiere de construcții industriale și social-culturale se mențin neajunsuri, mai ales în ceea ce privește organizarea muncii, folosirea utilajelor și instalațiilor de construcții, gospodărirea materialelor și disciplina în producție. Va trebui să- mobilizăm toate forțele pentru lichidarea rămînerilor în urmă la fabrica de izolatoare, la filatura de bumbac și amenajarea piscicolă Cîrja, pentru respectarea întocmai a termenelor de punere în funcțiune.Fiind convins că edificiul societății socialiste multilateral dezvoltate se prefigurează tot mai luminos în perspectiva actualului hotărîiea oamenilor dețul Vaslui de a-și turile pentru ca, la țialului general al județului nostru să semnat.In cuvîntul său, deputatul joțjjț 
Avrani a spus ■ Proiec^ui pianului cincinal stabilește sarcini deosebite pentru Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Aceasta, întrucît, pro- ducind mijloacele tehnice necesare înzestrării proceselor de producție din toate domeniile, progresul construcțiilor de mașini se răsfringe asupra dezvoltării tuturor celorlalte ramuri.Concretizînd, ministrul industriei construcțiilor de mașini a arătat : Prevederile actuale indică un ritm mediu anual de creștere a producției pe întreaga ramură de 16,7 la sută, față de 11,5—12 la sută cît a fost stabilit prin Directive pentru cincinalul 1971—1975. Inregistrînd astfel un ritm comparabil cu cele mai dinamice realizări pe plan mondial, la sfirșitul perioadei. producția industrială a construcțiilor de mașini va fi de peste două ori mai mare decit în prezent.O trăsătură esențială a noului program pe cinci ani, pentru construcția

cincinal, exprim muncii din ju- intensifica efor- sporirea poten- . patriei, aportul fie tot mai în-

de mașini, o constituie mutațiile calitative in structura acestei ramuri, în strînsă corespondență cu cerințele de dezvoltare complexă și multilaterală a întregii noastre economii. Va crește producția de utilaje energetice cu parametri funcționali ridicați, de utilaje tehnologice și linii complexe pentru industria chimică,' alimentară, a materialelor de construcții, de utilaje pentru mecanizarea lucrărilor de construcții, pentru agricultură și irigații, de, mașini unelte —' toate direcții prioritare stabilite prin legea planului de stat. Construcția de nave se va dezvolta intr-un ritm mult superior celui prevăzut în directive. Importante creșteri se prevăd' și pentru industria electrotehnică și electronică, unde s-a alocat un volum mare de investiții — mai ales în domeniul utilajelor de calcul și al componentelor electronice profesionale și care se materializează încă din primii ani ai cincinalului, precum și eforturile ce se fac pentru a dezvolta industria iccanicil de precizie.Corespunzător acestor priorități, ritmurile medii de dezvoltare vor marca : pentru mecanica fină și optică 38,8 la sută, pentru mașini-unelte peste 32 la suta, pentru industria electronică 26,9 la sută, pentru utilaje tehnologice complexe 21,1 la sută.Pentru a realiza sarcinile pe care le avem pe linia îmbunătățirii structurii producției, un apcent deosebit îl vom pune pe perfecționarea și modernizarea mașinilor și utilajelor. In anul 1975, două treimi din volumul producției va fi obținut prin fabricația de mașini și utilaje noi sau modernizate. In mod corespunzător, prevedem ca sporirea nivelului tehnic al producției să ridice valoarea unei tone de produs cu 20—30 la sută peste realizările anului 1970. Necesitățile de dotare a economiei vor fi acoperite de industria noastră în proporție de circa 70 la sută.Referindu-se la unele deficiențe resimțite în activitatea ministerului pe care-1 conduce, deputatul loan Avram a arătat: Nu am reușit să imprimăm răspunderea și preocuparea corespunzătoare organelor din minister, centrale și uzine, pentru pregătirea producției, respectarea disciplinei tehnologice și a calității unor produse, cît și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale la utilaje tehnologice.Progresul calitativ al ramurii se va reflecta în creșterea prioritară a exportului de mașini și utilaje, care este prevăzut să sporească de 2,3 ori, deci cu un ritm mediu anual de 17,5 la sută, mult superior celui pentru întreaga economie. Conform planului, exportul de utilaje va atinge un volum de peste 29 la sută din totalul exportului țării, pondere echivalentă cu aceea din unele țări dezvoltate din punct de vedere industrial. Pentru fundamentarea prevederilor de export se vor face studii de prognoză și marketing pe principalele produse. Vom extinde și diversifica cooperarea cu țările socialiste. Se vor intensifica legăturile de cooperare de lungă durată cu întreprinderi de renume mondial din toate țările lumii.Ca o reflectară a politicii partidului de dezvoltare armonioasă,a industriei pe întreg teritoriul' ..patriei,' beneficițnd. de,< marele volum ,cle> hfr..', ves.tiții alocat ramurii construcțiilor.;, de mașini, în primii trei ani ai cin-"1 cinalului, vom construi, pe lingă dezvoltarea uzinelor existente, 45 de întreprinderi noi, 29 dintre acestea fiind amplasate in localități în care, pînă în prezent, nu există industrie constructoare de mașini. In acest fel, la sfirșitul cincinalului construcția de mașini va fi prezentă în 37 de'1 județe ale țării. Se va realiza un ritm mediu anual de creștere a productivității muncii pe ramură de 8,3 la sută.In Încheiere, vorbitorul a spus : Bazați pe rezultatele unei largi consultări a oamenilor muncii, pe experiența dobindită și potențialul de care dispunem in prezent, constructorii de mașini pășesc cu încredere la înfăptuirea acestui nou plan cincinal, care va contribui la perfecționarea structurii economiei românești, la sporirea prestigiului României și . a competitivității produselor sale în circuitul mondial de valori, la creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului român' — țelul final al întregii politici a partidului nostru.In actualul cincinal vor fi adîncite, în continuare schimburile economice și științifice cu toate țările socialiste. Dezvoltind an de an în ritmuri înalte producția de mașini și utilaje, noi ne aducem contribuția, împreună cu oamenii muncii din celelalte ramuri industriale, la creșterea potențialului economic al țării, la ridicarea României socialiste pe noi trepte ale progresului și civilizației. In acest fel ne îndeplinim și obligațiile ce ne revin pentru întărirea sistemului socialist mondial, ne aducem contribuția la creșterea prestigiului său pe arena internațională.Luînd cuvîntul, deputatul
ghe Năstase * spus: chemați astăzi să exprimăm și să aprobăm unul din de creație istorică conștientă — noul plan cincinal — elaborat cu participarea întregului popor, îmbunătățit și adus la dimensiuni generatoare de optimism și mindrie patriotică prin grija pătrunsă de exigență și scrupu- lozitatea ce atestă dragostea nemărginită și înaltul spirit de răspundere față de destinele patriei ce călăuzesc permanent conducerea partidului, pe iubitul nostru conducător — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Județul Argeș a cunoscut în perioada anilor 1966—1970 o adevărată „explozie industrială". Peste 33 000 de oameni, în majoritatea lor de la sale, s-au integrat în noile și modernele fabrici și în noile orașe. Noi am văzut pe viu ce înseamnă politica partidului de industrializare, 1 trăim din plin imperativele ei și vă spun că oricît de bine ar fi alese cuvintele, ele nu pot să exprime și să sintetizeze întreaga intensitate a sentimentelor de nețărmurită dragoste, de stimă și recunoștință fierbinte pe care le purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu; omul pe care noi, cei din Argeș, împreună cu întregul popor îl numim ctitorul României moderne, țară' socialistă prosperă, multilateral dezvoltată. Cu toate că avem o creștere a producției globale de 21.4 la sută față de 1970 — prevederile planului pe 1971 în județul Argeș vor fi realizate și depășite la toți indicatorii. Avem o situație bună în domeniul investițiilor. După analizele noastre, există condiții ca mari capacități de producție să fie puse în funcțiune cu mult înainte de termenul planificat, ceea ce va asigura economiei naționale un spor însemnat de produse.Cu toate acestea nu putem afirma că totul este pus la punct. Pe platforma petrochimică, din cauza tergiversării întocmirii documentației
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tehnice și a contractării unor utilaje și materiale atît din țară, cît și de peste hotare, in prezent există o serioasă întîrziere în pregătirea investițiilor pentru anul 1973.Planul cincinal ne obligă la o disciplină contractuală riguroasă, la respectarea intru totul a colaborării dintre întreprinderi. Din examinarea modului cum întreprinderile din județul nostru își îndeplinesc sarcinile de colaborare s-au constatat o serie de lipsuri. De aceea, comitetul județean de partid a hotărît să urmărească cu strictețe la fiecare decadă și lună onorarea contractelor.Pornim la înfăptuirea planului cincinal intr-o perioadă cind întregul partid, întregul popor dezbat și aplică cu însuflețire amplul program de educație marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Din ideile cuprinse în program s-a născut și inițiativa de a transforma fiecare unitate economică, fiecare localitate, întregul județ Argeș intr-un județ al hărniciei, cinstei, onoarei și demnității socialiste.Consider că, In contextul acestei largi mișcări de masă, trebuie să consultăm permanent muncitorii cu mare experiență — și asemenea oameni sînt și vor apărea din ce în ce mai mulți pe meleagurile argeșene — ca ei să participe la rezolvarea din ce în ce mai bine a problemelor complexe ce stau în fața județului nostru. Apreciez că în acest fel se va exercita și mai deplin rolul de conducător în societate care revine de drept, în sistemul muncitoare, partidului că și în prevederile cincinalului vor fi exemplar îndeplinite.Remarc cu satisfacție — a spus în cuvîntul său deputatul Aufg| 
BOZgQn — acest cincinalindustria construcțiilor de mașini va cunoaște un ritm de creștere rapid, ca o consecință a orientării hotărite spre o structură modernă și eficientă, spre a imprima producției sociale caracteristici moderne, de a-i incorpora tot ceea ce este înaintat și de a o dezvolta in deplină concordanță cu trebuințele poporului. Subramura construcției de ' mașini-unelte, așa cum este prevăzut în proiectul planului cincinal, cunoaște creșteri deosebit de importante, producția acesteia în anul 1975 urmînd să fie de aproape 4 ori mai mare față de nivelul anului 1970.Referindu-se la sarcinile Fabricii de mașini-unelte și agregate — București, vorbitorul a spus': Uzina noastră își va dubla, pînă la sfirșitul cincinalului, producția de mașini-unelte grele, mașini de rectificat și mașini agregate paralel cu o largă diversificare a acestora. Pe baza programului prioritar privind cercetarea, a- similarea și fabricația mașinilor cu comandă numerică vom pune în fabricație de serie 11 tipodimensiuni de mașini unelte cu comandă numerică și secvențială.Dacă dotarea tehnică prin investițiile alocate asigură acest program de dezvoltare a fabricației, o pro- bletpă primordială o constituie; atît pentru' n.oi, cît'. și pentru întreaga subramură>«-;de eialtfel? creșterea?1} ,și.... pregătirea corespunzătoare a forței de muncă, atît sub raport cantitativ, cît mai ales calitativ.Deși în uzina noastră avem rezultate bune în pregătirea cadrelor, totuși, efectivul- existent nu acoperă integral sarcinile ce ne stau in față de-a lungul cincinalului. De aceea, alături de intensificarea muncii de ri- ' dicare a calificării prin programul de reciclare a efectivului de care dispunem azi, vom continua susținut activitatea de școlarizare prin formele de învățămînt profesional, a unui important număr de tineri. Totodată, tre- cînd la înfăptuirea indicațiilor conducerii de partid și de stat, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind legarea învățămîntului de producție, fabrica noastră a luat măsuri de patronare a Facultății pentru tehnologia construcțiilor de mașini din cadrul Institutului politehnic București, de înființare a unui, atelier de practică la Liceul Mihai Viteazul și a unui atelier-școală de mașini-unelte in uzină.Ținînd seama de faptul că pe parcursul acestui cincinal peste .50 la sută din efectivul fabricii îl vor constitui muncitorii tineri, munca de educare comunistă a tineretului va trebui să constituie și în viitor o preocupare de primă importanță, atît în cadrul fabricii, cît și în afara ei.Experiența de pînă acum. ne. convinge că fabrica este ea însăși o școală, este locul unde se îmbină învățămintul cu practica, este locul unde se formează pentru viață tinerele vlăstare, schimbul nostru de mîi- ne. Aceasta impune la noi, ca și in alte părți, ca fiecare conducător pe locul de producție să fie. în primul rind un cadru cu o înaltă conștiință politică și cu o temeinică pregătire ideologică.Ne ptopunem, de asemenea, avind in vedere importantele creșteri ale efectivului de muncitori în noua etapă de dezvoltare a fabricii să ne preocupăm în mod deosebit de recrutarea tinerilor absolvenți de liceu, să-i atragem la meseriile de înaltă tehnicitate specifică fabricației de mașini unelte, să întreprindem o muncă intensă educativă cu acest tineret care este astăzi influențat de mentalitatea și prejudecata nejustificată că tivă și de birou tirii lui.In continuate, rit ia complexul plică în fabrică
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vorbitorul s-a refe- de măsuri ce se a- <_____ ____ . în vederea îmbună-lățirii calității produselor și modernizării lor.Totodată, el a atras atenția asupra unor greutăți pe care le întîm- pină întreprinderea. Vreau să subliniez faptul că, după 10 ani de la înființarea fabricii de mașini-unelte și agregate, centralele vizate trebuie să rezolve problema cooperării între uzină și principalii furnizori de pie- . se turnate și eboșate din București, și, nerezolvînd aceste probleme, solicităm ministerului nostru, tovarășului ministru loan Avram, să intervină în prag de cincinal — de fapt un an este aproape gata — pentru ca să se rezolve definitiv această problemă, întrucît ea constituie problema de bază în afară de problema forței de muncă.Referindu-se la exportul de mașini- unelte, vorbitorul a subliniat că ar fl necesar să se aducă unele îmbunătățiri legislației în vigoare. Astfel, pentru satisfacerea promptă a cererilor partenerilor externi, Centrala industrială și unitățile producătoare de mașini-unelte ar trebui să aibă competența de a lansa în fabricație unele produse cu ciclu lung, In condițiile cind nu sînt perfectate încă contractele externe.
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în cuvîntul său, deputatul
Mic^Sescu a arătat câ>concomi-tent cu dezvoltarea cu precădere a industriei noastre socialiste, un obiectiv însemnat al perioadei 1971—1975 îl constituie dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi apelor, ramuri esențiale ale economiei noastre, chemate să satisfacă tot mai deplin cerințele crescînde de produse agroatimentare ale populației, nevoile de materii prime ale industriei și să creeze disponibilități pentru export. Ca urmare a ajutorului permanent acordat agriculturii de conducerea de partid și de stat, a eforturilor depuse de lucrătorii din agricultură in acest prim an al cincinalului s-au obținut rezultate mai bune decît în anii tre- cuți. La cultura griului s-a obținut cea mai mare producție din istoria țării noastre. De asemenea, producții mai mari decît în anii anteriori s-au obținut și la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr și alte culturi. Totuși, dacă ministerul nostru, organele a- gricole teritoriale și lucrătorii din u- nitățile agricole de producție ar fi folosit mai bine mijloacele asigurate, realizările ar fi putut fi mai bune, am fi putut înlătura pierderile din timpul vegetației culturilor, la recoltare, transport și depozitarea produselor agricole, am fi avut azi strînsă o recoltă mai mare.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru, în cuvîntarea ținută la Ziua recoltei, agricultura noastră dispune de mari rezerve și posibilități pentru ca în anii următori să realizăm și chiar să depășim producțiile stabilite în planul cincinal.După cum s-a arătat și în expunerea tovarășului președinte al Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în perioada 1971—1975 producția de cereale trebuie să ajungă în medie, anual, la peste 17,4 milioane tone, cu aproape 5 milioane tone mai mult decît media anuală a cincinalului trecut. O atenție deosebită se va acorda plantelor tehnice pentru a recupera rămînerea în urmă față de posibilitățile ce le avem, atît sub raportul randamentelor pe hectar, cit și al suprafețelor cultivate.Dezvoltarea producției legumicole va fi realizată în continuare pe calea intensificării și specializării, pentru a asigura o folosire corespunzătoare a bazei materiale și a obține producții mari și cu o eșalonare care să acopere, în bune condiții, nevoile de aprovizionare. Trebuie luate măsuri atît de minister, cit și de organele agricole județene, de unitățile de producție, pentru a crea condiții în fiecare județ în vederea asigurării pe plan local a necesarului de legume pentru consumul populației și a dez-' voltării bazelor de materii prime din jurul fabricilor de conserve.Sarcini importante revin viticulturii și pomiculturii, unde va trebui să luăm măsuri de consolidare și ridicare la nivel corespunzător a posibilităților de producții, ale plantațiilor efectuate în ultimii' ani.? Pentru a îmbunătăți randamentul ie producție la hectar și 'ia.- înlătura rămînerile în urmă în producția vegetală, față de alte țări cu condiții asemănătoare, vp trebui ca ministerul nostru să ia măsuri pentru folosirea mai bună a bazei tehnico- materiale de care dispunem, astfel incit sporul de producție vegetală prevăzut în acest cincinal să fie realizat aproape în totalitate pe seama creșterii producțiilor medii ,1a hectar, în vederea înfăptuirii acestor sarcini au fost întreprinse o serie de acțiuni importante pe calea dezvoltării și diversificării mecanizării, îndeosebi pentru culturile tehnice și horticole, introducerea chimizării în toate sectoarele agriculturii, în extinderea acțiunilor de îndiguiri, desecări și irigații, .îmbunătățirea producției de semințe și material săditor vitipomicol.Un loc principal în dezvoltarea producției agricole în noul cincinal îl ocupă zootehnia. în comparație cu 1970, efectivul de porcine va crește cu 59 la sută, cel de bovine și păsări cu cite 28 la sută fiecare, iar ovinele cu 10 la sută. Corespunzător, valoarea medie anuală a producției animale va crește în agricultura de stat și cooperatistă cu 31—50 la sută în actualul cincinal, față de perioada 1966—1970. Programul național de dezvoltare a zootehniei, care stă la baza prevederilor actualului cincinal, are în vedere folosirea experienței proprii, ținînd seama de condițiile specifice țării noastre, urmărind dezvoltarea în paralel a creșterii și îngrășării animalelor, atît în condiții gospodărești, cit și în complexe industriale, in privința complexelor s-au luat măsuri de realizare a lor la dimensiuni mai mici decît cele executate pînă în prezent, corect'ind astfel exagerările făcute și înlăturînd unele dificultăți in exploatare, ceea ce va permite o amplasare mai judicioasă pe teritoriul țării, cu posibilități mai bune de furajare și de hrănire. Pentru folosirea mai completă a bazei furajere vom acorda o deosebită atentie valorificării suprafețelor mari de pășuni, finețe și păduri pășuna- bile. De asemenea, va trebui să utilizăm mai economic suprafețele arabile destinate producerii nutrețurilor prin cultivarea unor plante furajere de producție mare și de valoare ridicată la hectar, cum sînt sfecla de furaj, porumbul de siloz și lucerna. Va trebui să îndreptăm greșeala dea folosi cu precădere concentratele ca soluție de acoperire a nevoilor furajere la taurine și ovine și să reducem consumurile ridicate pentru porci și păsări. Măsuri importante vom lua și pentru îmbunătățirea natalității și reducerea mortalității.Industriei alimentare îi revin sarcini deosebite, ținînd seama de volumul sporit al producției agricole ce se va obține în cincinal, de creșterea nevoilor de consum ale populației, a sarcinilor de export. Va trebui să luăm măsuri pentru a îmbunătăți mult munca în acest sector, pentru a asigura o valorificare superioară și mai diversificată a materiei prime, prin folosirea deplină a actualelor capacități de producție. Dezvoltările viitoare ale acestora vor fi realizate la dimensiuni mai reduse pentru a le apropia cit mai mult de unitățile de producție agricolă și a se crea astfel o legătură directă și cit mai restrînsă cu acestea. _în încheiere, după ce a pus în evidență unele solicitări adresate Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Materialelor de Construcție și, în mod deosebit, Ministerului Industriei Chimice, care pot contribui în mai mare măsură la asigurarea nevoilor de dotare tehnico-materială a agriculturii, vorbitorul și-a exprimat întreaga adeziune cu privire la prevederile din proiectul planului cincinal.

Luînd cuvîntul, deputatul QfțgQf-
ghe Popa a început prin a arătacă proiectul planului cincinal a fost dezbătut cu viu interes și de petro- chimiștii de pe Valea Trotușului, subliniind hotărîrea lor de a-și realiza în mod exemplar sarcinile ce le revin. Pe primele nouă luni ale acestui an — primul an al cincinalului — ei au depășit cu 55 milioane lei planul ia producția yglobală, cu 31,7 milioane lei la producția marfă și au obținut, peste plan, importante cantități de cauciuc, sodă caustică, substanțe pentru combaterea dăunătorilor din agricultură etc. Au fost livrate, totodată, suplimentar la export produse în valoare de 5,3 milioane lei valută. Colectivele de muncă de pe platforma Borzeștiului își propun să obțină, în continuare, noi succese, să ridice pe o treaptă superioară întreaga lor activitate. Rezultatele obținute la acest început de cincinal — a spus vorbitorul — demonstrează că proiectul planului pe care-1 dezbatem a fost așezat pe baze reale, corespunde oondițiilor și posibilităților economiei noastre ; profundul atașament al oamenilor muncii față de politica partidului constituie o garanție sigură că planul va fi înfăptuit cu succes.In preocuparea noastră au stat și stau — ca obiective de primă însemnătate — îmbunătățirea tehnologiilor și dezvoltarea capacităților de producție. în acest sens, în ultima perioadă am obținut rezultate bune.Se știe, a arătat vorbitorul, că întreaga dezvoltare economică și socială a țării în cincinalul actual va fi susținută de un vast program de investiții. Numai în cadrul grupului nostru, volumul de investiții alocat este de circa 5 miliarde lei, fiind utilizat pentru construirea de capacități noi, extinderea și modernizarea celor existente. Parte din utilajele necesare, așa cum am procedat și pînă acum, le vom realiza prin auto- utilare. Pentru a înfăptui, însă, la timp lucrările de investiții prevăzute și a obține o eficiență economică mai înaltă trebuie să fim sprijiniți de către furnizorii de utilaje, în sensul unei livrări prompte, în conformitate cu termenele contractuale. Spun aceasta, întrucît uzinele „Grivi- ța roșie“ din București și Uzina de utilaje chimice din Făgăraș nu au respectat termenele de livrare a unor utilaje solicitate.După ce s-a referit la preocupările întreprinderii pentru ridicarea continuă a .calificării cadrelor, pentru dezvoltarea cercetării științifice, deputatul Gheorghe Popa a spus : întreaga experiență a construcției socialiste a pus din nou în lumină o concluzie de. o mare valabilitate și in actualul cincinal, și anume că rezultatele economice se află într-o legătură organică cu dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Tocmai de aceea, consider necesar să intensificăm activitatea tuturor factorilor educativi și, în primul rînd, să întărim rolul organizațiilor de partid.în încheiere, vorbitorul a exprimat angajamentul muncitorilor, inginerilor și“ tehnicienilor din cadrul Grupuț lui, „industrial de pgțpp.chimie , .^Bor- zești de a-și aduce contribuția ^..înfăptuirea’ grandiosului program de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Am să mă refer, pe scurt — a spus în cuvîntul său deputatul 
Nicolae CrisSea - 13 prevede_rile proiectului de plan din domeniul în care lucrez : industria extractivă de țiței și gaze. Faptul că în anul 1975 se va ajunge la o producție de țiței extras de peste 14 milioane tone, la o producție de gaze de aproape 27 miliarde mc, că pe întreaga perioadă a cincinalului se vor aloca industriei extractive de țiței și gaz. metan 8,4 la sută din totalul investițiilor destinate industriei demonstrează că partidul și statul nostru pun, ca și în ultimii 20 de am, un mare accent pe dezvoltarea industriei petrolului.Eu muncesc în cadrul Institutului de cercetare și proiectare tehnologică pentru industria extractivă de țiței și gaze din Cimpina. în acest cincinal, institutului nostru îi revin sarcini multiple, importante, dintre care menționez perfecționarea tehnologiilor de foraj și extracție pentru sondele de mare adincime, introducerea în practica curentă a procedeelor noi de exploatare — combustia subterană și injecția de apă cu vîscozitate mărită — fundamentarea lucrărilor privind descoperirea rezervelor de țiței și gaze prevăzute. Precizez că activitatea institutului va trebui să conducă în cincinal la mărirea rezervelor recuperabile ale țării cu mai multe zeci de milioane de tone de țiței, la creșterea eficienței exploatării.Desigur, atingerea acestor obiective comportă eforturi pe care întregul nostru colectiv de muncă este hotărît să le facă, îndeplinindu-și exemplar sarcinile din cincinal. Pe un plan mai general, optimismul meu se bazează pe faptul că, printr-o conlucrare armonioasă cercetare- proiectare-industrie, petroliștii, cu sprijinul material acordat de stat, au reușit, în ultimii 20 de ani, să infirme previziunile făcute de foștii proprietari și acționari ai petrolului românesc, după dare „declinul inevitabil" și „apusul" industriei petroliere din România trebuiau să aibă loc de mult. Infirmarea se traduce printr-o producție de țiței de_ aproape trei ori mai mare obținută în ultimul an al cincinalului trecut, față de anul 1950, prin intrarea în circuitul exploatărilor petroliere a unor noi și bogate bazine, prin introducerea — fără a se recurge la licențe străine — a unor metode de mărire a procentului de recuperare a țițeiului din strat și de mărire a productivității sondelor. Toate acestea au contribuit la mărirea rezervelor de țiței ale țării, cu mai multe zeci de milioane de tone, la creșterea ritmului de extracție și la reducerea cheltuielilor de punere în valoare a zăcămintelor. Iată, deci, un „start" bun pentru realizarea marilor sarcini care decurg din documentul pe care-1 dezbatem.Vorbitorul s-a oprit, apoi, la unele probleme a căror rezolvare va asigura posibilități sporite pentru creșterea producției și mărirea eficienței exploatării țițeiului și gazelor. S-a propus, în acest context, o folosire mai largă a rezultatelor remarcabile ale industriei noastre constructoare de mașini în industria petrolieră ; înlocuirea, intr-un timp scurt, a instalațiilor mai vechi care încă se mai utilizează ; introducerea și mai ales extinderea utilizării de diverși aditivi chimici pentru tratarea fluidelor de foraj, a sondelor și a țițeiului și gazelor, elaborați de către institutul din Cimpina, recomandîndu-se Ministerului Industriei Chimice să examineze posibilitatea organizării fabricării 

acestor aditivi într-o întreprindere capabilă să-și schimbe ușor sortimentul de fabricație în funcție de necesitățile industriei noastre și de cerințele la export. A fost subliniată, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii selecționării și repartizării în institutele de cercetare a absolvenților pro- veniți de la universități și din institutele tehnice, arătîndu-se că nu întotdeauna în institutele de cercetare se repartizează absolvenți cu reale aptitudini pentru munca științifică.în încheiere, vorbitorul și-a' exprimat acordul deplin cu prevederile cuprinse în proiectul planului cincinal.Pentru metalurgie, ramură care a cunoscut în anii construcției socialismului și cu precădere în ultimul cincinal. creșteri deosebite — a spus în cuvîntul său deputatul 
AgOChi — actualul proiect al planului cincinal se caracterizează, pe lingă ritmul înalt de dezvoltare cantitativă a producției de metal, prin sarcini deosebite pe linia îmbunătățirii calitative a activității noastre economice.Este o mîndrie pentru noi toți să ne amintim de faptul că, în anul 1970, producția de oțel pe un locuitor a reprezentat 322 kg, în comparație cu numai 22 kg în anul 1948 — anul naționalizării — și 98 kg în 1960. Potrivit hotărîrilor Congresului al X-lea, în anul 1975 se vor produce circa 10 milioane tone oțel, ridicînd producția de oțel pe un locuitor la 450 kg, situînd prin aceasta țara noastră în rîndul țărilor cu industrie metalurgică dezvoltată, cu o economie puternică. Creșteri importante se vor realiza și în compartimentul metalurgiei neferoase, producția de aluminiu înregistrînd o dublare față de realizările anului 1970.Industriei metalurgice îi sînt alocate în această perioadă fonduri de investiții de aproape 35 miliarde 'lei, din care circa 40 la sută se vor folosi pentru lărgirea gamei sortimentale de mărci și tipodimensiuni, pentru ridicarea valorii metalului prin prelucrarea mai avansată a a- cestuia. Ministerul Industriei Metalurgice a stabilit programele privind diversificarea tipodimensiunilor și mărcilor noi ,de oțeluri ce se vor a- eimila în această etapă, valoarea a- cestor produse, care în prezent se importă în cea mai mare parte, re- prezentînd pe întregul cincinal circa 1,5 miliarde lei valută.Creșterea producției de oțeluri a- liate la 1 milion tone în anul 1975 și diversificarea ei reprezintă problema centrală din ansamblul sarcinilor calitative puse în fața noastră în această etapă. In acest scop, au fost stabilite programe complexe de măsuri, vizînd creșterea capacităților de producție, prin modernizarea unor sectoare existente, cit și prin punerea în funcțiune la Tîrgo- viște a noii uzine de oțeluri aliate. Menționăm faptul că, deși în cincinalul trecut metalurgia a realizat integral sarcinile globale, producția de 'oțeluri aliate și carbon .de calitate a Jfost"'dezizâltată insufîîâSit, ‘î'hregi- ^trîhd'(rărtiîheri în uriffi1'fa1)®!7K'" ne-?, cesitățile Economiei. în p'fittifele 9 luni din acest an, producția de oțel aliat reprezintă un spor de 20 la sută față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut. Prin rezolvarea cu succes în continuare a acestei sarcini, metalurgia va răspunde la una din problemele de importanță majoră a economiei. Producerea în țară a tablelor electrotehnice, a oțelurilor de scule, a țevilor inoxidabile și refractare va asigura condiții optime de dezvoltare susținută a sectorului construcțiilor de mașini și chimiei, degrevînd în același timp cu valori importante balanța de plăți la importuri.Acționînd în aceeași direcție de valorificare superioară a metalului, de dezvoltare a metalurgiei în pas cu necesitățile economiei, actualul cincinal stabilește sarcini mobilizatoare privind modernizarea permanentă a producției. După programele stabilite cu marii noștri beneficiari, în 1975, 52 la sută din producția sectorului metalurgic se va obține după tehnologii noi sau în sortimente noi de laminate plate și profilate.Pornind de la indicațiile conducerii partidului, personal ale tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, în actualul cincinal se dezvoltă susținut micro-producția pe lingă institutele de cercetare sau întreprinderi. Dezvoltînd micro-producția de laminate, materiale refractare, produse sinterizate, vom satisface mai operativ unele necesități ale e- conomiei, vom crea o bază puternică de cercetare și experimentări practice în fiecare unitate în parte.Satisfacerea cantitativă, calitativă și sortimentală a necesităților de metal a economiei trebuie să constituie obiectivul, major al activității metalurgiștilor din centrale și minister. Se impun măsuri hotărîte pentru lichidarea abaterilor de la legea contractelor, ' deficiențe înregistrate și în cursul acestui an, în special in întreprinderile producătoare de material tubular.Pentru integrarea producției în sectorul metalurgic, prin proiectul planului cincinal se prevăd fonduri importante pentru dezvoltarea producției de feroaliaje și produse refractare bazice, materiale importate integral pînă în prezent. în a- celași timp, se dezvoltă puternic capacitățile de producere a cocsului la C.S. Galați, folosind în cantități sporite resursele interne de cărbuni. Valorificarea mai completă a resurselor interne pentru siderurgie : minereuri, cărbuni, argile, bauxite _ sau materiale nebauxitice, reprezintă o sarcină de mare răspundere, care revine ministerului și centralelor în actualul cincinal. Programele prioritare aprobate, cu responsabilități și termene, constituie baza de pornire pentru rezolvarea în bune condiții a acestei probleme. Vor trebui găsite noi soluții tehnologice de_ valorificare în condiții de eficiență spo-. rită a acestor resurse interne.împreună cu sectorul geologic și minier din țara noastră, cu Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, va trebui să urmărim cu insistență realizarea programelor stabilite, să valorificăm în termene scurte toate aceste rezerve, existind reale posibilități in acest sens.Proiectul planului cincinal pune în fața noastră sarcini mari privind ridicarea eficienței activității metalurgiei, prin reducerea consumurilor specifice, îndeosebi la cocs și metal. Analizele care au avut Ioc in întreprinderi și centrale, dezbaterea acestor sarcini cu toți oamenii muncii au arătat că obiectivele stabilite pentru metalurgie, în actualul cincinal, impun ca în paralel cu dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție să acordăm o a- tenție sporită pregătirii cadrelor, oamenilor chemați să rezolve toate a

ceste probleme. Avlnd la bază sarcinile și programele stabilite, indicațiile primite din partea conducerii partidului, în sectorul metalurgic în acești ani se vor califica un număr de peste 45 000 tineri din care prin școli profesionale, peste 31 000. Vor fi angrenați în programele de reciclare un număr de peste 100 000 cadre.Experiența ciștigată pînă acum, capacitatea ridicată de cuprindere a problemelor de către colectivele noastre de muncă, potențialul înalt al dotării pe care o avem, precum și modul științific în care au fost fundamentate sarcinile metalurgiei sînt elemente care dau garanția că prevederile înscrise în proiectul planului cincinal vor fi îndeplinite.In cuvîntul său, deputatul Jjjjț 
Drâghici a spus: pr°iectui p13- nului cincinal se prevede ca producția globală agricolă să crească an de an, asigurindu-se astfel satisfacerea mai deplină a nevoilor economiei și populației cu produse agro- alimentare. Subliniez faptul că nivelurile de creștere a producției prevăzute sînt pe deplin realizabile, deoarece sînt stabilite și măsurile de asigurare a bazei tehnico-materiale a agriculturii.în județul Ilfov, creșterea medie' anuală a producției globale agricole în actualul cincinal, față de cel precedent, se prevede a fi de 58 la sută, în același timp, însă, va avea loc o creștere însemnată a parcului de mașini agricole.Vorbitorul s-a referit în continuare la activitatea cooperativei agricole de producție Putineiu, unde își desfășoară activitatea ca președinte. Țin să arăt că, în cooperativa noastră, stabilirea obiectivelor actualului cincinal a constituit o preocupare de răspundere a consiliului de conducere și a specialiștilor, cu consultarea largă a tuturor țăranilor cooperatori. Noi am stabilit ca, în anul 1975, să obținem în medie la hectar cite 5850 kg porumb boabe, 4500 kg grîu, 45 000 kg' sfeclă de zahăr, 2600 kg floarea soarelui. încadrîndu-se în marele sistem de irigații Giurgiu- Răsmirești unitatea noastră va avea la sfirșitul cincinalului o suprafață irigată de 3390 ha.Consider că este necesar ca organele de resort să urmărească mai îndeaproape calitatea lucrărilor de a- menajare a terenurilor pentru irigații, pentru a asigura buna lor funcționalitate. Este bine să se execute cit mai repede și lucrările de desecare a terenurilor joase pentru a preîntîmpina mlăștinirea lor. Pentru exploatarea cu maximum de eficiență a sistemelor de irigații considerăm că o îndatorire principală a noastră, a tuturor celor ce lucrăm în agricultură — de la ministru și pînă Ia fiecare lucrător din unitățile agricole — este să ne ocupăm cu mai multă răspundere de pregătirea din timp a cadrelor necesare cum sînt : motoriștii, vadagiii, udătorii, oameni care . să cunoască bine utilajele, perioadele’ de udări și cantitatea de apă nefcesăra' "fiecărei culturi,. în proiectul planului cincinal pe care l-am studiat cu atenție se prevede ca agricultura să primească an de an cantități sporite de îngrășăminte chimice. Pentru atingerea și depășirea obiectivelor ce ni le-am propus în creșterea producției agricole, solicităm să primim și în continuare sprijinul industriei chimice care să ne asigure cantitățile necesare de îngrășăminte, erbicide și fungicide la timp, adică în perioadele cînd ele sînt necesare agriculturii. Am ridicat această problemă deoarece am întîmpinat unele greutăți în ceea ce privește administrarea îngrășămintelor chimice, în special în toamna aceasta. în Comisia permanentă pentru agricultură s-a arătat că superfosfatul n-a ajuns la timp la cultura griului. Am fost nevoiți să semănăm o parte din grîu fără a administra acest îngrășămînt.De asemenea va trebui să primim un sprijin mai mare din partea industriei și în asigurarea la timp a pieselor de schimb necesare, în consolidarea bazei materiale a atelierelor de reparații din S.'M.A. și secțiile de mecanizare.Deputatul Ion Drăghici s-a referit în continuare la unele aspecte ale creșterii animalelor în cooperativă, menționînd faptul că împreună cu alte 14 cooperative, C.A.P. Putineiu a început construcția unui complex intercooperatist pentru creșterea și îngrășarea porcilor care va intra în producție în anul 1973.Propria noastră experiență demonstrează că în realizarea sarcinilor ce ne revin un rol hotărîtor îl are mobilizarea la muncă a tuturor țăranilor cooperatori. în acest sens, țin să arăt că aplicarea acordului global a îmbunătățit participarea la muncă a țăranilor cooperatori, a determinat sporirea răspunderii lor față de calitatea lucrărilor și realizarea producțiilor prevăzute în plan.Un puternic stimulent care a mobilizat pe membrii cooperatori făcîn- du-i să participe mai activ la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de producție, cit și la sporirea și dezvoltarea avutului obștesc, îl constituie măsurile stabilite de Comitetul E- xecutiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor cooperatori prin majorarea pensiilor, acordarea de alocații pentru copii, asigurarea de condiții pentru tratament, concedii plătite, cit și celelalte măsuri.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele țăranilor din comuna Putineiu, să mulțumesc încă o dată conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o poartă țărănimii cooperatiste.Am avut cinstea să particip la dezbaterea planului cincinal anterior — a arătat, în cuvîntul său, deputatul 
Crisloior Simionescu - ?i să-mi exprim certitudinea că acele cutezătoare țeluri propuse de conducerea partidului și aprobate atunci de Marea Adunare Națională vor fi atinse — și așa a fost. Astăzi, dez- bătînd cifrele din proiectul legii pentru adoptarea planului de stat de dezvoltare economică și socială pe anii 1971—1975, care definesc viitorul țării pe incă cinci ani, am absoluta certitudine că, sub conducerea experimentată a partidului, poporul nostru va face un nou și important pas înainte pe calea progresului și bunăstării, de care județul și orașul Iași vor beneficia intens. Ca să mă refer doar la un exemplu, gîn- diți-vă ce înseamnă pentru noi, ieșenii, reprezentarea concretă a celor 16 100 apartamente, din care peste 7 000 din fondurile statului, ce se vor construi în acești cinci ani ; înseamnă dispariția unor străzi sordide, oameni mutați în apartamente ci

vilizate, înseamnă mindria de a a- răta oricui ce a adus socialismul vechii capitale a Moldovei.Ultimii 5—6 ani cu deosebire au transformat orașul atîtor cărturari într-o cetate industrială a țării. Secretarul general al partidului, care, prin nu știu ce mister își consacră mai mult timp decît unii demnitari pentru a examina problemele ridicate de viață, a urmărit la fața locului acest proces de un uimitor dinamism și ne-a sprijinit cu o înțelegere deplină pentru care îi păstrăm deosebită recunoștință. Veți spune, poate, și nu fără temei, că orice se acordă în plus unui județ se face în detrimentul altora și că deci orice insistențe contravin spiritului de echitate care călăuzește neabătut munca conducerii noastre de partid și de stat. Mi se pare însă că oarecare dreptate am putea avea și noi dacă se ia în considerare îndreptățirea tuturor județelor țării la o situație egală. Or, cu toate eforturile speciale, unanim recunoscute și prețuite de care a beneficiat lașul în ultimii ani, el se va găsi încă în 1975 sub media pe țară la o serie de indici. Astăzi, deși populația județului reprezintă circa 3,4 la sută din cea a țării, el asigură numai 2,5 la sută din producția industrială globală. Ținînd seama că județul nostru se situează pe locul patru în ceea ce privește natalitatea, se poate presupune că acest decalaj se va mai menține încă spre sfirșitul cincinalului. Știm că sînt greutăți obiective, derivate în special din relativa depărtare a lașului față de resursele naturale de care dispunem, dar dezvoltarea într-un ritm mai accelerat a unor industrii fine, consumatoare de cantități reduse de materii prime, ar .putea contribui la ameliorarea acestei situații.în calitatea mea de deputat de Pașcani sînt dator să exprim în forul suprem al statului deplina satisfacție pentru prevederile de plan care se referă la acest vechi centru muncitoresc. Este, cred, necesar și drept ca acest oraș, după o îndelungată perioadă de așteptare, să adauge cîte- va lumini pe harta progresului industrial al țării. Prin hotărîrea de a se construi o fabrică de tricotaje de mătase și, nădăjduiesc, prin amplasarea Ia Pașcani a unei uzine de utilaj chimic, orașele și satele ce-1 înconjoară vor cunoaște o dezvoltare mai dinamică.Noul plan cincinal creează orașului Iași un cadru deosebit de fertil pentru desfășurarea învățămîntului și cercetării științifice. Se vor termina construcțiile unei adevărate cetăți chimice pentru învățămînt și cercetare, centrul regional de calcul și alte instituții de cultură. Este, pe de altă parte, în curs un vast proces de reconsiderare a întregii munci științifice, didactice și educative, proces pentru care dezvoltarea industrială a lașului asigură condițiile de bază. Noi ne-am însușit cu luciditate ideea unității dintre cercetare, învățămînt și producție, dispunem de premisele esențiale pentru a o traduce în fapt, și sînt convins că în climatul spiritual tonificat de recentele măsuri privitoare la perfecționarea’întregii activități politice,'’ideologice și cultural-educative lașul va adăuga realizări remarcabile la tezaurul creației științifice și culturale utile poporului nostru. De altfel, aș dori să remarc că, practic, Întreaga orientare a cercetării din unitățile de învățămînt superior și științific ale lașului slujește dezvoltării economiei și culturii. Astfel, numai în a- cest an Institutul politehnic și Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni“ au contractat o tematică în valoare de peste 10 000 000 lei, cifră care va fi mult sporită în următorii ani.Sîntem ferm hotărîți să sprijinim cu toate forțele intrarea în funcțiune, pînă la sfîrșitul actualului cincinal, a uzinei de poliuretani după un procedeu nronriu. întreprindem studii care să ofere noi tehnologii industriei noastre socialiste și. ne străduim să formăm un tineret receptiv la nou, aplicat spre muncă creatoare încă de pe băncile facultății. Mințile și brațele tinere pot da mai mult — dacă sînt atent și cu grijă îndrumate — în folosul societății.Perspectivele noastre pentru peri- ’oada ce urmează sînt deosebite : dispunem de peste 10 miliarde lei, de muncitori și țărani vrednici, de o intelectualitate entuziastă. Ceea ce ne trebuie este un plus de conștiință socialistă care să-și adauge caratele la metalul prețios pe care ni-1 oferă planul cincinal. Voi vota această lege cu convingerea fermă că exprim acordul deplin al tuturor alegătorilor mei.Luînd cuvîntul, deputatul Qotl" 
stantin Dâscâlescu “ spus: Prin planul cincinal ale cărui principale caracteristici vizează asigurarea în continuare a unui înalt ritm de creștere economică și orientarea spre perfecționarea laturilor calitative ale procesului de industrializare, conducerea partidului nostru a oferit națiuni) un vast program de dezvoltare multilaterală. Este în primul rînd meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi imprimat această concepție care asigură accelerarea progresului general al țării, de a fi statuat ca o practică curentă metoda dialogului cu masele, metodă ce a permis descoperirea de noi rezerve— pe care inițial nici nu le bănuiam— devenite acum parte integrantă a sarcinilor de plan. în județul Galați, ele se cifrează la aproape 1 miliard lei producție suplimentară. Este și aceasta o ilustrare a înaltei conștiințe socialiste a Clasei muncitoare, o manifestare a responsabilității de clasă conducătoare, responsabilitate generată de dubla calitate de producător și proprietar al mijloacelor de producție.în primele nouă luni ale anului — a arătat vorbitorul — județul Galați se prezintă cu depășirea principalilor indicatori — producția globală, producția marfă vîndută și încasată, livrările la export, productivitatea muncii — înregistrînd, în același timp, importante economii la prețul de cost și depășirea beneficiilor.Ca și în cincinalul precedent, județul Galați va beneficia și în perioada 1971—1975 de însemnate fonduri de investiții — 17,4 miliarde lei— care îi vor permite realizarea unei veritabile performanțe — dublarea volumului fondurilor fixe productive. Destinate în special dezvoltării noii cetăți siderurgice de la Dunăre, aceste fonduri vor determina sporirea capacităților de producție ale combinatului cu încă două furnale, o oțelărie, o u- zină cocso-chimică și altele, pro- filind conturul final al acestei prestigioase unități industriale care va a- sigura 40 la sută din întreaga producție de oțel a țării. In acest con-

va realiza la Cons-referit, apoi, la sar- Galațiului în dome- exterior, și- anume

text, a fost relevată contribuția proiectanților la punerea în valoare a potențialului tehnic autohton, la realizarea principalelor utilaje de la noile furnale și de la oțelărie, fapt ce va permite reducerea substanțială a importului.Realizarea acestui important program de investiții — a continuat vorbitorul — va consacra definitiv siderurgia ca factor esențial al dinamismului economiei județului, im- primînd dezvoltării industriale un ritm de 17,2 la sută, ceea ce înseamnă creșterea de aproape două ori a sporului absolut al producției globale industriale față de cincinalul trecut.Pe emblema socialistă a județului Galați se află și producția de nave care înregistrează, potrivit proiectului planului cincinal, o creștere de peste 80 la sută. La Galați se va realiza 45 la sută din producția navală a țării. Pe planșetele proiectanților de nave gălățeni prind viață prețioasele indicații ale tovarășului Ceaușescu date cu ocazia vizitei de lucru din primăvara aceasta. Se proiectează. cargoul de 25 000 de tone care va primi botezul apei în acest cincinal, au început studiile și lucrările de proiectare la nava de 60 000 de tone care se tanța.Vorbitorul s-a cinile ce revin niul comerțului de a livra la export 38 la sută din totalul producției industriale, răspundere care implică o preocupare vie, permanentă pentru realizarea unor produse de calitate superioară, de o concepție și tehnologie moderne, cu caracteristici și performanțe ridicate.In ceea ce privește ridicarea continuă a eficienței activității economice, s-a arătat că, în actualul cincinal, în Industria republicană din județ se prevede creșterea productivității muncii cu 85,4 la sută față de anul 1970, lucru ce va determina obținerea, pe această cale, a 84 la sută din sporul producției globale prevăzut pentru anul 1975. A fost subliniată importanța deosebită ce va trebui acordată unor factori ce țin de latura calitativă a activității.Deputatul Constantin Dăscălescu a spus în încheiere : După cum știm, România, ca țară socialistă, acordă o atenție deosebită dezvoltării largi a relațiilor sale de colaborare și cooperare cu toate țările socialiste. Avem ferma convingere că dezvoltarea potențialului economic al fiecărei țări socialiste, creșterea rapidă a forțelor de producție, înfăptuirea unei economii moderne și asigurarea unui nivel de trai tot mai ridicat al propriului popor constituie, în același timp, o contribuție la întărirea sistemului socialist mondial, sporește forța de atracție și prestigiul socialismului în lume.In cuvîntul său, tovarășul ȚfQÎQ^j
ISpaS a arătat că actualul cincinal cărbune," minereuri de Cer^nefeî prevede realizarea unui ritm mediu electrică, fontă, oțel,anual de creștere a producției d< T n’Ațenale de construcții etc.■ - - • • ln același timp ne revin sarcini mariîn ceea ce privește creșterea eficienței economice, pe seama reducerii consumurilor specifice de cocs, me- tai, lemn de mină și sporirea de peste 3 ori a volumului de beneficii. In legătură cu construcția noilor obiective, vorbitorul a spus : Este cunoscut că județul Hunedoara se caracterizează printr-o industrie dez- voUata cu preponderență în ramurile miniera și_ siderurgică, care necesită aproape in exclusivitate forță de pruncă bărbătească, creîndu-se o accentuată rămînere în urmă în ocuparea forței de muncă feminine, cu implicații mari de ordin economic Pr°bun să se studieze posibilitatea ca pe parcursul înfăptuirii actualului cincinal, prin eliberarea și economisirea unor fonduri să se conștruiaset în județ și în mod deosebit in mmcipiul Hunedoara unele unități de poducție care să absoarbă un număr it mai mare de femei în încheire, vorbitorul a spus • Am mandail întregului grup de deputați di județul Hunedoara să asigur condierea partidului și statului, person; pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, e ferma hotărîre a oamenilor micii — români, maghiari germani —le pe meleagurile hune-’ dorene de imunei uriți, cu abneea ție, dăruireși răswi'dere, de a nu precupeți ni un sort pentru a îndeplini inteal și a un înalt nivel calitativ obitiveletrasate de actualul cincinal.
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materiale de construcții provenin din unitățile Ministerului Industr; Materialelor, de Construcții de 17 la sută, ceea ce va conduce în 1/ la dublarea producției, față de ni' iul anului 1970. în funcțiune un noi capacități de vor fi amplasate surselor de materii trelor de consum, ceea ce va pe' o sporire a eficienței producției - reducere a cheltuielilor de trar/1. Avem, de asemenea, în vedere”^ sirea într-o măsură mai mare1®- șeurilor industriale cum sîn/®- nușile de la termocentrale, de mină și de flotație de la <?a- țările de minereuri neferoase’1?- gipsul rezultat din fabricarea*113" șămintelor fosfatice, deșeuri rificate pînă în prezent, și caP®n" tru depozitare, ocupă mari faIe" țe de terenuri agricole. ,Prin noile investiții — ajs ln continuare vorbitorul — voiț1Sura introducerea unor tehnolog?oder- ne, la nivelul tehnicii folosi® pr?" zent în țările cu o industrlezv?i- tată, realizate în cea mai 1? Pai,. prin aportul propriu al i®ctanl1- lor și cercetătorilor noștr1® contribui substanțial la Ze• țq/L producției, la reducerea Ițuieluor de producție, la recupera in j!nlp mai scurt a investițiilor.1. reaȚȚȚ," rea programului nostru - investiții, un rol deosebit îl au u. industriei construcțiilor de Ș*nl .Y®7,® produc utilajele și pies detsc cE? grele, specifice ramuri1?®31?®' ??" licităm și de la aceastf1?3?3 lprl" jinul Ministerului IrStriei construcțiilor de Mașini Pentru . ca produsele livrate să . , calitativ superior, cai?a ția siguranței și du/llltapl .in ®*- ploatare. în același171?? prin dez" voltarea activității /Pril> vom 7ea- liza în unitățile nctr® un, Yolul" mai mare de utili tehnologice ș piese de schimb ?esa?® industriei materialelor -de Y0IP ,or-ganiza mai bine jivitatea de între- tiCorrespȘunzrătPoarr^zestrării tehnice care urmează s?e obțină in acești ani, productivity muac,11 va în anul 1975 cueste 48 13 sută fa^3 de anul 1970. , .Un accent <?sebit vom pune în actualul cincițf P® . diversificarea sortimentelor ;in Perl0ada 197 *. 1975 vom proice peste 400 sortimente de m?riale de construcții noi și modei?.,3 căror pondere in totalul produci va de circa 27 la ^Potrivit p'vederilor din proiectul planului cin^nal, în această perioada vom dezvoli producția de cimenturi superioarele prefabricate din beton armat și i’ special precomprimat, de elemente / ceramice de dimensiuni mari și c/ un grad ridicat de finisaj, elemente de construcții din sticla și azbociinât, precum și de materiale de constucție pe bază de mase plastice. • iFolosiiea noilor materiale și elemente le construcții va conduce la promovirea pe șantiere a metodelor moderni de lucru, la dezvoltarea pre- fabricăni, va contribui U creșterea gradulti de confort al clădirilor și va conduce la economisirea de materiale dificitare în primul rînd a metalului și lemnului.Prin realizarea obiectivelor* planului se creează condițiile ca în anul 1975 volumul exportului de materiale de construcții să sporească, conform prevederilor proiectului planului cincinal, de peste 3 ori față de anul 1970 Atît sub aspect cantitativ cit și calitativ se va asigura profilarea unor unități care să realizeze produse pentru export, axate pe preocuparea creșterii gamei de produse, cu grad înalt de prelucrare, îmbunătățirii ambalajelor și realizării unor prețuri de vînzare competitive pe piața externă.Ministrul industriei materialelor de 

construcții s-a referit în continuare Ia colaborarea cu Ministerul Transporturilor în vederea asigurării a- provizionării. ritmice a șantierelor. El a subliniat, de asemenea, atenția deosebită ce este acordată satisfacerii nevoilor mereu crescînde ale populației de materiale de construcție și rezolvării problemelor legate de desfacerea acestora.Prevederile planului cincinal aflat în dezbaterea Marii Adunări Naționale, a spus în încheiere vorbitorul, pun în fața colectivelor de oameni ai muncii din industria materialelor de construcții obiective de cea mai mare importanță, pentru realizarea cărora nu vom precupeți nici un efort.Studierea proiectului de lege, ca și dezbaterile ce au avut loc astăzi pe marginea sa, mă determină, în calitatea mea de reprezentant al sindicatelor din județul Hunedoara — a spus în cuvîntul său deputatul • 
Pogea Brîncoveanu ~să con_ sider obiectivele înscrise ln planul cincinal mărețe și realizabile.Sindicatele din România, care constituie un cadru organizatoric larg de dezbatere cu oamenii muncii a obiectivelor și sarcinilor pentru dezvoltarea economică și socială a țării, și-au adus propria lor contribv- ție la precizarea cifrelor actualuW cincinal, în colectivele de muncă, în fabrici și uzine. O plenară lăriită a Consiliului Central a U.G.S.F- a dezbătut pe larg proiectul plaiului cincinal, exprimînd hotărîrea întregii noastre clase muncitoare, a flturor salariațllor, de a da viață m.rețelor sale obiective, fiind convin? Pă e- forturile depuse pentru adicarea productivității muncii și sprlrea producției vor duce la creștrea nivelului de trai material și Cultural al întregului popor.Sînt prevăzute ln r1?, cincinal ritmuri înalte de de/01tare a industriei metalurgice/1 numere la a căror realizare mutț , mea hunedo- reană își va aduc lnțreaga sa contribuție. Potrivit revederilor, județul nostru va co1?113, sa beneficieze de importante ?nci.,.d? investiții, a căror valoa' se ri<nca pe întregul cincinal/. Peste 13,2 miliarde lei. Se vor r1817111 Pune în funcțiune, între .ele’ ,un Iurnal de 1 000 mc și un pln?r , sîrmă la Hunedoara, se.dezv?.ita ?i moderniza minele d Val?a Și Apuseni,vor fi c . n01 mbrici de mare capacitate1 industria materialelor de constr-11 ~ *.n.tre care una de ci- mentZA. milioane tone pe an — două'\ltap ale industriei ușoare și alte’Crearea noilor obiective, în pa|.l cu sporirea numărului de sala/ ).?1.l?F®șterea substanțială a activității muncii vor con- (f. . , , județ la sporirea pro- ,ției industriale într-un ritm mediu niiliard lei anual, astfel> în 1975, producția industrială a •dețului să atingă peste 20 miliarde 11. Cele mai mari creșteri urmează /ă le înregistrăm la producția de

. ----- z- — oculhu mariin ceea ce privește creșterea eflci- PniPi -A-, _______ , ' >:.

circuitul

In cuvînh său eputatul 
Gârjoabăa suhiat de ia bun început fapil c adoptarea ( către actuala esiuri Marii Adunări Z Naționale a țanulȘe stat de dezvoltare econoiică țicială a României pe periada 71—1975 con_ stituie un ac de re importantă istorică, și a precică aprecierile pozitive cu pivirejcest complex program se cu’in %te, în primul rînd, conduceri pului,' secretarului său general, Ușului Nicolae Ceaușescu, care, așiă cum se cunoaște, a condus iproape elaborarea lui în con;u interesele și aspirațiile întrQoastre națiuni.Pentru locuitorii lui, perioada cincinalului închei%Zjnfă oada cea mai fertil^e naștere a unor importante ot economice și social-culturaletnui unor adinei și înnoitoarșeri, cărora nu le găsim egal Ua acest^ meleaguri. Aceasțancg 0 ex_ presie elocventă iracteruluî profund științific JCii partidului de repartizara]ă a for_ țelor de producție ț teritoriul țării, de dezvoltare^ a turor județelor pat!în contextul dezv’monioasa și echilibrate a tutkțe]or rii, rezultatele de h jj ceIe ce vor urma vor ica, Incă din acest cincinal, 15 se jn_ . tegreze organic și circuitul național de valori spirituale.Sporirea de 2,2 o\uIu) de investiții alocat jut aC6st z»inrin al -cincinal, comparatferioad 1966—1970, dovedeștțfg con_ secvența cu care < partidului nostru urmărrjcarea superioară a potenfa(:erjaj și uman al țării, pr»a cri_ teriilor de eficiență lu ceje ce privesc ridicare» mai puțin dezvoltate. IObiectivele indusLg de realizare, precum Șijute a se construi în urm anj vor face ca în anulj gg_ laj să realizeze o hdus- trială de peste 3 ord_ în anul 1970.Concomitent cu susținut a industnmia

(Continuare în pag
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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. a IV-a)județului vor avea loc importante mutații structurale. Astfel, dacă in anul 1970 din totalul producției celor trei ramuri principale : industria, a- 'gricultura și construcțiile, producția industrială deținea 43,4 la sută, in 1975 această ramură își va spori ponderea la 54,9 la sută. Scăderea ca pondere a producției globale agricole va avea loc în condițiile în care volumul ei absolut aproape se dublează.Consider, de asemenea, ca fiind deosebit de important și caracteristic procesului de industrializare în următorii ani faptul că eforturile se vor îndrepta nu numaî către dezvoltarea cantitativă a industriei, ci se vor accentua, în mod deosebit, laturile calitative ale acestui proces. Aceasta se va exprima prin modernizarea continuă a structurii producției industriale, determinată de apariția unor noi ramuri ca industria constructoare de mașini și industria ușoară, prin asimilarea unor produse care să înglobeze muncă de o complexitate sporită. Dezvoltarea industrială a județului a determinat și determină profunde schimbări în structura forței de muncă, un număr tot mai mare de tineri fiind atrași de meseriile și specialitățile legate de industrie, ceea ce va genera o efervescentă activitate, creatoare în toate domeniile vieții sociale.în anii 1971—1975, agricultura județului va beneficia la rîndul ei de ’un volum sporit de investiții din fondurile centralizate ale statului, re- prezentînd o creștere de 2,5 ori față de ‘cincinalul anterior. La aceasta se va adăuga aportul propriu al cooperativelor agricole de producție. Toate aceste fonduri vor fi îndreptate spre dezvoltarea prioritară a zootehniei și pomiviticulturii, care găsesc condițiile cele mai prielnice în județul Sălaj.Avîntul cu care oamenii muncii din Județul nostru — a spus în încheiere deputatul — au muncit pentru îndeplinirea măre«elor sarcini din primul an al cincinalului, realizările deosebite obținute pînă acum atît în industrie, cit și în agricultură dovedesc atașamentul lor deplin față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, hotărîrea nestrămutată de a o înfăptui, ne dau dreptul să considerăm ca minimali indicatorii de plan ce revin județului Sălaj pînă în 1975 și garanția că ei vor fi îndepliniți înainte de termen.în legătură cu prevederile cuprinse în proiectul planului cincinal 1971— 1975 doresc să mă refer la cîteva probleme — și anume la modificările ce vor avea loc în structura forței de muncă, în repartizarea' ei pe ramuri 
si sectoare economice, a spus, în cuvîntul său, deputatul QuiîllîrU 
Gheorghișan.t” Creșterea cu peste un milion a numărului de sălariați presupune atra- gerea unui număr mare de tineri îh activitatea din industrie, . construcții și transporturi. Această situație impune cu acuitate o pregătire tehnico- științifică și practică mai temeinică a tinerei generații. Pregătirea nu poate fi legată de o singură perioadă, de un anume moment al dezvoltării tînărului, ea reprezintă un proces continuu, ale cărui baze trebuie puse în școală generală, continuind să se amplifice și să se aprofundeze in etapele următoare. De aceea, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din Capitală vor acționa mai direct asupra dezvoltării aptitudinilor tehnice ale tineretului, asupra capacității de a-și însuși și aplica cunoștințele profesionale. înlăturînd tendințele de formalism care se mai întilnesc în munca organizațiilor U.T.C., trebuie să le îndrumăm să ajute sistematic pe tineri să cunoască profilul întreprinderilor, specificul procesului de producție, perspectivele dezvoltării unităților, tradițiile de muncă și viață ale colectivelor respective.Traducînd în fapte sarcinile trasate de secretarul general al partidului de a lega mai strîns școala de muncă, de viață, în Capitală există un început bun la care și tineretul și-a adus o contribuție substanțială pe linia asigurării atelierelor-școală, dotării și extinderii laboratoarelor. A fost completată dotarea celor 397 ateliere-școală existente la sfîrșitul anului de învățămînt trecut și s-au înființat 244 ateliere noi, școlile be

(Urmare din pag. I)încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat ;4. — Proiectul de lege privind producerea, folosirea și controlul calității semințelor și materialului săditor pentru producția agricolă vegetală ;5. — Proiectul de lege cu privire Ia gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-mate- rială ;6. — Proiectul de lege cu privire Ia cetățenia română ;7. — Proiectul de lege pentru organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ.Primit cu vii și puternice a- plauze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele. Consiliului de Miniștri, prezintă la primul punct al ordinii de zi. Expunerea cu privire la Proiectul de lege pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare econo- mico-socială a Republicii Socialiste România pe perioada 1971—1975.In succesiunea lucrărilor, deputatul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economi co-finan- ciare, prezintă raportul acestei comisii și al celorlalte comisii permanente ale Marii Adunări Naționale la Proiectul de lege supus dezbaterii.A început apoi dezbaterea generală asupra proiectului de lege.Au luat cuvîntul deputății Iosif Uglar, prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Dobre Popescu, maistru la Uzina „Progresul" din Brăila, Eleonora Cojocaru, muncitoare la Fabrica de confecții și tricotaje-București, Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean-Vaslui al P.C.R., 

neficiind de sprijinul întreprinderilor.Trebuie, totodată, să întărim tot mai mult legătura școală-întreprin- dere, școală generală-școală profesională, să finalizăm preocupările de ordin teoretic prin acțiuni practice.Susținem orientarea dată în actualul cincinaj de a se modifica proporția dintre' liceele de specialitate și cele de cultură generală, ponderea urmînd să crească de la 25 la sută în 1970/1971 la 50 la sută în anul școlar 1975/1976. Aș propune însă ca numărul liceelor de specialitate să crească cu prioritate în direcția asigurării de cadre calificate pentru industria electrotehnică și electronică, industria de automatizare și echipamente de calcul, industria chimică, de mecanică fină.Continuind preocuparea pentru încadrarea în producție a unor tineri fără ocupație, este necesar să combatem și să înlăturăm pasivitatea manifestată de unele organizații U.T.C. față de tinerii care iau contact pentru prima dată cu o u- zină, cu tainele incă nedescifrate ale unei meserii.Considerăm, totodată, necesar ca și ministerele, conducerile întreprinderilor, organele economice locale să rezolve cu mai multă promptitudine problemele ridicate de tineri, incit aceștia să se bucure din plin de condițiile și posibilitățile tot mai largi pe care dezvoltarea economică și socială a țării noastre le creează pentru satisfacerea nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii.Cu prilejul recentelor dezbateri privind îmbunătățirea muncii politico-educative, unii tineri au criticat in mod justificat tergiversarea soluționării unor probleme legate de instruirea lor profesională, lipsa de receptivitate a conducerilor unor ministere care n-au dat răspuns nici pînă în prezent la problemele ridicate cu prilejul Congresului al IX-lea al U.T.C. la întîlnirile cu tovarășii miniștri.Tineretul din unitățile economice ale Capitalei — a spus în încheiere vorbitorul — este dornic să înfăptuiască ferm hotărîrlle Congresului al X-lea al partidului și va munci cu însuflețire pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin din actualul plan cincinal, pentru dezvoltarea so- cial-economică a patriei.în începutul cuvîntului său, ministrul comerțului exterior, Comei 
Burtică a ta Cincinalulcare a trecut volumul schimburilor comerciale ale României cu alte țări a sporit cu 61 la sută față de perioada corespunzătoare precedentă. S-a intensificat participarea țării noastre la diviziunea internațională a muncii, produsele românești sînt cunoscute în tot mai multe țări, dovadă fiind și faptul că" în prezent întreținem relații comerciale cu. 110 state.în proiectul de lege pe care-1 discutăm — a relevat vorbitorul — se prevede continuarea într-un ritm mai înalt a schimburilor comerciale externe, respectiv o creștere în perioada 1971—1975 față de 1966—1970 cu 61—72 la sută. Proiectul de plan prevede creșterea ponderii la export a mașinilor și utilajelor, produselor chimice și mărfurilor de consum cu grad mai înalt de prelucrare industrială. în 1975 aceste trei grupe vor deține 50,9 la sută din exportul total, față de 43,3 la sută in anul 1970. Vom putea exporta în cursul acestui cincinal autocamioane cu motoare Diesel de 10—12 tone, autoturisme de teren tip ARO grupuri termo- energetice de 300 MW și alte produse furnizate de construcția de mașini, de chimie, metalurgie, industria materialelor de construcții și industria bunurilor de consum.în continuare, vorbitorul a arătat că pe baza indicațiilor și hotărîrilor conducerii superioare de partid și de stat, comerțul nostru 'exterior este angajat într-un amplu proces de optimizare și modernizare, ceea ce ridică noi exigențe în ce privește o- rientarea, pregătirea și organizarea producției destinate exportului, nivelul tehnic și calitativ al produse-- lor ca și activitatea de comercializare pe piețele, externe. El a subliniat că în actualele condiții de competitivitate de pe piețele externe de produse manufacturate, se impune ca Ministerul Comerțului Exterior, împreună cu ministerele

președintele consiliului popular județean, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, Gheorghe Năstase, prim- secretar al Comitetului județean- Argeș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Aurel Bozgan, director- general al Fabricii de mașini-unelte și agregate-București, Angelo Mi- eulescu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Gheorghe Popa, maistru chimist la Combinatul de cauciuc sintetic din Borzești, Nicolae Cristea, directorul Institutului de cercetare și proiectare tehnologică pentru industria extractivă de țiței și gaze din Cimpina, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Ion Drăghici, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Putineiu, județul Ilfov, Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic din Iași, Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comitetului județean-Galați al P.C.R., președintele consiliului popular județean ; ministrul in- v dustriei materialelor de construcții Traian Ispas, deputății Pogea Brîncoveanu, președintele Consiliului județean al sindica- telor-Hunedoara, Ilarie Gâr- joabă, prim-vicepreședinte al , Consiliului popular județean Sălaj, Dumitru Gheorghișan, prim- secretar al Comitetului munici- pal-București al U.T.C. ; ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, deputății Petru Erata, muncitor la Uzina de vagoane din Arad, Gheorghe Cocoș, directorul general al Șantierului hidroenergetic-Lotru, Atanase Condrat, directorul întreprinderii piscicole-Jurilovca, Miron Negrilă, directorul general al Uzinei „Independența" din Sibiu.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

economice și unitățile producătoare și de comerț exterior, să asigure o cercetare permanentă a piețelor, studierea tendințelor conjuncturale și, pe această bază, să se orienteze și să se adapteze producția destinată exportului. Programul cincinal de creare și asimilare de produse noi trebuie să fie nu numai realizat, ci și îmbogățit cu alte produse și sortimente, pe care industria noastră să le ofere la export în perioadele de ascendență a curbei cererii și în care să se valorifice mai bine resursele materiale și de muncă, concepția proprie de cercetare și proiectare.Dezvoltarea comerțului nostru exterior și creșterea eficienței sale e- conomice în actualul cincinal sînt, în același timp, condiționate de activitatea de îmbunătățire și diversificare a rețelei de comercializare a produselor românești în exterior, de intensificarea activității de prospectare și cercetare a pieței, de ridicarea nivelului propagandei comerciale, de trecerea la încheierea unui număr cit mai mare de contracte de lungă durată, atît la export cît și la import, de scăderea costurilor de transporturi ale mărfurilor exportate sau importate.O formă superioară a relațiilor e- conomice externe, care stimulează schimburile, le sporește eficiența și valorifică avantajele diviziunii internaționale a muncii, a spus ministrul comerțului exterior, o reprezintă cooperarea economică și tehnică internațională. Deși s-au obținut unele rezultate în această direcție, trebuie să arăt că sîntem incă departe de a fi mulțumiți cu ceea ce am realizat pînă în prezent.Ne propunem să dezvoltăm continuu schimburile de mărfuri și cooperarea economică și tehnică cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste ; totodată, vom dezvolta relațiile economice externe cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială.Orientarea pe zone geografice a schimburilor noastre comerciale asigură o sporire a eficienței comerțului exterior, o diversificare a piețelor de desfacere și aprovizionare, servește interesele poporului român ;' totodată, prin dezvoltarea relațiilor economice cu alte țări, România aduce servicii cauzei generale a socialismului și cooperării internaționale între popoare, cauzei păcii în lume.Mă număr printre cei care participă la făurirea de bunuri materiale in această țară — a spus în cuvîntul său deputatul Pet(U BrUtR. Lucrez ca muncitor, șef de echipă, la Uzinele de vagoane din Arad, unitate însemnată a industriei noastre constructoare de mașini. Nouă, ca și întregii economii, ne revin sarcini deosebit de importante în domeniul creșterii producției și productivității muncii, în domeniul sporirii calității produselor pe care le livrăm, a acestor vagoane pe care le punem la dispoziția economiei naționale sau le trimitem la export.Ne străduim din toate puterile noastre să folosim cît mai judicios resursele materiale și de forță de muncă, să facem astfel îneît activitatea pe care o desfășurăm să fie mereu mai rodnică.O problemă foarte importantă care ne preocupă pe fiecare și căreia am început să-i găsim soluții o constituie autodotarea, cale sigură de diminuare a importurilor la o serie de mașini și instalații. Cu forțele noastre am efectuat o serie de repro- iectări, am extins mecanizarea în u- nele secții ceea ce a condus nu numai la reducerea timpului de execuție și la ușurarea efortului fizic al oamenilor, ci și la micșorarea costurilor de producție. Ne preocupă, de asemenea, problema reducerii continue a consumului de metal.în acest an de debut în noul cincinal — trebuie să spun aici deschis— am avut nu puține greutăți determinate de o serie de greșeli mai vechi săvîrșite de conducerea uzinei. Cu sprijinul conducerii de partid și de stat, al ministerului, sub îndrumarea permanentă a organelor locale de partid, am căutat — și în parte am izbutit — să eliminăm aceste dificultăți. Planul pe primele 9 luni a fost îndeplinit și depășit la principalii indicatori. La producția globală, bunăoară, s-a înregistrat o realizare de 105,1 la sută, realizîndu-se în plus 52 vagoane marfă și 7 vagoane de călători. Sînt totuși, în continuare, neajunsuri cărora nu le-am găsit rezolvare și pe care vreau să le enunț în acest înalt for. Avem mari greutăți în ceea ce privește asigurarea la timp a materiei prime, precum și a unor subansamble ce se realizează prin cooperare. Asta înseamnă, tovarăși, că o serie de verigi concepute în angrenajul noilor structuri de organizare și de conducere a economiei prezintă încă defecțiuni și este bine să medităm asupra lor, acum cînd ne angajăm cu toate forțele in acest cincinal.In cuvîntul său, deputatul ChCOT* 
ghe Cocoș a spus: In domeniul hidroenergeticii, sector în care lucrez, ne sînt alocate sume importante care se vor concretiza prin punerea în funcțiune în acest cincinal a 1 750 MW și prin pregătirea altora care se vor pune în funcțiune în viitorul cincinal. Colectivul de constructori ai Hidrocentralei Lotru va da in exploatare în acest cincinal hidrocentrala Lotru la întreaga ei capacitate— 500 MW, di nd în funcțiune primul grup de 170 MW in trimestrul IV al anului 1972. Anul viitor vom începe lucrările la două hidrocentrale de pe Sebeș, cu o putere instalată de 300 MW, iar în anul 1973 lucrările la încă două hidrocentrale pe Lotru cu o putere de 110 MW.Consider că este o datorie patriotică a noastră, a constructorilor, să ne îmbunătățim activitatea, depu- nind eforturi considerabile pentru realizarea planului de investiții. Avem incă rezerve importante in folosirea forțelor de muncă, a utilajelor și materialelor. în continuare, vorbitorul a analizat unele probleme ale pregătirii și stimulării materiale a cadrelor și a înfățișat aspecte meritorii din activitatea de au- todotare.Sînt incă multe probleme de rezolvat privind asigurarea unor condiții de viață mai bune lucrătorilor noștri — a arătat vorbitorul — (avem circa 31 de loturi de execuție in munți, la peste 1 200 metri altitudine) dar acestea depind de noi, de strădaniile noastre ca să le îmbunătățim.In continuare deputatul Gheorghe Cocoș a relevat preocuparea con

structorilor pentru aplicarea unor soluții in proiectare și execuție care să ducă la o mai bună folosire a resurselor materiale de care dispunem. El a arătat că în munții Lotrului se construiește un baraj de 120 m înălțime din materiale locale — piatră, balast și argilă. Prima hidrocentrală de pe Sebeș are și ea prevăzut un asemenea baraj. Această soluție modernă duce ia micșorarea volumului de construcții-mon- taj în realizarea investițiilor hidroenergetice.In încheiere, vorbitorul și-a declarat acordul cu proiectul planului cincinal 1971—1975, etapă importantă în realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate ; voi vota cu toată încrederea proiectul de pian și voi depune toate eforturile de care sînt capabil pentru ca el să se realizeze. s
Luînd cuvîntul, deputatul

nașe Condrat “arătat c& proiectul planului cincinal deschide județului Tulcea perspectiva unei ample dezvoltări. Mărturie în această privință sînt cele aproape 8,5 miliarde Iei investiții alocate pentru perioada anilor 1971—1975, volum de trei ori mai mare decît în cincinalul precedent. înfăptuirea noilor prevederi va face ca la sfîrșitul anului -1975 producția globală industrială a județului nostru să crească de 3,4 ori față de 1970, înregistrînd un ritm mediu anual de 28,1 la sută, mai mult decît dublul mediei pe țară.Ca vechi lucrător piscicol, vorbitorul s-a ocupat pe larg de perspectiva pe care prevederile cincinalului o deschid acestei străvechi ocupații a locuitorilor din această parte a țării. După cum se cunoaște, a spus el, Delta Dunării ocupă primul loc în dezvoltarea producției de pește în țara noastră. Ca urmare a indicațiilor conducerii superioare de partid, a fost elaborat un studiu privind intensificarea valorificării complexe a bogățiilor sale. Se preconizează ca la nivelul anului 1975 să se ajungă la o producție, în amenajările piscicole și in bunuri piscicole naturale, de , 50 mii tone pește.Fondurile alocate pentru realizarea amenajărilor piscicole însumează 510 milioane lei. De asemenea, pînă la sfîrșitul acestui an vor fi asigurate studiile tehnico-economice pentru întreg cincinalul. Totuși, întreprinderea de Construcții Montaj pentru Industria Alimentară, care urmează să execute aceste amenajări, nu a fost încă dotată, decît parțial, cu utilajele necesare executării acestor lucrări.Cu toate că în acest cincinal accentul va fi pus pe dezvoltarea pisciculturii dirijate, nici pescuitul în bunuri piscicble naturale nu va fi neglijat, luîndu-se în continuare, măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestuia. Vorbitorul a arătat, totodată, că din cauza descreșterii continue a speciilor de pește și în special de crap, șalău, nisetru șl păs- trugă, este necesar să fie aduse -u- hele îmbunătățiri legii pescuitului/să fie impusă o disciplină fermă în a- cest domeniu in vederea ocrotirii, păstrării și sporirii producției piscicole.Referindu-se la pescuitul oceanic, care a căpătat, în ultimii ani, o deosebită amploare, deputatul Atanase Condrat și-a exprimat părerea că activitatea în acest domeniu nu este încă organizată la nivel corespunzător, fiind necesare măsuri privind a- menajarea cheiurilor portuare și dotarea corespunzătoare a acestora cu mijloace mecanice de descărcare și transport, și .mai cu seamă pentru pregătirea în timp util a cadrelor necesare numărului mare de nave care vor fi puse la dispoziția flotei piscicole.In încheiere, vorbitorul a asigurat Marea Adunare Națională că pescarii vor depune toate eforturile pentru îndeplinirea prevederilor planului cincinal.In cuvîntul său, deputatul
Hcgriio a spus: Sibiul> îudet cu mare pondere în producția industrială a țării, în producția ramurii constructoare de mașini, inclusiv in producția de utilaje tehnologice pentru cele mai diverse ramuri, este chemat să contribuie, în tot mai mare măsură, la înfăptuirea prevederilor planului ce ne este supus dezbaterii.In continuare, vorbitorul s-a referit pe larg la preocupările colectivului întreprinderii „Independența", unde lucrează, pentru realizarea unor utilaje tehnologice complexe, contribuind astfel la reducerea importului și prin aceasta la diminuarea eforturilor valutare ale statului. Totodată a spus vorbitorul, am depus și vom depune in continuare eforturi pentru intensificarea acțiunii de autodotare, în cadrul căreia se vor realiza peste 50 la sută din utilajele necesare procesului de fabricație. Dezvoltările prevăzute la uzina noastră în actualul cincinal se bazează pe folosirea în mare măsură a forțelor proprii. Astfel, recomandările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a pune în valoare capacitățile de gîndire ale corpului nostru tehnic și ingineresc, prind viață. Consider însă că ceea ce am realizat pînă în prezent reprezintă un început, de bun augur, desigur, că aceste rezultate pot și vor fi dezvoltate nu numai la noi, ci în toate întreprinderile industriale din țară.In acest context vreau să ridic cîteva probleme de ordin mai general, care însă influențează substanțial activitatea noastră. Cred că se cere ca paralel cu eforturile noastre, /ale celor din întreprinderi, care realizăm în mod efectiv sarcinile de plan, în problema reducerii importurilor trebuie să-și aducă în mai mare măsură contribuția institutele noastre de cercetare și proiectare. încă din faza de corelare a necesităților și posibilităților, trecînd apoi prin faza studiilor tehnico-economice, tovarășii care lucrează in aceste domenii să găsească soluții optime și economice atît în ce privește promovarea mai activă a gindirii proprii, cît și asimilarea mai rapidă și dezvoltarea licențelor achiziționate. Totodată să se depună mai multe eforturi pentru realizarea unor cooperări cu alte țări, de rezultatele cărora să beneficiem și noi în mai mare măsură decît pînă acum.Am certitudinea — a spus în încheiere vorbitorul — că datorită măsurilor pe care le-am luat, maturității și elanului care caracterizează muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinei noastre, ajutorului primit prin dezvoltarea capacității de producție și ridicarea nivelului tehnic și tehnologic al producției, vom fi in măsură să ne situăm în primele rînduri ale clasei muncitoare în activitatea de transpunere în viață a planului cincinal.

LA VASLUI

Mobilă
de calitate, 
cu funcții 
multipleIn numai trei ani, capacitatea de producție a Fabricii de mobilă din Vaslui (din cadrul CEIL lași) s-a triplat, beneficiarii interni și externi solicitind tot mai multe garnituri produse în această unitate modernă, dotată cu utilaje de înaltă tehnicitate și randament. In afara garniturilor de mobilă „Ilva" și „Elegant", fabrica vasluiană execută un număr important de alte piese : cuiere de hol, canapele, birouri, camere de hol, fotolii, biblioteci etc. încheierea contractelor pe anul 1972, cu parteneri din țară 

și de peste hotare, asigură desfacerea întregului volum de produse. Este și aceasta o garanție a calității mobilei fabricate la Vaslui. In plus, volumul la export va crește în 1972, față de anul în curs, cu 10 la sută, volum ce reprezintă cca, 30 la sută din producția globală a întreprinderii. Prezența în acest an a fabricii la o expoziție de mobilă organizată la Moscova a prilejuit specialiștilor din Vaslui să ia contact într-o competiție de loc ușoară cu fabrici similare din alte țări. „In afara prospectării pieței — ne spunea inginerul șef al fabricii, tovarășul lytihai Sava — contactele cu alte firme producătoare de mobilă din țară și străinătate ne oferă posibilitatea de a fi la curent cu tot ce este nou în tehnica de fabricație, observăm mai lesne gusturile și cerințele cumpărătorilor. Putem, așadar, să introducem cu mai multă fermitate noul, să promovăm linia modernă de execuție a diverselor piese de mobilier. în fabrica noastră avem prilejul, datorită dotării tehnice și gradului de pregătire al multor ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori, să adoptăm soluții eficiente în procesul de producție, să satisfacem cît mai bine cu putință cerințele pieței".Fabrica vasluiană a introdus în fabricație în acest an noi sortimente de mobilă, canapele și fotolii, cuiere și birouri, iar în 1972 se vor produce 13 noi tipuri, pentru care sînt încheiate contracte ferme cu beneficiarii. Paralel cu diversificarea producției, colectivul de conducere al fabricii acordă, permanent, atenție îmbunătățirii și modernizării sortimentelor existente. Un ultim tip de mobilă, produs la fabrica din Vaslui : garnitura dormitor „Farmec", în două variante, care a întrunit pînă In prezent toate exigențele . .cumpărătorilor. Continuă,. de a- semenea, să se execute garnitura complexă „Elegant", in diverse variante, mult solicitată de partenerii externi, a cărei denumire, într-adevăr, nu se dezminte.
VasIIe IANCUcorespondentul „Scînteii*

Mase plastice în 400 
de sortimente

Drumul parcurs de Uzina pentru prelucrarea maselor plastice este semnificativ pentru înțelegerea ascensiunii spre cotele industrializării pe care le-a parcurs orașul și județul Buzău. Această uzină, , care are astăzi legături comerciale cu numeroase țări de pe toate continentele, realiza în 1952 30 de produse în niște barăci numite pretențios hale. Astăzi, în modernele „laboratoare" din beton șl sticlă ale acestui lăcaș al chimiei se fabrică 400 de sortimente iar producția ă crescut din 1952 pînă în prezent de 70 de ori. Hărnicia și priceperea colectivului poate ri înțeleasă din faptul că planul a fost îndeplinit mai devreme, din calitatea produselor, din eforturile continue care se fac aici pentru diversificarea acestora. De altfel, produsele uzinei bu- zoiene acoperă — cu deplin succes — cerințele a numeroase' ramuri economice. „Romcarbonul", de exemplu, folosit în Industriile petrolieră, alimentară, chimică șl farmaceutică are înalte calități tehnice. La un grad ridicat de tehnicitate a ajuns prelucrarea ba- chelltei, din care se fabrică numeroase repere (unele unice pe țară) pentru industria petrolieră, garnituri și filtre pentru industria construcțiilor de mașini, materiale de protecție pentru industria minieră, material izolant șl carcase pentru Industria electrotehnică.Directorul uzinei, lng. Marin lonescu, ne spunea că una din preocupările colectivului de aici este obținerea unor produse de excelentă calitate cu cheltuieli reduse. „Diversificare înseamnă pentru noi, In primul rînd, modernizarea tehnologiilor, optimizarea organizării, folosirea din plin a inițiativei muncitorești". Participarea creatoare a specialiștilor uzinei (trebuie consemnată constatarea secretarului comitetului de partid din uzină, Duca Cio- culescu, că 8 din 10 muncitori au calificări înalte) s-a materializat, numai în acest an, în 300 de propuneri pentru îmbunătățirea producției șl a organizării muncii.— Caracteristice pentru această atmosferă de lucru ml se par — adăuga directorul uzinei — competența șl varietatea problemelor ridicate de la organizarea locurilor de muncă pînă la autoutllare, de la îmbunătățirea rețetelor tehnologice pînă Ia metodele de întărire a disciplinei de producție. A- cum un an am început în uzină mari lucrări de investiții care vor adăuga noi capacități de producție celor existente. Au fost montate, înainte de termen, Instalațiile de fabricat ambalaje prin ter- moformare și de produs filtre pentru autovehicule și tractoare. In fază avansată se află construcția celor două hale care vor ajuta la sporirea producției de prelucrări din polietilenă. Principalul beneficiar al produselor din polietilenă este agricultura.

REZULTATE DE PRESTIGIU

TG. MUREȘ. Antrenate Întrecerea socialistă, colectivele de oameni ai muncii români, maghiari și germani din întreprinderile industriale ale județului Mureș au raportat in ziua de 20 octombrie realizarea planului producției marfă fabricată pe 10 luni. Potrivit evaluării făcute de Direcția județeană de statistică, la sfîrșitul lunii curente se va obține o producție suplimentară in valoare de 250 milioane lei. Pînă acum s-au obținut peste plan 4 600 tone îngrășăminte azotoase, 4 900 tone carbid, peste 7 milioane cărămizi și blocuri ceramice, 165 000 mp țesături, mari cantități de încălțăminte etc. O contribuție însemnată au avut în realizarea depășirilor C.E.I.L., fabrica de pielărie și mănuși, întreprinderea de producție și industrializare a sfeclei de zahăr din Tg. Mureș, Combinatul chimic șl Fabrica de geamuri Tir- năveni.
PLOIEȘTI. Muncitorii, ingineriiși tehnicienii din Întreprinderile industriale prahovene se prezintă la încheierea primelor două decade ale acestei luni cu o depășire a prevederilor indicatorului producției globale care întrece suma de 80 000 000 lei. Au fost livrate suplimentar benzine, u- leiuri minerale, polietilenă, fenol, acetonă, anvelope, ciment, țesături și alte produse de calitate superioară. Aproape 80 la sută din sporul de producție la zi s-a obținut ca urmare a creșterii productivității muncii. Colectivele uniTÎRGOVIȘTE.tăților economice din județul Dîmbovița înscriu pînă acum in realizările din această lună o producție globală cu 2,3 la sută mai mare decît se prevăzuse în plan. In același timp, productivitatea muncii continuă să se mențină la un nivel de creștere peste cel planificat. Ca urmare, în intervalul care a trecut de la începutul ultimului trimestru al anului, industria dîmbovițeană a .livrat, suplimentar, importante cantități de utilaje tehnologice, ciment, cărbune, becuri electrice, țesături și alte produse.

BRAȘOV. Cinci dintre principalele unități economice din județul Brașov au îndeplinit încă de pe a- cum sarcinile de plan pe primele

Intr-una din secjiile Uzinei de mase plastice din BuzduCantitățile mari de ambalaje pentru Îngrășăminte chimice produse la U.P.M.P. Buzău sînt „absorbite" fără istov. Apoi, sacii deschiși sau cu valvă, sacii menajeri și foliile sînt cerute cu insistență șl ia export. O cifră convinge : în primul semestru al a- cestui an peste 1 000 de tone din produsele realizate din polietilenă au „călătorit" peste hotare.De douăzeci de arii, uzina bu- zolană își construiește, tenace șl sigur, prestigiul mărcii, faima de cetate a chimiei moderne. Produsul de serie din masă plastică (peste 150 de sortimente sînt realizate pentru nevoile populației) se află în fiecare gospodărie. Unul din cel mal vechi muncitori din 

10 luni ale anului. Realizînd înainte de termen planul lunar, chi- miștii de la Combinatul din Făgăraș vor putea realiza suplimentar pînă la sfîrșitul lui octombrie circa 1 700 tone piese din masă plastică și 828 tone de îngrășăminte chimice azotoase, iar lucrătorii Uzinei de material rulant din Brașov vor da în plus o producție în valoare de 8,5 milioane lei.
SIBIU. Uzina metalurgică de metale neferoase din Copșa Mică este prima mare unitate Industrială din județul Sibiu care a îndeplinit înainte de termen prevederile de plan pe primele zece luni ale anului. In același timp, colectivul acestei unități a depășit cu 5 milioane lei valoarea angajamentelor asumate pe acest an în întrecerea socialistă, realizînd totodată, prin reducerea consumurilor specifice, beneficii suplimentare de peste 15 milioane lei. Potrivit calculelor estimative, uzina din Copșa Mică va putea da pînă la sfîrșitul anului o producție globală suplimentară în valoare de peste 90 milioane lei.
TULCEA. Luînd un demaraj bun In ultimul trimestru al anului, colectivul întreprinderii de construcții și reparații de nave și utilaje din Tulcea a îndeplinit sarcinile de plan pe primele zece luni din acest an cu peste două săptămîni mai devreme. Alte unități economice din Tulcea, printre care întreprinderea de industrializare a peștelui, fabrica de conserve de legume și fructe „Dunărea" și Ocolul silvic Tulcea, au depășit cu mult sarcinile care Ie reveneau la producția globală și marfă pe primele două decade ale lunii octombrie.
SUCEAVA. Minerii din nordul Moldovei, care au încă de la începutul acestui an un ritm intens de muncă, au raportat îndeplinirea sarcinilor de plan revenite în primele zece luni ale anului. Combinatul minier „Suceava" din Gura Humorului a furnizat pînă acum, supllftiehtâr*', economiei naționaleȚ peste 10 000 tone Rărită, 3 500 tone minereu mangan marfă, alte importante cantități de minereu și concentrate. La aceste realizări o contribuție însemnată au adus-o minerii din bazinul Domelor, Leșu Ursului și Tarnița. (Agerpres)

uzină, recunoscut nu numai pentru priceperea în meserie, dar șl pentru neobosita lui activitate de educator al tinerei generații de muncitori. Ionașcu Gomoescu, o- bișnulește să spună : „Viitorul uzinei este asigurat. Toți chimiștll noștri știu bine meseria. Mai presus de toate, în uzină se simte puternicul exemplu de muncă, de pasiune, de seriozitate al comuniștilor". Sînt toate acestea rezultatele unei activități în care nu se admit improvizația și superficialitatea dar și premisele unor mari realizări.
Radu GHEORGHIUcorespondentul „Scînteii*
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RECOLTATUL-FĂRĂ ÎNTÎRZIERE
Șl FĂRĂ PIERDERI

i• Sunetul muzicii : LAROMET — 15,30; 18,30.• Eu sînt Jerom : PROGRESUL — 15,30; 18; 20.
teatre

Toate furajele la adăpost - Culesul strugurilor-
cit mai aproape 

de fermele zootehnice
Anul acesta s-a obținut o producție bună de nutrețuri, ceea ce a permis ca numeroase întreprinderi a- gricole de stat și cooperative agricole să-și umple silozurile și fina- rele, să echilibreze balanța furajeră. Există deci premise sigure pentru realizarea unor producții sporite de carne, lapte și alte produse, la un preț de cost cit mai redus. In acest sens se pot face încă multe lucruri, deoarece stringerea, transportul și depozitarea furajelor din cîmp, aducerea lor cit mai aproape de fermele zootehnice este departe de a fi încheiată. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor rezultă că pină în ziua de 18 octombrie a. c. planul de însilozare a fost realizat în proporție de 88 la sută în întreprinderile agricole de stat și numai 51 la sută în cooperativele agricole. Este un indiciu că multe cooperative agricole nu asigură minimum necesar de furaje însilozate, îndeosebi în județele Tulcea, Timiș, Arad, Hunedoara, Alba, Maramureș ș. a. unde cantitățile de nutrețuri însilozate reprezintă cu mult mai puțin de jumătate din necesar. Iată de ce se impune ca în toate unitățile agricole să se analizeze posibilitățile de a continua acțiunea de însilozare a furajelor folosind toate resursele de nutrețuri verzi și suculente : culturi duble, frunze și co- lete de sfeclă, resturi legumicole, precum și coceni tocați și umectați.Dacă pierderea timpului favorabil

a limitat posibilitățile de realizare integrală a planului de însilozare în cooperativele agricole, aceasta nu înseamnă că nu sînt și alte mijloace și posibilități pentru completarea balanței furajere. în prezent, pe cimp există, încă mari cantități de coceni nu numai acolo unde porumbul nu a fost recoltat, ci și pe terenurile unde această acțiune este considerată încheiată. Conducerile unităților agricole, direcțiile generale ale agriculturii județene și chiar ministerul, continuă să considere porumbul recoltat chiar și a- tunci cind cocenii rămîn în picioare sau nu sînt transportați de. pe cîmp. Or, a raporta lucrările încheiate înainte de a strînge întreaga masă vegetală înseamnă de Ia bun început a accepta întirzierea strîngerii cocenilor sau chiar degradarea acestora, care are loc, în mod accentuat, datorită intemperiilor.întrucît recoltarea furajelor necesită un număr însemnat de brațe de muncă și mijloace de transport este necesar ca organele și unitățile a- gricole să acorde toată atenția organizării exemplare a muncii, să ia măsuri energice pentru a înlătura tendințele și părerile eronate, potrivit cărora cocenii nu ar avea o valoare prea mare, să demonstreze convingător ce se poate realiza dacă se evită pierderea substanțelor nutritive și se organizează transportul, depozitarea și prepararea acestei mari surse de hrană a animalelor.

cu maximă urgență
în vederea valorificării superioare a condițiilor pedoclimatice favorabile, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județul Vrancea au extins an de an suprafețele de viță de vie, consti- tuindu-se în această zonă cel mai mare bazin viticol al țării. La această dată, întreprinderile agricole de stat dispun de 5 893 hectare de vie pe rod, iar cooperativele agricole de 16 043 hectare. S-a îmbogățit experiența viticultorilor, s-au perfecționat tehnologiile de lucru, au fost introduse în cultură noi soiuri valoroase, realizîndu-se o creștere continuă a producțiilor medii. La ultima evaluare s-a stabilit că producția medie de struguri va fi în acest an de aproape 8 000 kg la C.A.P. și de circa 10 000 kg la I.A.S. Rațional este ca, în această perioadă, să nu se precupețească nici un efort pentru a se valorifica integral, fără pierderi, această recoltă mare, prin strîngerea la momentul optim de coacere și prelucrarea in direcția pentru care este specializată podgoria.Orice întîrziere duce la Înregistrarea de mari pierderi. Acest lucru a fost bine înțeles la I.A.S. din Odobești și Panciu, unde munca a fost organizată pînă în cele mai mici amănunte. în toate fermele celor două unități de stat, culesul strugurilor începe o dată cu ivirea zorilor și se termină cind se înserează, iar vinificația se continuă pînă după miezul nopții. La Panciu au fost, construite remorci basculante speciale pentru transportul strugurilor, astfel că s-a redus substanțial numărul de oameni necesari la centrele de vinificație. Ca urmare, în I.A.S. s-a atins un ritm rapid de lucru, reușindu-se să se recolteze producția de pe 75,4 la sută din suprafață. Unitățile de stat reușesc astfel nu numai să evite pierderile prin supracoacere, ci să obțină și vi

Tnsămînțatul griului la cooperativa agricolă Furculești, județul Teleorman Foto : S. Cristian

nuri de consum curent seci, cu aromă și prospețime, de o tărie alcoolică moderată, așa cum se solicită de marea majoritate a consumatorilor. De asemenea, unitățile de stat au livrat pînă acum 7 690 tone struguri de masă, depășindu-se cu 15,8 la sută sarcina de plan.în multe cooperative agricole munca se desfășoară satisfăcător. Totuși în numeroase unități recoltarea a început tîrziu, deoarece, după actualul sistem, prețurile de preluare se acordă în raport cu conținutul în zahăr al strugurilor. Deși începută cu întîrziere, lucrarea continuă să se efectueze într-un rițm lent. La data de 18 octombrie, în unitățile cooperatiste se strinsese recolta de struguri doar de pe 56,6 la sută din suprafață. Zilnic se recoltează abia 2 600 tone. Cum se explică acest ritm nesatisfăcător ? în zilele de 14—17 octombrie, cooperative a- gricole ca cele din Odobești, Vîrteșcoi, Faraoane, Broșteni nu s-a recoltat nici un kilogram de struguri. în ziua de 18 octombrie, membrii echipei a Vl-a a fermei 2 de la C.A.P. Jariștea au plecat de la lucru la ora trei după-amiază. Din cei 24 membri ai echipei fuseseră la cules doar 10. Și la celelalte echipe s-a întîmplat cam același lucru. Așa se explică de ce pe întreaga fermă condusă de ing. Vasile Cotîrlan, din cele 218 hectare vie abia s-au cules 30. Cu viteza aceasta de lucru recoltarea s-ar termina abia peste 3—4 săptămîni, timp în care s-ar produce pagube mari.Inginerul Constantin Motran, cercetător științific principal la Stațiunea experimentală viticolă Odobești, ne-a informat că în perioada 11—16 octombrie greutatea strugurilor a scăzut cu 6—30 grame la 100 boabe, reprezentînd o pierdere de 300—1 400 kg la hectar. Fiecare zi de întîrziere reprezintă pierderi însemnate de recoltă. Cu toate acestea, în majoritatea cooperativelor agricole, dar mai ales în cele din Terchești, Cîmpineanca, Cotești Cindești, Dumbrăveni, se asigură o slabă participare la lucru. Culesul începe tîrziu. La toate centrele de vinificație primele mijloace de transport vin abia după orele 9—10 dimineața, iar seara pe la orele 20—21 se termină de prelucrat ultimele cantități de struguri recoltați în ziua respectivă.Blocarea mijloacelor de transport la unele centre de vinificație in vreme ce la altele se lucrează doar, cîteva ceasuri pe zi, ca urmare a I organizării defectuoase a muncii, a lipsei de înțelegere și corelare, este o altă cauză care determină întirzierea recoltării strugurilor. Aceasta, ca urmare a defecțiunilor de organizare. Deși s-au făcut numeroase grafice, acestea nu se respectă. în ziua de 18 octombrie, în jurul orei 14, la centrul de la Vîrteșcoi, la linia de vinificație a soiurilor albe erau cîteva zeci de căruțe, în timp ce la linia de soiuri roșii nu se lucrase nimic de dimineață. O situație asemănătoare la Jariștea.Cu ocazia raidului am constatat și o slabă preocupare pentru păstrarea calității strugurilor. La centrele de vinificație din Odobești și Jariștea se aduceau strugurii în amestec de diferite culori, cu ciorchini us- cați și boabe atacate de mucegai.Este necesar ca organele de partid și agricole să sprijine mai temeinic conducerile cooperativelor agricole pentru ca munca -la recoltatul strugurilor să fie intensificată, organizată mai bine, în condiții calitativ superioare. Viticultorii din județul Vrancea au lansat o chemare la întrecere către toți viticultorii din țară. Este timpul acum să facă maximum de efort la strîngerea fără pierderi a recoltei de struguri pentru a-și onora angajamentele.
Ion NISTORcorespondentul „Scînteii"

a Povestirile lui Hoffmann : VICTORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15. 
a Motodrama : CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.© Desene animate pentru copii : DOINA — 10.
a Lampa lui Aladin : DOINA 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Floarea de cactus : SCALA — 9; 11,15; .13,30; 16,15; 18,45; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;18,15; 20,30.
a N-am cîntat niciodată pentru tata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Așteptarea : FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
a Ritmuri spaniole : SALA PALATULUI (seria de bilete 3821) — 17,15; (3820) — 20,15, LUCEAFĂRUL— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.© Romanticii : BUCEGI — 15,45; 18: 20,15.
G Asediul : MUNCA — 16; 19.
a Steaua de tinichea : BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45, MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
a Șansa : LIRA — 15,30; 18; 20,13. 0 Marele premiu : PATRIA — 9,30: 13; 16,30; 20.© Aeroportul : AURORA — 9; 12,15; 16,15; 19,30, TOMIS — 9,30; 12,30; 16: 19,30.
a Frații : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.© Totul pentru rîs : CINEMATECA (sala Union) — 9; 10,45: 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
o Cromwell : DRUMUL SĂRII — 15,30; 19, FLOREASCA — 15,30; 19. 
a Tabla viselor : UNIREA — 16; 18; 20.
a Parada circului : TIMPURI NOI _ 9,30—20,15 în continuare, GRIVI- ȚA — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18,15; 20,30.© După vulpe: VOLGA — 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20 30.
a Timpul berzelor: BUZEȘTI •— 15,30: 18; 20,15.
a Tick, Tick. Tick ; VIITORUL — 16: 18; 20.
a Boxerul : COSMOS — 15,30; 18;20.15.
a Start la moștenire : GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA— 15,30; 18; 20,15.
o Brigada Diverse în alertă : MOȘILOR — 15; 16,45; 18,45; 20,45.
a Simon Bolivar : VITAN — 15,30; 18; 20,30.
a Săptămîna nebunilor : LUMINA 9,30—16 în continuare, 18,15;20,30.
a Greșeala fatală : PACEA — 15,45; 18: 20.
a Cermen : CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
a Hello Dolly ; GIULEȘTI — 15,30; 19, MIORIȚA — 9; 12,15; 15,45;19.15.
a Cele șapte logodnice ale caporalului Zbruev : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 20. 
a Articolul 420 : FLACĂRA — 9; 12,15; 15,30; 19.
a încrederea : POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

• Teatrul Maritza —• Teatrul20.
a Teatrul dra" (sala . ______ _.Iubire pentru iubire — 20.• Teatrul „C. I. Nottara" Magheru) : O lună la țară —• Teatrul Giulești : Epoleții zibili — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Helem —- 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Cinci săptămîni în balcon — 9,30.
a Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu" : Floare de cactus — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : O poveste cu cîntec — 17, (sala din str. Academiei) : Cartea cu Apolodor — 15. 
a Ansamblul „Rapsodia Română" : Concert de muzică populară românească — 19,30.
t

de Operetă : Contesa 19,30.de Comedie : Nicnlc —,,Lucia Sturdza Bulan- din str. Alex. Sahia) :(sala19,30. invi-

■
PROGRAMUL I16,00 Deschiderea emisiunii. Fotbal : Zaglebie Walbrzych — U.T.A. (Cupa U.E.F.A.). înregistrare de la Walbrzych.,17.30 Emisiune în limba maghiară.18.30 La volan — emisiune pentru conducătorii auto.18,50 Timp și anotimp în agricultură.19,10 Pentru sănătatea dv. Psiho- profilaxia nașterii.19,20 1001 de seri.19.30 Telejurnalul de seară.20,00 Reflector.20,15 Muzică populară interpretată de Nicolae Sabău.20.30 Pagini de umor : „Trombonul" de Peppino da Filippo, în românește de Adriana zărescu.21,00 Avanpremieră.21,05 Cadran internațional • mentarii/’ documentare, portaje din actualitatea ternațională © Aparențe realități în lumea capitali

Lă-Co-re- in- - - ■ și realități în lumea capitalului. 21,55 Arii și scene din operete celebre : „Văduva veselă" de Lehar, și „Liliacul" de J. Strauss.22,30 Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II20,00 Concert simfonic. Concertul orchestrei simfonice a Radio- televiziunii. Dirijor : Constantin Bobescu. Festival Johannes Brahms : Simfonia a-II-a și Simfonia a IV-a. Prezintă Ada Brumaru. In pauză : Un pictor uitat — luster. Comentariu de Dorina Rădulescu. 32,00 Film serial : „Planeta gigan- ților".

Turneul Ansamblului de balet
„China"Ansamblul de balet „China" a susținut, miercuri seara, primul spectacol pe scena Operei române de stat din Cluj. Au asistat ing. Trofin Si- medrea, membru al biroului comitetului județean de partid, prim-vi- cepreședinte al consiliului popular județean, personalități ale vieții științifice și culturale, numeroși oameni ai muncii.Programul a cuprins dansuri, cîn- tece populare românești și chinezești, melodii interpretate la instrumentul chinezesc „Phi-Pa“, fragmente din baletele „Detașamentul roșu de femei" și „Fata cu părul cărunt", pre-

In ultimii ani, documentele de partid au trasat sarcini calitativ sporite creatorilor din sfera științei și tehnicii în sectorul construcțiilor. Pornindu-se de la amploarea deosebită a acestei activități în țara noastră, de la perspectivele largi ce se deschideau în fața ei în etapele următoare, s-a cerut o intensificare și extindere a cercetărilor de specialitate în toate compartimentele. Susținută și material — prin fonduri, aparatură, specialiști — a- ceastă preocupare a marcat, în scurtă vreme, o revigorare pregnantă. Dovadă, între altele, și frecventele manifestări științifice organizate la diferite niveluri. Printre ele se numără și cea de-a V-a Conferință națională de instalații, consacrată „Realizării și exploatării economice a instalațiilor din ansamblurile de clădiri", ale cărei lucrări încep astăzi la Sinaia. în legătură cu însemnătatea și obiectivele conferinței, am adresat cîteva întrebări ing. Achile Petrescu, președintele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor
— Pe șantierele de 

construcții activitatea di
verselor sectoare e ceva 
mai dificil de comparti
mentat. Să încercăm, to
tuși, o delimitare a rolu
lui și însemnătății celui 
ce stă în atenția prezen
tei conferințe. Care este 
greutatea lui specifică, in 
contextul cercetării din 
sfera construcțiilor 1— Fondurile alocate, baza tehnică, numărul specialiștilor constituie indici edifi

catori in ceea ce privește amploarea deosebită a sectorului construcțiilor în țara noastră. La fel de importantă este însă și complexitatea deosebită a acestui sector, o construcție — fie ea industrială, social-cul- turală sau locativă — fiind, în genere, produsul unor multiple contribuții. Aceste caracteristici se răsfring și în planul creației științifica și tehnice de specialitate. In conglomeratul material, tehnic, de specialități pe care aceasta il presupune, sectorul instalațiilor se dovedește, astăzi, nu numai important, dar și indispensabil. Nu ne putem, desigur, imagina o construcție fără dotările sanitare, electrice, de ventilare, de Încălzire etc, pe care le implică cu necesitate noțiunea moderna de confort, lată da ce, in fața cercetării de profil se ridică sarcini_ de mare complicație tehnică Ș> funcționala, ceea ce face să apară frecvent piste de a- meliorare constructivă și tehnologică. Să nu uităm că sfera constructivă se extinde, în acest caz, și la preocupările legate de exploatarea corespunzătoare a dotărilor : funcționare, întreținere. în asemenea condiții, nu-i de mirare că acest sector apare efectiv, in prezent, ca unul dintre cele mai dinamice din sfera cercetării legate de construcții.Despre necesitatea realizării unor progrese cit mai substanțiale — în primul rind in sfera cercetării și apoi, concret, în producție — iși poate da seama oricine, de vreme ce consecințele bunei sau insuficientei dotări cu instalații a unei clădiri se repercutează
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la Clujcum și Concertul pentru pian și orchestră „Fluviul galben". Măiestria solilor artei chineze a fost răsplătită cu vii aplauze de către publicul clujean. Artiștilor oaspeți le-au fost oferite flori.
★în timpul șederii la Cluj, membrii Ansamblului de balet „China" au vizitat noile cartiere ale municipiului și diferite instituții culturale și de învățămint. Un grup de balerini ai ansamblului s-a întîlnit cu artiști din localitate, cu cadre didactice și elevi ai școlii de coregrafie.(Agerpres)

Vernisajul expoziției de cărți 
si reviste din R.D. GermanăLa Casa Armatei din Brașov a avut loc miercuri vernisajul expoziției de cățți și reviste din Republica Democrată Germană, organizată de întreprinderea de specialitate Deutscher Buch-export und import. Organizatorii au expus peste 2 000 de volume a- părute în diferite edituri din Republica Democrată Germană.

La vernisaj au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de cultură și artă, ziariști ai presei locale și centrale.Au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei R.D.G. la București. (Agerpres)
(direct asupra condițiilor de folosință. Așa se face că, în ultimii ani, activitatea din acest domeniu cunoaște o accentuată dezvoltare pe plan cantitativ — determinată de volumul mereu

blurile de locuit) sînt dotate cu întreaga gamă de instalații, iar locuințele noi din mediul rural au instalații electrice și, în număr tot mai mare, instalații sanitare. Problema trebuie pusă
dern de instalații. Apoi, sarcina de a pregăti cit mai temeinic și operativ numărul necesar, sporit, de cadre de specialitate, ținind seama și de faptul că sîn- tem una din puținele țări

Conferința naționala de instalații

Solicitări majore creației 
tehnico-șiiințifice 

intr-un sector-cheie 
al construcțiilor moderne
sporit al investițiilor și calitativ — prin creșterea gradului de dotare cu instalații moderne. în perioada antebelică, un număr foarte redus de locuințe, mai ales in mediul rural, aveau instalații de apă-canal sau electrice. Chiar și la orașe erau puține clădirile cu încălzire centrală sau fabricile înzestrate cu sisteme de ventilație mecanică. Astăzi, toate clădirile noi urbane (industriale sau din ansam

insă ținind seama de cerințele și stadiul actual al construcțiilor în țara noastră.
— Ce sarcini stau, deci, 

in fața specialiștilor de 
profil, in lumina docu
mentelor de partid ? 
Care ar fi, după opinia 
dumneavoastră, rolul ac
tualei conferințe, in so
luționarea lor ?

— Aș vrea să relev, mai întîi, nevoia extinderii bazei materiale, prin producerea unui echipament mo

din lume care au o facultate de instalații, cu peste 20 de ani de activitate. E adevărat că de pe acum există puternice unități de execuție, precum și multe colective valoroase de cercetători și proiectanți. Dar indicația expresă a partidului este ca activitatea din acest teren să se plaseze grabnic la un nivel superior, nu numai din punctul de vedere al bazei materiale, cit mai ales al concepției. Și în această di

recție sînt încă multe de făcut 1 în primul rind, trebuie acordată o importanță deosebită aspectelor economice, promovînd soluțiile care duc la economie de energie, la înlocuirea materialelor deficitare, la extinderea tipizării și prefa- bricării instalațiilor, în vederea reducerii timpului de proiectare și execuție.Acestor sarcini fundamentale le sînt consacrate, în ultimul timp, cele mai multe din reuniunile de specialitate pe care le organizează Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, Ministerul Construcțiilor Industriale și Comitetul de Stat pentru E- conomia și Administrația Locală. Astfel, cea de-a IV-a Conferință de instalații de anul trecut, cu o amplă, participare internațională, a dezbătut probleme ale alimentării centralizate cu căldură, contribuind la extinderea și perfecționarea acestei soluții, la valorificarea avantajelor ei (confort, economie de energie, reducerea poluării etc.). La actuala Conferință, cele 6 rapoarte de sinteză și 44 de referate constituie o bază temeinică pentru aprofundarea, căilor de creștere a eficienței c- conomice în instalații, pornind de la realizările specialiștilor din țară care activează în învățămint, cercetare, proiectare, execuție și exploatare. Materialele pregătite pentru conferință, ca și discuțiile ce vor avea loc, cuprind multe sugestii prețioase, cu aplicabilitate practică imediată. De altfel, concluziile conferinței vor constitui un sprijin și în activitatea consiliului nostru, căruia ii

revine sarcina ca, prin antrenarea masei largi de specialiști, să le materializeze în funcție, de condițiile concrete ale locurilor de muncă.
— V-ați referit la rea

lizările specialiștilor 
noștri. Ați putea cita linele exemple ?— Printre lucrările remarcabile realizate recent în domeniul instalațiilor se numără cele de la Studioul de Televiziune și Hotelul Intercontinental din București (proiect I.P.B.), zona de industrie electrotehnică 'Pipera (proiect I.C.P.A.), Uzina de aluminiu din Slatina (proiect I.M.N.R.), U- zina de autoturisme Pitești (proiect I.P.C.M.). Sînt de menționat, de asemenea, proiectele tip și studiile privind economia de combustibil prin mărirea protecției termice a clădirilor, elaborate de I. P. C. și I.S.A.R.T., ca și rezultatele obținute în determinarea caracteristicilor corpurilor încălzitoare, obținute în celula termică a I.N.C.E.R.C. Nu poate fi omis faptul că aceste rezultate pozitive au fost posibile și datorită progreselor făcute In realizarea unor echipamente pentru instalațiile de încăl- zire-ventilare de către întreprinderile specializate ale Ministerului Construcțiilor Industriale.

— In domeniul instala
țiilor există și unele de
ficiențe, semnalate destul 
de des in paginile zia
relor. Cum pot contribui 

, cercetătorii și proiectan
ta la înlăturarea lor 1— Dacă ne referim, de

pildă, la insuficienta diversificare a produselor, se impune extinderea bazei de cercetare — atît fundamentală (I.N.C.E.R.C.), cit și aplicativă a producătorului (C.C.P.P.C.) — în vederea atacării unor aspecte neabordate încă, a realizării de echipamente cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor existente. La fel, ar trebui procedat și în ceea ce privește baza de studii generale de proiectare, precizindu-se, în condițiile specifice țării noastre (în instalații, expresia are o semnificație foarte concretă), domeniul optim al fiecărei soluții, cu o fundamentare științifică (și nu de modă) în alegerea soluțiilor. Corespunzător, ar trebui extinsă și baza de tipizare și prefabricare, stabilindu-se condițiile cerute de fiecare grad de centralizare în acest domeniu și asigurîndu-se baza materială corespunzătoare.Aș insista insă cu deosebire asupra urgenței sarcinii de a asigura calificarea personalului, o dată cu creșterea gradului de automatizare (in limitele raționale) și posibilitatea realizării lesnicioase a reparațiilor (un „service" operativ).Interesul larg pe care specialiștii din instalații il acordă constant conferințelor noastre, ne sporește obligația de a milita cu fermitate pentru antrenarea cadrelor științifice și tehnice din întreaga țară Ia rezolvarea optimă a acestor deziderate.Convorbire realizată da 
Teodor CAZACU

Sub cheie

zilele fermei a luat

casa de bani a dispărut 18 000 a sesizat
alte persoane.

FAPTUL
D VERS
Cadou
cu bucluc

„Musafiri
nepoftiți

Rubrică redactată de î
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ipinau-se in a ricoșat și însoțitorul s ment pentru cei care| la întîmplare armele di
| Faptă

de pionieri

Inginerul agronom Dumitru Mihăilescu, șeful fermei hortivi- ticole din cadrul cooperativei a- gricole „Dunărea" din comuna Ciuperceni (Teleorman), este — se pare — un om deosebit de darnic. Intr-una din trecute, s,-a dus la via pe care o conduce, 42 de lăzi. în care se aflau nu mâi puțin de 1 200 kg de struguri și le-a făcut cadou unei cunoștințe. La verificările efectuate de organele de resort a prezentat spre justificare două avize de expediție fictive, întocmite, probabil, după ce el însuși iși dăduse seama că, prin proporțiile lui, „cadoul" său întrece orice măsură. Acum i se va o- feri prilejul să se convingă că orice asemenea „cadou" — indiferent dacă e mare sau mic — se plătește.
La începutul acestei luni, Gheorghe Insurățelu, casier la cooperativa agricolă Vîrful Cîmpului (Botoșani), a predat gestiunea unei Fără nici o lipsă. După numai cîteva zile, din cooperativei au de lei. Noul casier imediat organele de resort. Casa de bani fiind intactă, cercetările au pornit de la... cheie. Așa s-a stabilit că, la predarea gestiunii, Gh. Insurățelu înmînase noului casier doar o cheie, iar dublura o păstrase pentru el. Aveâ nevoie de o sumă mai mare sau mai mică de bani ? „Cheia fermecată" îl scotea la liman. Pină într-o zi, cind, în loc să-i deschidă seiful, i-a deschis o altă poartă, bine ferecată. Cheia l-a adus... sub cheie.

Imprudență 
tragicăSosit de cîteva ore !n cadrul exploatării forestiere „Rîul Mare", medicul Victor Moza, ds la spitalul din Cugir (Alba), t terminase vizita medicală a copiilor salariaților din cadrul u- nității menționate. în timpul ce-i mai rămăsese la dispoziție, s-a hotărît să facă o plimbare cu pluta pe rîu, însoțit de șoferul Teodor Filipaș. Și, cum în acel moment avea asupra lui o armă de tir, a vrut să vadă ce efect ar putea avea un glonț tras în apă. Urmarea a fost tragică. Iz- bindu-se într-o piatră, glonțul ’ i l-a rănit mortal pesău. încă un avertis- mînuiesc le foc.
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| infinitului

In cartierul Steierdorf din 
Anina (Caraș-Severin), locuiesc 
două bățrine care nu au pe ni
meni să le ajute în diversele 
treburi gospodărești. Bunăoară, 
acum, cind se apropie iarna, 
procurarea lemnelor de foc tre
buie să fie pentru ele o problemă 
greu de rezolvat — și-au spus 
pionierii din localitate. Și au 
hotărît să le ajute pe măsura po
sibilităților lor. Au anunțat des
pre aceasta conducerea școlii 
care, la rindu-i, a luat legătura 
cu ocolul silvic. La cîteva zile 
după ce au fost marcate lemnele 
cuvenite celor două bătrine, 
răspunzind chemării unității de 
pionieri din școală, in orele lor 
libere, pionierii le-au adus lem
nele acasă. O faptă pentru care 
merită felicitări.

la „Coloana

S-a petrecut, nu de mult, la Tg. Jiu, în parcul în care se află „Coloana infinitului". într-o după-amiază, numeroșii vizitatori care admirau cunoscuta ca-, podoperă brâncușiană — ne scrie corespondentul voluntar Sebastian Remescu — s-au trezit, deodată, lnconjurafi .de o turmă de 300—400 taurine, aparținînd O.R.A.C.A Tg. Jiu. Firește, ne- cuvîntătoarele nu veniseră acolo in scopuri... turistice, ci minate de iarba parcului și de lipsa de supraveghere a paznicilor, retrași cu toții la un chef, la restaurantul „La plopii fără soț". Semnalîndu-1 ca pe un simplu divertisment, credem că este totuși cazul ca cei ce se ocupă cu ocrotirea parcurilor, spațiilor verzi și operelor de artă să nu-1 considere ca atare.
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Instituirea unei comisii de stat de analiză MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,
a funcționării sistemului energetic național
Prin decret al Consiliului de Stat a fost instituită o comisie de stat de analiză a funcționării sistemului e- nergetic național și de elaborare a măsurilo? corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu.Ca președinte al acestei comisii a fost desemnat tovarășul Emil Dră- gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Din comisie fac parte tovarășii Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Gheorghe Cioară, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Dumitru Niculescu, inspector general de stat pentru controlul calității produselor, cadre de conducere din ministere, cadre didactice din învățămîntul superior de specialitate, cercetători științifici, specialiști din domeniul proiectării, exploatării și repartiției utilajului partid.Comisia modul în țiile sistemului energetic național și

energetic, activiști deare sarcina de a analiza care funcționează instala-

de a elabora propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea alimentării cu energie electrică și termică a consumatorilor, perfecționarea organizării sistemului energetic național, îmbunătățirea activității de producere, transport și distribuție a energiei e- lectrice și termice, stabilirea unor norme riguroase de disciplină și control, îmbunătățirea activității de întreținere și reparații, ridicarea nivelului tehnic și al calității lucrărilor, intensificarea activității de cercetare științifică în domeniul energetic, în vederea rezolvării cu prioritate a problemelor legate de siguranța In funcționarea sistemului energetic, ridicarea gradului de calificare și perfecționare a pregătirii personalului care lucrează în acest domeniu, ș.a.Decretul stabilește data de 31 ianuarie 1972, pînă îa care comisia va prezenta Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri concluziile analizei și proiectul programului de măsuri privind îmbunătățirea funcționării sistemului energetic național.
Cronica zilei

Continuîndu-și vizita în țara noastră, Peko Dapcevici, vicepreședinte al Adunării Federale a R.S.F. Iugoslavia, președintele Grupului iugoslav al Uniunii interparlamentare, a vizitat miercuri stațiunile de pe litoral și Muzeul arheologic din Constanța, în cursul, aceleiași zile, oaspetele a avut întrevederi cu membri ai Comitetului executiv al Consiliului opular municipal Constanța. La a- miază, Ion Popa, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului Constanța, a oferit un dejun.Seara, oaspetele s-a înapoiat în Capitală. în onoarea vicepreședintelui Adunării Federale a R.S.F. Iugoslavia, Peko Dapcevici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan, a oferit un dineu.
*Delegația de ziariști români, condusă de Zamfir Brumaru, director general adjunct al Agenției Române de Presă — Agerpres — și-a încheiat vizita prietenească în R.P. Chineză, în timpul șederii în China, delegația a fost primită de Yao Uen-iuan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, și a vizitat orașele Pekin, Șenian, Anșan, Dairen, Șan- hai, Hanciou, Canton, s-a întilnit cu oameni ai muncii din întreprinderi, comune populare, a vizitat instituții de artă și cultură.Miercuri seara, delegația a-a Înapoiat in București.

Primul din R. Osswald, noastră, a avut miercuri o întrevedere cu Dan Marțian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.în aceeași zi, oaspetele, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a făcut o vizită la Centrala industrială de medicamente și coloranți din Capitală, după care a treout prin noile cartiere ale orașului.Seara, ministrul industriei chimice, Mihail Florescu, a oferit o masă în cinstea oaspeților.
★La Galeriile de artă din Constanța a avut loc miercuri după-amiază vernisajul expoziției „Dobrogea în arta plastică românească". Cele aproape 70 de lucrări de pictură, grafică și sculptură, realizate de cunoscuți plasticieni din țară, sînt inspirate din peisagistica dobrogeană, din viața și activitatea locuitorilor de pe aceste meleaguri.(Agerpres)

ministru al landului Hessa, F. a Germaniei, Albert care face o vizită în țara

CORNELIU MĂNESCU, VA FACE 0 VIZITĂOFICIALA IN TURCIAMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, va face, împreună cu soția, o vizită oficială în Turcia, in peri- oada 3—7 noiembrie 1971, la invitația ministrului afacerilor externe al Turciei, Osman Olcay. (Agerpres)
Vizitele delegației de guvernatori

Delegația de guvernatori din Statele Unite ale Americii, condusă de Warren Hearnes, guvernator al statului Missouri, care se află in vizită în țara noastră, a sosit miercuri dimineața la Constanța.Pa platoul portului turistic Tomis, membrii delegației, care sînt Însoțiți de Charles Byrley, director pentru relațiile Federație-Stat al Conferinței Naționale a Guvernatorilor din Washington, D. C., și de A. E. Manell, a- sistent special al secretarului de stat pentru legăturile cu guvernatorii, au fost întimpinați de Vasile Vîlcu, președintele consiliului popular județean, și de alte persoane oficiale.în cursul dimineții, delegația a făcut o vizită la sediul consiliului popular județean, unde a avut o întrevedere cu președintele consiliului, Vasile Vîlcu.

Ion Tudor, prim- consiliului popular americani au vizi- balneoclimaterice

Cu acest prilej, membrii delegației au luat cunoștință de preocupările organelor locale pentru rezolvarea problemelor economice, social-culturale, gospodărești, edilitare și turistice.însoțiți de ing. vicepreședinte al județean, oaspeții tat apoi stațiunile de pe litoral.în onoarea delegației de guvernatori din Statele Unite ale Americii, președintele oonsiliului popular județean a oferit un dejun.După-amiază, oaspeții au făcut un popas în podgoria întreprinderii agricole de stat Murfatlar.Seara, delegația de guvernatori din .Statele Unite ale Americii s-a înapoiat la București. (Agerpres)
Turneul Teatrului academic

„Vladimir Maiakovski" la lași
Miercuri seara, colectivul Teatrului academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova și-a continuat spectacolele susținute pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași. Artiștii sovietici au prezentat piesa „Copiii lui Vaniușin" de S.

Plecarea la Moscova a unei delegații
de activiști ai P.C.R.

l

Naidionov, a cărei regie este semnată de A. Goncearov, maestru e- merit al artei din R.S.F.S.R. Spectacolul a fost răsplătit cu vii aplauze de publicul ieșean.*în cursul aceleiași zile, solii artei sovietice au luat cunoștință de tradițiile istorice și cultural-artistice, de realizările municipiului Iași. Ei au vizitat monumente istorice șl de artă medievală, complexul muzeistic de la Palatul Culturii din Iași, cartierul universitar Copou, precum și zona industrială a lașului.

în „Cupa cupelor" o surpriză care ne face mare plăcere

C. F. BARCELONA —STEAUA 0-11BARCELONA (corespondență specială). Ieri seara, la Barcelona, imul dintre centrele fotbalistice ale Spaniei, echipa Steaua a avut drept rivală în cadrul „Cupei cupelor" pe faimoasa formație locală C.F. Barcelona, antrenată de nu mai puțin faimosul Rinus Michels, acela care a făcut din Ajax Amsterdam campioană europeană intercluburi pe a- nul 1971.Meciul a început prin atacuri succesive ale spaniolilor, dar bucurește- nii s-au apărat cu mare prudență. In același timp, cîștigătoarea „Cupei României" a fixat pe fundașii Barcelonei prin contraatacuri rapide duse de „vîrfurile” Năstase și Iordănescu. La o astfel de acțiune se produce lovitura de teatru. Era minutul 12 cînd

Năstase a luat mingea pe cont propriu și a înaintat repede pînă aproape de marginea careului advers de unde a șutat surprinzător. Portarul Sadurni a plonjat nesigur și cu în- tirziere, iar' balonul s-a strecurat în plasă ! 1—0 pentru Steaua.Riposta gazdelor a fost furibundă, înaintașii spanioli creînd numeroase situații periculoase pentru poarta Stelei. De două ori, în minutele 25 și 28, mingea trimisă de barcelonezi a întilnit barele ! Totuși, e de subliniat faptul că nici în asemenea condiții de presiune puternică fotbaliștii români nu și-au pierdut capul, dimpotrivă, au continuat să se apere cu calm și fermitate.După pauză, cursul jocului rămî- ne același : dominare teritorială . a

gazdelor, ocazii numeroase ratate de către spanioli (dintre care o notăm pe aceea din minutul 54, cînd poarta Stelei rămăsese nepăzită), defensiva acerbă din partea echipei bucu- reștene, cu rare, dar primejdioase contraatacuri. Cel mai bun prilej de a dubla scorul l-a avut Năstase, în minutul 59, cînd a driblat pînă în apropierea porții spaniole și a fost împiedicat să marcheze de către portarul Sadurni prințr-un plonjon disperat. Pînă la sfirșitul partidei, spaniolii nu și-au încetat atacurile, însă acestea nu mai aveau aceeași consistență ca in minutele de la mijlocul meciului. Victoria, surprinzătoare, dar meritată, datorită inteligenței tactice, va rămîne de partea Stelei.
După una caldă, alta rece, și tocmai în „Cupa campionilor"!

DINAMO — FEIJENOORD 0-3

A apărut 
numărul 10/1971 

al revistei
i „Profeleme 

economice"
din cuprins:PE MARGINEA PROGRAMULUI PARTIDULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII TEORETICO-IDEOLOGICE : Dr. I. BLAGA : Rata optimă a acumulării ; M. COȘEA : Factorul știință în organizarea societății socialiste multilateral dezvoltate ; IORDACHE IONESCU : Modalități de pețfecționare a colaborării și cooperării între țările C.A.E.R. ; Dr. V. CIOCÎRLAN (Iași) : Conducătorii întreprinderilor — educatori în spiritul i- deologiei și politicii partidului ; Dr. GETA DAN-SPÎNOIU : Integrarea profesională a tineretului industrial prin educare comunistă.CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECONOMICA, cuprinzînd articolele : „Cum diminuăm cheltuielile la 1 000 lei producție- marfă 7“ și „Specializarea producției — atribut esențial al activității centralelor industriale".INSTRUMENTAR MODERN DE CONDUCERE ȘI PLANIFICARE ECONOMICĂ : N. MAR- GHIDANU : O nouă unitate' de comensurare a lucrărilor agricole mecanizate ; I. BARASCH și D. PĂTRAȘCU : Din experiența introducerii prelucrării automate a datelor la Trustul nr. 1 construcții.EXPERIENȚE NAȚIONALE DE MODERNIZARE A STRUCTURILOR ECONOMICE : Dezbatere organizată de revista „Probleme economice" (V).DEZBATERI : Optimizarea — instrument de fundamentare a deciziilor economice (II) ; Anchetă privitoare la sistemul indicatorilor de plan (VI) ; Inițiativă și răspundere în aplicarea măsurilor de îmbunătățire a organizării, planificării și conducerii agriculturii cooperatiste (II).CONSULTAȚII : Dr. E. BARAT : Cercetarea tendințelor de consum ale populației.ECONOMIE MONDIALĂ : P. SILARD : Iran — o țară în metamorfoză.CONJUNCTURA ȘI PROSPECTIVA ECONOMICA : EMILIA ALDEA : Tendințe și perspective ale pieței internaționale a produselor textile.De asemenea, revista cuprinde rubricile : CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE, NOTE BIBLIOGRAFICE, DIN VIAȚA ȘTIINȚIFICA, SCRISORI CĂTRE REDACȚIE și PUBLICITATE.

Miercuri la amiază a plecat la Moscova o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Trandafir Cocîrlă. membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P. C. R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face o vizită îi),,.schimb de experiență în U.RkS.S? kDelegația a fost condusă’ Ia țjlecaȚ&'Ș1.

pe aeroportul Otopeni, de tovarășul Andrei Vela, membru supleant ai C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. ai P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri .. ad-iriterim al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei. ''~atRlft (Agerpres)

Să spunem de la bun început că ieri pe stadionul „23 August" am văzut o mare echipă, o echipă dintre acelea despre care se obișnuiește să se spună că au o clasă fotbalistică europeană. Această Feijenoord dispune de tot ce-i trebuie pentru a obține performanțe, nu numai în O- landa, ci și peste hotare, în competițiile intercluburi ale continentului. Nu-i lipsește nici măcar un singur jucător bun pe un singur post ! Ea dispune de o apărare sobră și aproape ermetică, însă apărătorii sînt totdeauna gata să contribuie la construcția jocului atunci cînd situația se arată prielnică. Halfia. cuprinde doi jucători excepționali — Van Ha- negem și Hasil — cu un grad înalt de tehnicitate și cu o intuiție tactică remarcabilă. Atacul se desfășoară viguros și incisiv aproape numai perpendicular pe poarta adversarilor și are forțe de dribling și de șut redutabile. Deși am observat cu toții priceperea tactică și însușirile atletice ale jucătorilor, principala trăsătură a olandezilor rămîne, fără îndoială, ușurința cu care joacă mingea, tehnica fotbalului. Poate că prin prisma celor văzute la acest excelent ansamblu care este Feijenoord ar trebui să redimensionăm alte rezultate obținute de echipele românești. Poate că ar trebui să năzuim spre a da unora dintre echipele românești fruntașe o înfățișare asemănătoare Feijenoordului. La prima vedere, realizarea aceasta ar fi foarte greu de îndeplinit, totuși, în condițiile prezente, în care fotbalul nos

tru dispune de numeroase elemente talentate, construirea unor echipe de club, bune pentru performanța internațională, este pe deplin posibilă, însă, fără bețe în roate pe care să ni le aruncăm singuri, ca, de pildă, în cazul transferării lui Dumitriu II— ieri, simplu spectator în tribună,— transferare întîi respinsă, apoi totuși, aprobată, dar după... termenul legal admis de U.E.F.A. !începutul meciului Dinamo-Feije- noord a lăsat impresia că echipa noastră campioană duce lupta de la egal Ia egal cu adversara ei și . că bucureștenii nu sînt lipsiți de șansele victoriei pe terenul propriu. Probabil, euforia succesului dobîndit de Rapid cu o zi înainte încălzise suplimentar publicul și-l făcea să-și susțină continuu echipa. Jocul lui Dinu, cîteva acțiuni dibace ale lui Dumi- trache, mingea trimisă la încheietura barelor de către Sălceanu, a- tunci cînd scorul rămăsese încă 0—0, erau fapte încurajatoare. Treptat, însă, forța adversarilor olandezi, concomitent cu greșelile apărării dina- moviste, au determinat deschiderea și, apoi, majorarea scorului (Wery, min. 37 și Maiwald, min. 43). întregul joc căpătase altă față. Dinamo— care n-a învățat prea multe din experiența lui U.T.A.. in fața aceleiași formații olandeze — plătea polițele imprudențelor în jocul de a- părare. Sigur, e frumos să joci deschis și cu atît mai mult să ataci pentru a obține goluri, dar parcă e riiai sănătos să te aperi ca lumea atunci cînd știi cit de periculoasă e

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 22, 23 și 24 octombrie a.c. In țară : Vreme in general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin în jumătatea de sud a țării. Ploi slabe locale se vor semnala în Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova. Vînt potrivit. Temperatura va înregistra o scădere ușoară. în nordul țării minimele vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar maximele între 8 și 18 grade, izolat mai ridicate în Cîmpia Dunării. în munți se va semnala lapoviță și ninsoare.

Delegația uzinei „Frezer“ din Moscova a părăsit CapitalaDelegația uzinei „Frezer" din Moscova, condusă de tovarășul V. S. Voronkin, directorul uzinei, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a părăsit miercuri la amiază Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții sovietici au fost conduși de tovarășii Nicolae Ionescu, adjunct de

șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Dumitru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3 din Capitală, Șerban Teodorescu, directorul Uzinei de mecanică fină din București, de un grup de muncitori.Erau de față V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la București, și membri- ai ambasadei. (Agerpres)

(Agerpres)

zFeijenoord. După ce olandezii au înscris cel de-al treilea gol, prin fundașul Schneider (min. 53), echipa Dinamo s-a prăbușit moralicește. Meciul s-a transformat într-o simplă formalitate de încheiat pentru olandezi.AicJ este momentul să reproșăm dinamoviștilor ceva ce nu aparține de tehnica jocului cu mingea. Pentru sportivi, și încă dintre cei cu multe partide în picioare, abandonarea luptei, chiar în fața unui adversar superior, este un fapt de ne- admis. Am vrea să-i întrebăm pe dinamoviști — care abia dăduseră o dovadă a orgoliului lor sportiv și care recent simțiseră, prin propria lor experiență, cît de rezultativ poate fi aportul voinței pe cîmpul de joc — cum de s-au putut înmuia pînă într-atît incit să devină niște simpli parteneri de antrenament pentru adversari ? Unde și-au pierdut ambiția sportivă, oare nu s-au gîndit că mii de oameni îi privesc și îi susțin ca pe campionii, ca pe reprezentanții fotbalului nostru ?Un spectator, care făcea haz de necaz, asemănînd fotbalul cu boxul, spunea prin jur că ieri a lipsit cineva care să arunce prosopul pe teren ! Totuși, fiecare rău cu partea lui de bine. Meciul Feijenoord-Dinamo a fost un duș rece care ne-a readus la realitate. Ne trebuie o muncă .mai profundă și mai pricepută, spre a face din echipele noastre campioane echipe bune pentru performanță internațională...
Valeriu MIRONESCU

Simpozion cu tema: „Noutăți 
în industria maselor plastice"La 20 octombrie a.c. a avut loc în Capitală un simpozion organizat da Institutul de proiectări tehnologica pentru industria ușoară cu tema : „Noutăți în industria maselor plastice". La lucrări au participat specialiști din cadrul Ministerului Industriei Ușoare și Ministerului Industriei Chimice, cadre de conducere din întreprinderile prelucrătoare a maselor plastice, cadre didactice din institutele de învățămînt superior, cercetători și proiectanți din institutele de cercetări și proiectări.In cadrul simpozionului au fost dezbătute problemele de tehnică nouă în domeniul maselor plastice. Au fost analizate aspecte privind dimensionarea optimă a întreprinderilor, introducerea - în proiecte a proceselor de producție la nivelul tehnic cel mai avansat, soluționarea mijloacelor de transport, organizarea în flux a producției, ridicarea calității produselor, reducerea prețului de cost pa

unitatea de produs și micșorarea valorii investițiilor pe fiecare unitate în parte. Simpozionul s-a desfășurat într-un moment foarte important în dezvoltarea sectorului de fabricație și prelucrare a maselor plastice, cunoscut fiind faptul că sarcinile noi ale actualului cincinal pun în fața institutului de proiectări problema aplicării lucrărilor de cercetare și organizare științifică, precum și a tehnologiilor celor mai avansate pe plan mondial. De asemenea, a reieșit ca o sarcină pregnantă a activității de proiectare promovarea mai accentuată in sectorul prelucrării maselor plastice a utilizării largi a materiilor prime și a materialelor din țară, a dotării întreprinderilor proiectate cu utilaje perfecționate, valorificindu-se cit mai mult potențialul tehnic autohton, în vederea realizării unor investiții eficiente din punct de vedere tehnic și economic.

„Cupa U.E.F.A.", un rezultat promițător
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o marcă care se impune
Bunul renume de care se bucură astăzi marca „Braiconf" (Brăila-confecții) este fundamentat pe efortul unanim al colectivului de muncă de aici, care a conceput și confecționat, numai în acest an, 160 de produse și 250 de modele noi, pentru export și piața internă. Sînt în lucru, de asemenea, 30 de alte noi modele.Participînd la tîrguri internaționale, printre care cele de la^ București, din Iugoslavia, Austria și Republica Federală a Germaniei, exponatele^ cu marca „Braiconf" au stîrnit aprecieri concretizate intr-o serie de comenzi și contracte. în prezent, confecțiile brăilene se exportă în circa 25 de țări ale lumii.în legătură cu eforturile de-

puse de compartimentul de creație al fabricii pentru a ține pasul cu cerințele pieței și ale. modei, tovarășa ingineră Maria Matei, șefa serviciului tehnic, ne-a spus : „Ca să fie la curent cu cerințele populației, un creator de modele trebuie să practice un studiu continuu : să consulte publicații de specialitate și jurnale de modă, să sondeze gusturile și cerințele cumpărătorilor și, firește, să gîndească singur, să inventeze. Scopul nostru este de a ne face produsele cit mai competitive pe piața internă și externă, produse care să fie de bună calitate, utile, practice, estetice, moderne".
N. Gr. MĂRÂȘANUcorespondentul „Scînteii'
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Pînă la finele acestui cincinal, Clujul va beneficia de un super- magazin avind o suprafață comercială de circa 9 000 m.p., în majoritate destinată desfacerii articolelor textile, de îmbrăcăminte și încălțăminte. Dar pînă atunci, cu ce se mîndrește Clujul în privința desfacerii articolelor din această ramură ? Ultimele noutăți : deschiderea u- nui magazin modern, bine dotat, în Piața Libertății, sub denumirea „Someșul", unde se vînd în exclusivitate tricotaje fabricate la întreprinderea cu același nume ; modernizarea magazinului „Select", pentru desfacerea încălțămintei, dotat cu vitrine și mobilier care dau posibilitatea expunerii deschise a încălțămintei pentru bărbați, femei și copii ; deschiderea unui nou magazin de încălțăminte, purtînd marca fabricii „Clujeana". Pentru tineret a fost pus la dispoziție magazinul de pe str. dr. Petru Groza, care dispune de o largă gamă de confecții pentru adolescenți, inclusiv uniforme școlare. In sfîrșit, Magazinul „Turist", din Piața Libertății, vinde pe bază de valută străină o mare varietate de articole de artizanat românesc, cosmetice, parfumuri, marochinării, sticlărie, ceramică, articole de podoabe și altele.în prezent, toate'' magazinele pentru desfacerea confecțiilor și încălțămintei și-au împodobit vitrinele, și-au umplut rafturile cu articole specifice sezonului de toamnă și iarnă.în acest an, Direcția comercială județeană, prin organizațiile sale, a efectuat un larg sondaj privind gusturile și preferințele cumpărătorilor, utilizînd o mare varietate de surse de informare. Prin intermediul magazinelor de desfacere s-au întocmit fișe de urmărire a cererii de consum. La pavilionul de mostre deschis în parcul orașului s-au sondat preferințele gestionarilor de magazine și ale merceologilor. A fost solicitat să-și spună cuvîntul un număr de persoane de diferite vîrste și profesii care au vizitat expozițiile cu vînzare. în afară de aceasta, au fost difuzate chestionare prin intermediul magazinelor sau cu ocazia unor expoziții și parăzi ale modei. La încheierea sondajelor întreprinse, au fost reținute o serie de concluzii privind preferințele consumatorilor, cu urmări practice pentru mai buna aprovizionare a unităților, fiind aduse și la cunoștința comerțului cu ridicata și a fabricilor producătoare. Acțiunea de sondare a cerințelor pieței continuă. Pe lingă direcția comercială funcționează un nucleu de cercetare a cererii de consum.
Alexandru MUREȘANcorespondentul „Scînteii"

WALBRZYCH (corespondență specială). — Lidera campionatului nostru, U.T.A., a avut numai în aparență o sarcină ușoară ieri, în prima partidă pentru „Cupa U.E.F.A.", cu formația poloneză Zaglebie din Wal- brzych. Echipa gazdă — fără a avea veleități deosebite, fiind de numai doi ani participantă în divizia fruntașă a fotbalului polonez — a încercat și a reușit să contrabalanseze șansele (ce-i favorizau pe arădani) printr-un joc de elan, tenace, simplu însă — sau poate de aceea — destul de periculos pentru poarta lui Vidac. Pe de altă parte, terenul propriu, publicul propriu au contat destul de mult pentru fotbaliștii polonezi. în aceste circumstanțe, echipei arădane i-au trebuit eforturi mari, mai ale3 fizice, pentru a putea avea în cele din urmă satisfacția unui rezultat de egalitate. Scorul de 1—1 acordă mari șanse fotbaliștilor noștri, care, pe teren propriu și avind de partea lor și experiența competițiilor importan- • te, pot obține calificarea în meciul retur (3 noiembrie, la Arad).Echipa poloneză a atacat impetuos imediat după fluierul de începere a

partidei. Și, după numai zece minute, a deschis scorul prin extrema stingă, Kwiatkowski. Cu acest singur gol s-a terminat prima repriză, deși riposta arădanilor a fost energică, oca-:.' ziile lor de a egala și apoi de a lua eventual conducerea nefiind deloc puține. Kuhn, Domide, Brosowski au ratat însă de fiecare dată. După pauză, U.T.A. a dominat, Zaglebie rezu- mîndu-se la organizarea cîtorva contraatacuri, orientate adesea spre cele două vîrfuri de atac. Ambii portari, Szeja și Vidac, S-au văzut în situații critice cam in aceeași măsură, dar — in formă bună — ei au apărat sau au respins în extremis totul. în ultimul sfert de oră, la fel ca și in primul, inițiativa a trecut de partea gazdelor și n-a lipsit mult ca scorul să se majoreze. Lereter, Birău, portarul Vidac, aflați în situații critice, s-au văzut nevoiți să acorde cornere. Dar, cînd echipa gazdă, ca și spectatorii locali păreau mulțumiți la gîn- dul că rezultatul de pe tabela de marcaj nu mai poate fi modificat, U.T.A. egalează.Opriți prin fault, la un contraatac Inițiat în min. 86, fotbaliștii noștri beneficiază de o lovitură liberă de Ia

circa 20 m. Execută Pojoni. Din zid. mingea îi revine pe sus, nu. ezită o clipă și, cu capul, o trimite precis ia Broșowski. Poziția acestuia față de -poarta adversă era dintre cele mai dificile. Totuși, cu o splendidă „foarfecă", Brosowski reia peste spate și' mingea intră în plasă ! Un gol de toată frumusețea, pe care suporterii locali, deși resimțeau amărăciunea egalării echipei favorite, nu s-au putut abține să nu-1 aplaude. Minutele rămase pînă la încheierea partidei nu mai puțeau practic schimba nimic, pentru că pe de o parte U.T.A. s-a „declarat" mulțumită cu un asemenea rezultat, iar pe de alta Zaglebie, consternată și epuizată de eforturile depuse, n-a mai fost capabilă să ia din nou conducerea.Regulamentul competiției precizează că, la egalitate, golul înscris de echipa în deplasare contează dublu. U.T.A. ar fi avantajată de această prevedere regulamentară, dacă să zicem, în meciul retur, scorul ar fi 0—0. Credem, însă, că pe stadionul lor, din Arad, Lereter .și. coechipierii săi vor fi în stare să realizeze mal mult decît un scor alb.
ȘAH

FISCHER SF DISTANȚEAZĂ
Cîștigînd cea de-a 7-a partidă Robert Fischer și-a mărit avantajul în meciul cu Tigran Petrosian. în Apărarea Siciliană, Fischer a întărit o variantă cunoscută, obținînd avantaj în jocul de mijloc. După schimbul damelor el a jucat pozițional împotriva pionului izolat advers' din centru, apoi a pătruns cu turnurile pe linia a 7-a, obligîndu-1 pe Petrosian să cedeze la mutarea a 34-a.Astfel, după partida a 7-a, Fischer conduce cu 4 1/2—2 1/2 puncte. Partida a 8-a se dispută astăzi.Partida a 7-a -Alb : Fischer Negru : Petrosian1. e4 c5 ; 2. Cf3 e6 ; 3. d4 c : d4 ; 4. C : d4 a6 ; 5. Nd3 Cc6 ; 6. C : c6 b:c6 ; 7. 0—0 d5 ; 8. c4 Cf6 ; 9. c:d5 e:d5; 10. e:d5 e:d5 11. Cc3 Ne7; 12. Da4 șah Dd7; 13. Tel! D:a4; 14. C:a4 Ne6; 15. Ne3 0—0; 16. Nc5 Tf'e8; 17. N : e7 T : e7 ; 18. b4 Rf8 ; 19. Cc5 Nc8 ; 20. f3 Tea7 ; 21. Te5 Nd7 ; 22. C : d7 șah T : d7 ; 23. Tel Td6 ; 24. Tc7 Cd7 ; 25. Te2 g6 ; 26. Rf2' h5 ; 27. f4 h4 ; 28. Rf3 f5 ; 29. Re3 d4 șah 30. Rd2 Cb6 ; 31. Tee7 ! Cd5 ; 32. Tf7 șah Re8 ; 33. Tb7 C : ii ; 34. Nc4 Negrul cedează.

TENIS

TURNEUL Of IA BILLINGHAMIn turul doi al turneului internațional de tenis de la Billingham, jucătorul român Ion Tiriac l-a învins cu 6—2, 6—3 pe Mendosa (Anglia), iar John Paish (Anglia) l-a eliminat cu 4—6. 6—4, 6—4 pe sud africanul R. Moore. In concursul feminin, aus- tralianca E. Goolagong a dispus cu 6—1, 6—4 de Minford (Irlanda).

Alte rezultate din cupele europeneIeri, în competițiile europene s-au disputat majoritatea covirșitoare a meciurilor din tururile secunde. Iată cîteva rezultate care ne-au parvenit pînă la închiderea ediției :
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" : Ț.S.K.A. Moscova—Standard Liege 1—0 ; Celtic Glasgow—Sliema Wanderers 3—0.

„CUPA CUPELOR" : Eskișehir— Dinamo Moscova 0—1 ; F.C. Liverpool—Bayern Miinchen 0—0.„CUPA U.E.F.A." : Zelezniciar— Bologna 1—1 ; O.F.K. Beograd—Karl Zeiss Jena 1—1 ; Ferencvaros—Pa- nionos 6—0 ; Dinamo Zagreb—Rapid Viena 2—2 ; Eintracht Braunschwig— Atletico Bilbao 2—1 ; Rosenborg (Norvegia)—Lierse (Belgia) 4—1 ; F.C. Koln—Dundee 2—1.
ÎN CÎTEVA RÎNDURIPREȘEDINTELE INTERNATIONAL BRUNDAGE, aflat lejul. Jocurilor neene, a reafirmat hotărîrea sa de a

COMITETULUI OLIMPIC, A. la Izmir cu pri- sportive meditera-se împotrivi participării la Olimpiada albă de la Sapporo a schiorilor care încalcă regulile de bază ale amatorismului. Președintele C.I.O. s-a referit la faptul că mulți schiori și încă dintre cei mai cunoscuți își împrumută numele în scopuri publicitare unor firme care produc și difuzează material pentru sporturile de iarnă. Or, prezența lor la olimpiadă este condiționată de renunța-: rea la „colaborarea" cu firmele publicitare. Situația este destul de critică, întrucît tocmai echipele țărilor cu cel mai bun schi alpin (Franța, Austria, Elveția) beneficiază de a- vantajele ce le oferă reclama marilor fabrici de schiuri. Excluderea lor de la Jocurile de iarnă ar diminuainteresul competiției, iar Federația internațională întrevede chiar soluția organizării la concurență a unui campionat mondial, în cazul cînd schiorii alpini înscriși pe lista C.I.O. vor fi excluși.IN MUNȚII TATRA ș-a deschis sezonul de schi. Primul concurs oficial. a fost cursa de mare fond „Ta- transkaia magistralj" desfășurată pe distanța de 26 kilometri cu participarea a numeroși schiori din Austria, Polonia, Cehoslovacia și Ungaria.Victoria a revenit concurentului

cehoslovac A. Javorski cu timpul de lh 17’19”5/10, urmat de polonezul Rysula — lh 18’33”.IN CURSUL TURNEULUI ÎNTREPRINS IN AUSTRIA, echipa sovietică de fotbal Dinamo Kiev a învins cu 2—1 formația Lask, cu 2—0 pe Sturm Graz și a făcut meci nul (1—1) cu Rapid Viena.IN CEL DE-AL PATRULEA MECI AL TURNEULUI pe care-1 întreprinde în Japonia, reprezentativa masculină de volei a Cehoslovaciei a fost învinsă cu 3—0 (15—6, 15—13,15—13) de o selecționată japoneză, cuprinzind jucători candidați la selecția pentru viitoarele jocuri olimpice. ’DUPĂ SUCCESUL REPURTAT IN MEXIC de prima ediție a campionatului mondial feminin de fotbal, mai multe țări s-au oferit să organizeze următoarea ediție. Pentru campionatul din 1972 candidează federațiile din Danemarca, R. F. a Germaniei, Anglia, Franța și Japonia.COMPETIȚIA INTERNAȚIONALA AUTOMOBILISTICA pentru „Cupa orașului Brno" a fost dominată de austriacul Otto Stuppacher, care a pilotat un „Porsche“-908. Competiția s-a disputat pe circuit. învingătorul a realizat o medie, orară de 120 km. La startul probei au fost prezenti 45 de alergători din Cehoslovacia, Austria și R/F. a Germaniei.



LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A 0. N. U.

Continuă dezbaterile în problema restabilirii 
drepturilor legitime ale R. P. ChinezeNEW YORK 20. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie transmite : Adunarea Generală continuă dezbaterile asupra punctului „Restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U.".Reprezentantul Ceylonului, ambasadorul Hamilton Amerasinghe,. a subliniat în cuvintul său : „Faptul că China și-a schimbat în anul 1949 numele în Republica Populară Chineză, a răsturnat guvernul trădător al lui Cian Kai-și, a edificat o nouă orîn- duire social-politică nu îndrituiește pe nimeni să ignore drepturile inalienabile ale reprezentanților R. P. Chineze la O.N.U. și în organismele sale". Ambasadorul ceylonez s-a pronunțat ferm pentru restabilirea drepturilor Chinei populare la O.N.U. și expulzarea imediată a ciankaișiștilor, care „nu au nimic comun cu viața, aspirațiile și idealurile marelui popor chinez".în contrast cu poziția adoptată de majoritatea vorbitorilor, reprezentantul Japoniei a căutat să explice sprijinul său pentru proiectele de rezoluție prezentate de Statele Unite.Ambasadorul Afganistanului, Abdul Rahman Pazhwak, a evocat importanța participării R. P. Chineze în cadrul O.N.U., la negocierea unor probleme majore care preocupă organizația — cum ar fi dezarmarea, dezvoltarea, explorarea spațiului cosmic și a teritoriilor submarine. Prezența în O.N.U. a reprezentanților unui popor care numără peste un sfert din populația lumii ar întări și mai mult organizația noastră, a declarat ambasadorul afgan.Reprezentantul permanent al Finlandei, Max Jakobson, și-a exprimat speranța că la această sesiune „Adunarea Generală va lichida atitudinea discriminatorie față de China populară — stat cu care Finlanda întreține bune relații — și va hotărî expulzarea .ciankaișiștilor de pe locurile ce se cuvin de drept reprezentanților talentatului și harnicului popor chinez". Absența R.P. Chineze din O.N.U. a slăbit capacitatea Națiunilor Unite de a acționa în mod efectiv și eficient pentru menținerea păcii și securității internaționale, a spus vorbitorul.Reprezentantul Islandei, Hannes Kjartansson, a declarat că delegația sa va vota „în favoarea inițiativelor tinzînd spre expulzarea celor care au uzurpat în mod abuziv și ilegal, timp de peste două decenii, locul cuvenit reprezentanților marelui popor chinez".Vernon Mwaanga, reprezentantul Zambiei, a subliniat că-vjn cazul Chinei nu avem de-a face cu primirea unui nou membru în O.N.U., întrucît China populară este unul dintre statele fondatoare ale organizației, problema constînd în restabilirea drepturilor sale legitime la O.N.U.". „Poate oare cineva să a- firme fără a friza ridicolul că persoanele care ocupă astăzi locul R.P. Chineze în Adunarea Generală și Consiliul de Securitate și alte organisme ale O.N.U. ar reprezenta in vreun fel poporul chinez și ar. exprima aici voința sa ? Răspunsul este desigur un nu categoric", a precizat reprezentantul zambian.Ministrul afacerilor externe al Sierrei Leone, S. A. J. Pratt, s-a pronunțat ferm pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., subliniind că „a accepta proiectele de rezoluție americane, care sînt contrare prevederilor Cartei Națiunilor Unite, înseamnă a încălca însuși actul constitutiv al O.N.U., constituția orga-

nizației noastre mondiale în care se vorbește de o singură Chină”.Delegații Gambiei și Lesotho, deși au recunoscut că fără participarea Chinei populare la negocierea și reglementarea problemelor care preocupă astăzi O.N.U. nu pot fi concepute soluții eficiente și durabile, s-au declarat, totuși, și în favoarea proiectelor de rezoluție ale S.U.A.Abdullah Yaccoub Bishara, reprezentantul Kuweitului, a subliniat că guvernul său „recunoaște guvernul R.P. Chineze drept singurul guvern și reprezentant legal al poporului chinez și sprijină proiectul de rezoluție care cere restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Organizația Națiunilor Unite".J. Winiewicz, adjunctul ministrului afacerilor externe al Poloniei, a subliniat că prezența R.P. Chineze la dezbaterea și negocierea problemelor care preocupă astăzi omenirea este absolut indispensabilă pentru îndeplinirea menirii O.N.U., așa cum a fost trasată de Cartă. El a precizat că „proiectele de rezoluție americane nu au nimic comun cu realitatea și trebuie respinse de plenară ca fiind contrare principiilor Cartei O.N.U. și nesocotind interesele majorității popoarelor și statelor lumii".Reprezentantul permanent al Iugoslaviei la Națiunile Unite, Lazar Moisov, a declarat că Republica Populară Chineză reprezintă un factor major în relațiile internaționale și că restabilirea drepturilor sale legitime la O.N.U. constituie o necesitate urgentă. Iugoslavia se opune manevrelor de promovare a așa-zisei teorii a „celor două Chine", care reprezintă, printre altele, un amestec în treburile interne ale R. P. Chineze, întrucît Taivanul este o parte integrantă a teritoriului acestei țări, a precizat vorbitorul.Reprezentantul permanent al Franței la O.N.U., Jacques Koscîusko- Morîzet, a insistat asupra faptului că dezbaterile de la O.N.U. asupra păcii, dezarmării, problemelor nucleare și dezvoltării ar fi cîștigat mult în importanță dacă R.P. Chineză ar Ii putut participa la ele prin exprimarea punctelor ei de vedere și a intereselor sale. „Trebuie, a spus reprezentantul Franței, să recunoaștem realitățile Chinei, țară mai veche de- cît istoria — după cum se exprima generalul de Gaulle — masele sale de'oameni, valorile, necesitățile, mărimea teritoriului și viitorul ei, întrucît aceste realități s-au dovedit a fi indispensabile intereselor întregii comunități internaționale". în fața noastră, a spus în continuare vorbitorul, se află un singur proiect de rezoluție care ține seama de drepturile și realitățile R.P. Chineze. A- cesta prevede recunoașterea faptului că China este R.P. Chineză și numai această țară este în drept să ocupe locul rezervat ei de 25 de ani în O.N.U. Noi vom vota pentru acest proiect de rezoluție, a precizat reprezentantul francez.

agențHte

Pe fronturile de lupta din Indochina
• SUCCESE ALE PATRIOȚILOR SUD-VIETNAMEZI • ATACURI 

ALE FORȚELOR DE REZISTENȚĂ POPULARĂ
DIN CAMBODGIAVIETNAMUL DE SUD 20 (Agerpres). — Unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au scos din luptă în cursul lunii septembrie peste 4 500 de soldați americano- saigonezi din provincia Nam Bo, a-

CONGRESUL * NABONAL'' 

Al CADRELOR FRONTULUI 
PATRIOTIC LAOTIANVIENTIANE 20 (Agerpres). — între 10 și 15 octombrie, în provincia lao- țiană Sam Neua a avut loc un congres național al cadrelor Frontului Patriotic Laoțian, informează agenția Khaosan Pathet Lao. La congres au participat membri ai Comitetului Central al frontului, reprezentanți ai diferitelor organe centrale și locale, delegați ai armatei patriotice laoțiene.Raportul politic la congres, prezentat de președintele C.C. al F.P.L., prințul Sufanuvong, a examinat situația din țară și a expus sarcinile pe următorii ani în vederea intensificării luptei pentru salvare națională, împotriva imperialismului S.U.A.Congresul a dat publicității o declarație care cheamă întregul popor să înfăptuiască activ sarcinile trasate de Frontul Patriotic Laoțian.

nunță agenția de presă „Eliberarea", în prima jumătate a lunii octombrie, patrioții sud-vietnamezi au lansat a- tacuri susținute asupra trupelor ame- ricano-saigoneze în regiunea Platou- rilor înalte. De asemenea, patrioții au doborît două elicoptere, au aruncat în aer’un depozit de muniție și au capturat însemnate cantități de arme și echipament militar.PNOM PENH 20 (Agerpres). — Unități ale forțelor patriotice cambodgiene au atacat la 9 octombrie un convoi militar saigonez, care se îndrepta spre baza militară de la Ampuk. Patrioții au scos din luptă 130 de militari inamici, au doborît un elicopter și au distrus 12 tancuri și transportoare blindate. în perioada 15 septembrie—9 octombrie, forțele de rezistență populară din Cambodgia, angajate în pv.ternice ciocniri în zona orașului Krek, au scos din luptă și au luat prizonieri peste 1 000 de soldați inamici, au doborît sau au distrus la sol 19 avioane, au aruncat în aer 16 depozite de carburanți și muniție și au incendiat 17 autocamioane.XIENG KUANG 20 (Agerpres). — Agenția Khaosan Pathet Lao anunță că unități ale forțelor patriotice laoțiene din provincia Siphandon au scos din luptă numeroși soldați inamici și au capturat o importantă cantitate de muniție și echipament militar. în perioada 8—15 octombrie, forțele patriotice din Xieng Kuang au lansat contraatacuri asupra unor poziții întărite ale inamicului din această regiune.

SESIUNEA COMISIEI 
SPECIALE DE COORDONARE 

LATINO-AMERICANE 

Cuba primită 
in „grupul celor 77“LIMA 20 (Agerpres). — Participan- ții la lucrările sesiunii a XH-a a Comisiei speciale de coordonare la- tind-americane (C.E.C.L.A.), care se desfășoară în capitala peruană, au adresat invitația ca o delegație a Cubei să ia parte la reuniunea „grupului celor 77" ce urmează să aibă loc, tot la Lima, între 25 octombrie și 6 noiembrie, transmite a- genția Prensa Latina. Invitația oficială a fost făcută de guvernul peruan, în numele celor 77 de țări In curs de dezvoltare, care au acceptat ca din acest grup să facă parte și Cuba.Agenția Prensa Latina menționează că delegația cubaneză la conferința ministerială a „grupului celor 77“ va fi condusă de ministrul de externe al Republicii Cuba, Râul Roa Garcia.
PANMUNJON

Vizita lui A. Kosîghin in CanadaOTTAWA 20 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și primul ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, au semnat miercuri la Ottawa un acord pe patru ani cu privire la schimburile pe multiple pla

nuri, dintre Uniunea Sovietică și Canada — informează agenția T.A.S.S.
★MOSCOVA 20 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, va face o vizită de prietenie în Republica Cuba la sfîrșitul lunii octombrie, informează agenția T.A.S.S.

Cu privire la relațiile 
dintre India și Pakistan

IJȘl'HI -Olfa-B)’ — f’iHUOIDELHI 20 (Agerpres). — Luînd cuvintul la o conferință de presă, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a calificat situația existentă la frontiera indo-pakistaneză drept gravă și s-a declarat gata să ia parte la negocieri în vederea reducerii tensiunii — informează agenția United Press International. „în mod cert, a spus Indira Gandhi, noi nu dorim să provocăm un război sau să facem ceva din care ar putea să rezulte o situație de război. Noi facem tot ce este posibil pentru a evita un conflict".
★CARACI 20 (Agerpres). — într-un interviu acordat trimisului special al

ziarului francez „Le Monde", președintele Pakistanului, generalul Yahya Khan, a declarat, referindu-se la încordarea intervenită în relațiile indo-pakistaneze, că „nu dorește un război cu India". „Un război nu ar face decît să aducă suferințe popoarelor celor două țări și nu ar reglementa problema refugiaților" — a declarat șeful statului pakistanez. El a subliniat că „un dialog între cele două țări ar trebui să aibă ca obiect ansamblul contenciosului indo-pakis- tanez". „In ce mă privește, a afirmat Yahya Khan, sînt gata să discut cu oricine, în orice zi, indiferent unde și, de asemenea, să accept indiferent ce mediere".

Convorbiri preliminare 
intre societățile de Cruce Roșie 9 9

din R. P. D. Coreeană 
si Coreea de sud

VPANMUNJON 20 (Agerpres). — La Panmunjon a avut loc miercuri cea de-a cincea întîlnire din cadrul convorbirilor preliminare între societățile de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud. Pe agenda actualei întîlniri, informează agenția A.C.T.C., s-a aflat discutarea datei •începerii convorbirilor propriu-zise în problema reîntregirii familiilor și restabilirii legăturilor poștale între Nord și Sud.Delegația R.P.D. Coreene a oferit un banchet în cinstea delegației din Coreea de sud, menționează A.C.T.C. Salutind delegația sud-coreeană, Kim Tae Hui, secretar general al Societății de Cruce Roșie din R.P.D. .Coreeană, a subliniat că discuțiile actuale constituie „un eveniment cu o profundă semnificație în istoria țării noastre". Fie, a spus el, ca aceste convorbiri să se încheie cu succes, legăturile dintre compatrioții din Nord și din Sud să fie restabilite cît mai curînd și să aducă o contribuție activă la mersul înainte pe calea reunificării independente și pașnice ă'pătrief;'
Premiul Nobel pentru pace 

atribuit lui Willy BrandtOSLO 20 (Agerpres). — Comitetul premiului Nobel pentru pace al parlamentului norvegian a atribuit Premiul Nobel pentru pace pe anul 1971 lui Willy Brandt, cancelarul Republicii Federale a Germaniei — anunță agenția France Presse.

de presa transmits

Președintele I. B. Tito 
si-a încheiat vizita în India 9

Comunicat comun iugoslavo-indianDELHI 20 (Agerpres). — într-o declarație făcută la încheierea vizitei sale în India, președintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a relevat eforturile pe care le depun poporul indian și guvernul său în edificarea țării și înlăturarea (cît mai grabnică a moștenirii nedezvoltării economice. Referindu-se la întrevederile avute la Delhi, șeful statului iugoslav a spus : „Am avut posibilitatea să purtăm cu conducătorii indieni convorbiri detaliate cu privire la relațiile bilaterale și la problemele internaționale de interes reciproc".Comunicatul dat publicității la încheierea vizitei șefului statului iugoslav în India relevă că părțile au constatat îmbunătățirea condițiilor în Europa, unde se creează o atmosferă de întărire a securității și păcii și de colaborare constructivă între țările europene, pe baza egalității în drepturi. Iugoslavia și India, atașate principiilor și scopurilor neangajării și apreciind că actuala situație in- ' ternațională reclamă eforturi sporite din partea țărilor neangajate, au căzut de acord ' să se întreprindă măsuri hotărîte pentru aplicarea programului adoptat lp conferința de la Lusaka.Pronunțîndu-se asupra necesității realizării universalității Organizației

Națiunilor Unite, părțile au subliniat importanța deosebită a restabilirii urgente a drepturilor legitime ale R. P. Chineze la Națiunile Unite. Cele două părți s-au pronunțat pentru retragerea trupelor străine din Indochina, pentru a permite popoarelor din această zonă să trăiască în pace și securitate și să-și hotărască liber viitorul, fără amestec. Părțile au reafirmat necesitatea întreprinderii de măsuri urgente în scopul realizării unei păci stabile și drepte in Orientiil Apropiat, pe baza aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Președintele V. Girl și premierul Indira Gandhi au acceptat invitația de a vizita Iugoslavia.
I

Sosirea la CairoCAIRO 20 (Agerpres). — Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, a sosit miercuri la Cairo, într-o scurtă vizită în Republica Arabă a Egiptului. La sosire, oaspetele a fost întim- pinat de Anwar El Sadat, președintele R.A.E., și. de alte persoane oficiale. Agenția Taniug informează că în cadrul acestei vizite, cu un caracter de lucru, vor fi abordate proble ■me privind situația din Orientul zpropiat, precum și relațiile bilateral». ? îndeosebi dezvoltarea colaborării e- conomice dintre cele două țări.
Convorbirile Cin En-lai — H. KissingerPEKIN 20 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că Henry Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A., a sosit miercuri la Pekin, în vederea stabilirii unor a- ranjamente concrete privind vizita în

China a președintelui Statelor Unite, Richard Nixon.în aceeași zi, premierul Consiliului de Stat, Ciu En-lai, a avut convorbiri cu consilierul președintelui S.U.A.Festivitățile prilejuite de aniversareaBelgraduluiBELGRAD 20. — Corespondentul nostru G. Ionescu transmite : Belgradul a sărbătorit miercuri a 27-a aniversare a eliberării sale. Ca în fiecare an, ziua de 20 octombrie a prilejuit numeroase manifestări consacrate evocării eroicelor evenimente din octombrie 1944, precum și trecerii în revistă a realizărilor obținute în dezvoltarea economică, socială și urbanistică de capitala Iugoslaviei socialiste.în cursul dimineții, la locurile unde

sînt înălțate monumente Închinate memoriei celor care și-au jertfit viața pentru eliberarea Belgradului, au fost depuse jerbe și coroane de flori. O mare adunare comemorativă a avut loc la monumentul din parcul Iainți, închinat celor 90 000 de pa- trioți care și-au dat viața pentru a- lungarea cotropitorilor hitleriști. în fața a numeroși, locuitori ai orașului, președintele Academiei de Științe a Serbiei, Velibor Gligorici, a rostif'b cuvintare.
MESAJUl Dl SALUT AL C. C. Al P. C. BULGAR

ADRESAT LUI.. BOIAN BĂIGARANQV
SOFIA 20 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C. Bulgar a adresat lui Boian Bălgaranov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, un mesaj de salut, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani, în care se relevă meritele

sale în lupta împotriva monarho- fascismului și a capitalismului, precum și în construcția socialistă.Totodată, printr-un decret al Consiliului de Stat, Boian Bălgaranov a fost decorat cu ordinul Gheorghi Dimitrov.

Intervențiadelegatului român in Comitetul pentru problemele juridicePe.agenda Comitetului pentru problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U. se află, in prezent, una din cele mai actuale probleme ale sdsiunii — „Reprezentarea statelor pe lingă organizațiile internaționale", punct la care Comisia de drept internațional a întocmit un raport privind normele ce trebuie să ghideze comunitatea națiunilor în problema reprezentării în organismele internaționale.în intervenția sa, delegatul român Ion Covaci a subliniat că, în aprecierea oricărui proiect de codificare și de dezvoltare progresivă a dreptului internațional, criteriul esențial .. il constituie măsura in care dispozițiile sale sînt în concordanță cu principiile fundamentale ale relațiilor_ dintre state — respectarea suveranității și independenței naționale, neamestecul în treburile interne ale altor state, egalitatea deplină în drepturi și a- \ vantajul reciproc, principii așezate la temelia Organizației Națiunilor Unite, a dreptului internațional contemporan. Pornind de la aceste principii, delegația României consideră că toate statele trebuie să aibă posibilitatea de a fi reprezentate, fără nici o discriminare. Ia organizațiile și conferințele internaționale cu caracter universal.în măsura în care codificarea responsabilității statelor va răspunde exigențelor de a asigura, prin toate mijloacele juridice existente, dreptul popoarelor de a trăi in pace și de a se dezvolta de sine stătător, fără nici un fel de ingerințe din afară, excluderea forței și amenințării cu forța în relațiile internaționale, a oricăror acte de presiune și constrîngere, se va aduce o contribuție esențială la întărirea legalității internaționale, a păcii și securității în lume, a spus, 
în încheiere, delegatul țării noastre.

0 nouă înscenare judi
ciară împoîriva patrioților 
portughezi se Tribunalul militar Printre cele 31 de samavolnic în fața Daniel Cabriato, secretar al catului național al bancari, și Maria Julia dos

desfășoară ladin Lisabona, persoane aduse instanței se află ‘ Sindi- funcționarilor ’ s Santos, cunoscută militantă sindicală. Conform știrilor parvenite din Lisabona, procurorul intenționează să ceară pentru acuzați pedepse între 5 și 8 ani închisoare. Procesul a declanșat un nou val de proteste ; pe adresa guvernului sosesc nenumărate scrisori și telegrame în care se cere eliberarea patrioților arestați.
Kim Ir Sen,secreterul §eneral al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a primit delegația Partidului Poporului din Panama, condusă de Ruben Dario Souza, secretar general al C.C. al partidului, care se află într-o vizită în R.P.D. Coreeană. Cu acest prilej, informează Agenția centrală telegrafică coreeană, a avut loc o convorbire prietenească.

natului Berlinului occidental, Ulrich Miiller. La sfîrșitul întilnirii, care a durat patru ore și jumătate, s-a a- nunțat că următoarea convorbire va avea loc miercuri, 27 octombrie, în Berlinul occidental.
Protocol albanezo-român. La Tirana a fost semnat protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1972 între guvernele Republicii Populare Albania și Republicii Socialiste România — anunță agenția A.T.A. Din partea română, protocolul a fost semnat de adjunctul ministrului comerțului exterior Ion Stoian, iar din partea albaneză de ministrul adjunct al comerțului Va'sil Kati. La ceremonia semnării au asistat ministrul comerțului al Albaniei, Kico Ngjela, însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei române la Tirana, Nicolae Stînea.

Convorbiri II. Gromîko-
0. Winzer. A,ndrei Gr°m!k°> ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut miercuri o întîlnire cu Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, sosit la Moscova pentru consultări cu omologul său sovietic, informează agenția T.A.S.S. Au fost examinate probleme actuale ale securității europene, precum și relațiile bilaterale.

P. Jaroszewicz invitat în 
Iugoslavia. ** invifatia pre?e- dintelui Consiliului Executiv Federal, Djemal Biedici, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, va face o vizită oficială de prietenie în Iugoslavia între 21 și 24 octombrie, informează agenția Taniug.

IntHniro G. Kohrt-U. Mul
ler. în capitala R.D. Germane aavut Ioc, la 20 octombrie, a 6-a întîlnire între secretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.D.G., Gunter Kohrt, și reprezentantul Se-

Expoziția internațională a 
produselor noi folosite in con
strucții și arhitectură, organi
zată in parcul de cultură și o- 
dihnă „Julius Fucik" din Fra
ga, s-a închis miercuri seara. 
Juriul internațional al expozi
ției, luînd in considerare toate 
criteriile de participare, a acor
dat standului românesc premiul 
I al expoziției.

Alegeri 
Pakistan

suplimentare învor avea loc în lunadecembrie. în baza unui decret emis de președintele Pakistanului, Yahya Khan, alegerile ■ vor desemna deputății pentru ocuparea locurilor vacante în Adunarea Națională a țării și pentru Adunarea regională din Pakistanul de est. Șeful statului a a- nunțat că în Pakistan a fost autorizată activitatea partidelor politice în condițiile în care acțiunile v acestora nu vor aduce „prejudicii integrității și securității țării".
Președintele Republicii 

Arabe'a Egiptului, Anwar Sa‘ dat, l-a primit marți pe Yasser Arafat, președintele Organizației pentru eliberarea Palestinei, aflat în vizită la Cairo.

I

Lucrările celui de-al 
32-lea Congres al Uniunii 
populare agrare bulgare au început la Sofia, anunță agenția B.T.A. La congres participă Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și alți conducători de partid și de staț. Raportul privind activitatea uniunii în perioada care a trecut de la congresul precedent din 1967 și sarcinile sale de viitor a fost prezentat de Gheorghi Traikov, secretar al Uniunii populare agrare bulgare.

Deputății Partidului Mun
citoresc din Norvegia și ai 
partidului Venstre, dețin împreună majoritatea parlamentară în Storting, s-au pronunțat, în cadrul dezbaterilor pe marginea mesajului tronului, pentru stabilirea relațiilor diplomatice dintre Norvegia și R. D. Vietnam.

Cu ocazia .aniversării a 
35 de ani de Ia formarea 
brigăzilor internaționale 
din Spania,13 Sofia 3 avut loc o adunare festivă. Au participat Boian Bălgaranov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, Ivan Abad j ie v, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, foști membri ai brigăzilor internaționale, oaspeți de peste hotare. Au fost transmise saluturi din partea fostelor brigăzi din Anglia, R.D.G., R.F.G., Franța, Italia, Iugoslavia, Polonia, precum și din partea Partidului Comunist din Spania. Din partea foștilor combatanți români, salutul a fost rostit de general-locotenent în rezervă Alexandru Paraschiv. Partici- panții la adunare au depus coroane de flori la Mauzoleul lui Gheorghi Dimitrov.

Președintele Nixon a cerut Congresului S.U.A. să aprobe extinderea pînă la 30 aprilie 1973 a valabilității ..Actului stabilizării economice", care oferă președintelui prerogative largi pentru a controla a- proape toate sectoarele vieții economice.

Intre 19 și 24 octombrie, stră
vechea localitate austriacă Am
stetten găzduiește o serie de 
manifestări din cadrul „Săptă
mânii românești". Au fost orga
nizate o expoziție intitulată 
„România pitorească" — prezen- 
tind frumuseți ale peisajului ță
rii noastre și realizări obținute 
în anii socialismului in diverse 
sfere de activitate — precum 
și o expoziție a cărții, înmănun- 
chind opere din domeniul artei, 
literaturii, istoriei, științelor so
ciale. Deschiderea oficială a 
„Săptăminii românești" a avut 
loc la sediul local al Partidului 
socialist austriac. In cuvintările 
rostite cu acest prilej, ambasa
dorul României la Viena, Dumi
tru Aninoiu, și primarul gene
ral al orașului, llans Poelz, de
putat in parlament, au relevat 
dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
dintre România și Austria, pre
cum și intensificarea schimbu
rilor în toate domeniile de inte
res reciproc. >

La Nanticoke (Canada) s-a des
chis o expoziție internațională de 
tractoare și mașini agricole. 
Printre exponatele celor 320 de 
firme din 22 de țări au figurat și 
tractoare românești. In cadrul u- 
nei demonstrații-concurs, organi
zată cu prilejul expoziției, un 
cultivator canadian din Ontario, 
W. Greene, a cîștigat premiul 
întîi, folosind un tractor româ
nesc „U-450 DT".

Președintele Companiei 
naționale irakiene pentru 
resurse mineraleAdnan Al-Kasab, a oferit un dejun în cinstea delegației economice române conduse de Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care se află într-o vizită la Bagdad. La dejun au participat dr. Rashid Al-Rifai. ministrul planificării și ministru de externe interimar, și alte persoane oficiale irakiene.

Proiectul bugetului R.F. 
a Germaniei pe 1972. Minîs_ trul vest-german al economiei și finanțelor. Karl Schiller, a prezentat în Bundestag proiectul bugetului federal pe 1972. Solicitînd ..înțelegerea opiniei publice" pentru faptul că anumite impozite pe unele bunuri de consum au fost majorate, el a adăugat că in evoluția prețurilor vor mai fi necesare restricții și că ritmul de dezvoltare a economiei va fi modest.

Convorbiri între delegațiile P.C.I. și F.L.N.ROMA 20 — Corespondentul A- gerpres N. Puicea transmite : O delegație a Frontului de Eliberare Națională (F.L.N.) din Algeria, condusă de Kaid Ahmed, membru al Consiliului Revoluției și responsabilul aparatului de partid al F.L.N., a făcut o vizită in Italia și a avut convorbiri cu Luigi Longo, secretarul general al P.C. Italian.La sfîrșitul vizitei a fost dat publicității un comunicat comun în care se menționează că F.L.N. și P.C.I. salută cu satisfacție semnele evidente de destindere internațională, între care noua orientare față de R.P. Chineză, în special în ceea ce privește restabilirea integrală a drepturilor sale la O.N.U., acordul asupra Berlinului occidental, precum și întîlnirile anunțate de la Moscova și Pekiii.Țările lor fiind riverane Medite- ranei, F.L.N. și P.C.I. își afirmă con

vingerea că persistența focarelor și factorilor de tensiune in bazinul mediteranean constituie un pericol pentru statele riverane și o amenințare pentru securitatea Europei și a lumii. „Aceasta face să devină și mai urgentă eliminarea prezenței militare a S.U.A. din Mediterana, prima condiție pentru a se ajunge la eliminarea completă a oricărei prezențe militare străine și pentru garantarea dreptului Ia libertate și autonomie al fiecărui popor și al fiecărei țări mediteraneene", se spune în co municat. -/Cele două partide condamnă anticomunismul, sub toate formele sale, și cauzele care îl generează, întru- cît consideră că un astfel de fenomen constituie un factor de slăbire a forțelor democratice și antiimpe- rialiste și de încurajare a forțelor reacționare.
SARBATOAREA NAȚIONALA A REPUBLICII

DEMOCRATICE SOMALIAPoporul somalez sărbătorește astăzi Ziua sa națională — aniversarea preluării puterii de către Consiliul Revoluționar Suprem, care grupează forțele patriotice ale țării, eveniment ce a încheiat o etapă de numeroase frămîntări interne și în urma căruia a fost proclamată Republica Democratică Somalia, înainte de 21 octombrie 1969, în tînărul stat — născut la 1 iulie 1960, prin unirea celor două colonii somaleze, britanică și italiană, în care trăiesc aproximativ 3 milioane de locuitori, din care aproape 90 la sută nomazi — își desfășurau activitatea nu mai puțin de 62 de partide politice, ceea ce, evident, constituia o serioasă fărîmițare a forțelor politice ale țării, îngreu- nînd mersul înainte pe calea dezvoltării.Consiliul Revoluționar Suprem a luat o serie de măsuri în vederea întăririi unității naționale, pentru asigurarea progresului țării și a satisfacerii necesități

lor stringente ale poporului. Pe această linie au fost naționalizate filialele băncilor străine, precum și companiile petroliere, s-a început construcția unor o- biective economice, șosele etc. Definind liniile politicii externe ale țării, Consiliul Revoluționar Suprem relevă că Somalia are ca obiective în acest domeniu solidaritatea cu mișcările de eliberare națională, lupta împotriva oricărei forme de colonialism și neocolonialism, recunoașterea principiilor coexistenței pașnice între toate popoarele.Intre România și Somalia s-au stabilit' relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă pe bazele egalității și respectului reciproc, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Democratice Somalia, poporul român urează poporului somalez succese pe calea consolidării independenței țării sale, prosperitate și pace.
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