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Joi, la ora 9,00 au fost reluate 
lucrările actualei Sesiuni a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au întîmpi- 
nat cu îndelungi aplauze sosirea în 
sala de ședință a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manca 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădules- 

u, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Bergliîanu, Florian Dănălache. 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas; 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

în tribune se aflau numeroși in
vitați, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, ziariști 
români ți străini.

Ședința a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în continuarea discuției generale 
la Proiectul de lege pentru adop
tarea planului cincinal de dezvol
tare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe perioada 
1971—1975 au luat cuvîntul depu
tății Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Iosif Roth, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Timiș, 
Gheorghe Ănghelescu, mecanic de 
locomotivă la Depoul C.F.R.-Ro- 
șiori de Vede, Ion Brad, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Dumitru Tu- 
dose, președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Stoicănești, județul Olt, Vasile 
Ardeleanu, directorul Schelei pe
troliere Băicoi, Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, Gheorghe 
Mattel, președintele Cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Țibucani, județul Neamț, și Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Cluj.

După dezbaterea generală, pro
iectul de lege a fost discutat 
articole și supus votului secret 
deputaților.

Marea Adunare Națională a
probat Legea pentru adoptarea (Continuare în pag. a Vl-a)
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viitoare, 
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idealurile 
dreptății.
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de sămînță la hectar, controlu- 
exigent al fiecărei lucrări.

eveniment de semnificație 
în viața celor mai tinere 
ale patriei, în activitatea 
se ocupă de educarea aces-

in
și 
Și 

în- 
su-

Stadiul însdmînțârii griului în C.A.P. la

EMILIO GARRASTAZU MEDICI
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

COPIII DE ASTĂZI

BOTOȘANI

SATU MARE
MARAMUREȘ SUCEAVA

Salut călduros Conferinței naționale a Organizației pionierilor!
BIHOR

constructorii înflăcărați 
de mîine ai comunismului

(corespondentul
Nistor). Și în 

lunii octombrie, 
din industria 

au obținut 
importante în întrece- 

ci-

doua Conferință națională a 
Organizației pionierilor din Repu
blica Socialistă România, care se 
deschide astăzi la București, consti
tuie un 
majoră 
vlăstare 
celor ce 
tora.

La vîrsta de aur a copilăriei, pio- 
nieria oferă cadrul unei bogate și 
fecunde activități de modelare eti
că, de educare în "Spiritul marilor 
idealuri de slujire a patriei, parti
dului, poporului nostru, de descope
rire a aptitudinilor și talentelor. 
Adevărată școală a patosului și 
entuziasmului tineresc, organizația 
purtătorilor cravatelor roșii stimu
lează pasiunea nestăvilită de în
vățătură, de cunoaștere ă celor mai 
cutezătoare cuceriri ale minții o- 
menești, dorința și hotărîrea lor de 
a se pregăti temeinic pentru viață 
spre a contribui cît mai rodnic la 
opera constructivă a întregului 
popor.

Parte din drapelul de luptă 
partidului, cravata roșie de 
nieri îi apropie pe copii, de 
vîrsta cea mai fragedă, de măreția 
înaltelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului, de semnifica
ția profundă a cauzei partidului 
nostru comunist, a glorioasei sale 
lupte revoluționare pentru 
tatea poporului și făurirea 
orînduiri, de pilda vie a comuniști
lor, care n-au pregetat să-și jert
fească libertatea și viața pentru a 
deschide drum 16rg vieții pe care o 
trăim astăzi, a comuniștilor care 
stau în frunțea luptei pentru ridi
carea patriei pe noi trepte ale ci
vilizației socialiste.

Pentru realizarea acestor înalte 
țeluri educative, Organizația pio
nierilor, organizație revoluționară de 
masă a copiilor, se bucură din plin 
de grija deosebită și solicitudinea 
permanentă cu care partidul și sta
tul nostru înconjoară tînăra genera
ție. Condiție socială fundamentală 
pentru afirmarea energiei, talentu
lui, fanteziei creatoare specifice vir
atei copilăriei — accesul neîngrădit 
la cultură și civilizație își găsește 
o materializare elocventă în gene-

p

I

planului cincinal de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii So
cialiste România pe perioada 1971— 
1975.

Anunțarea rezultatului votului, 
prin care Marea Adunare Naționa
lă dă putere de lege Planului cinci
nal — etapă importantă în proce
sul istoric de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
este primită într-’o atmosferă 
puternică însuflețire. întreaga 
sistență aplaudă îndelung.

Trecîndu-se la punctul 2 de 
ordinea de zi, tovarășul Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a prezentat Ex
punerea la Proiectul de lege cu

ralizarea școlii obligatorii de 10 
ani, în lărgirea și diversificarea li
ceului și a învățămîntului profesio
nal și tehnic, în completa gratui
tate a studiului din prima clasă a 
școlii generale pînă la încheierea 
studiilor universitare. Cei peste 
1 600 000 de pionieri au la dispo
ziție 139 case ale lor și Palatul 
pionierilor din Capitală, circa 50 000 
cercuri cu cele mai diferite 
profiluri (tehnic-aplicative, științi
fice, cultural-artistice, sportiv-tu- 
ristice etc.), reviste și publicații 
tipărite anual în milioane de exem
plare, pentru ei se organizează 
concursuri și festivaluri tehnico-a- 
plicative, cultural-artistice și spor- 
tiv-turistice, toate oferindu-le un 
cadru deosebit de favorabil dezvol
tării , fizice și spirituale, cultivării 
aptitudinilor, fructificării ingeniozi
tății și imaginației lor. Aproape 
100 000 de cadre didactice, pedagogi 
și educatori, comandanți de unități 
și detașamente, conducători de 
cercuri și formații, se dedică cu pa
siune și competență misiunii nobile 
de formare și educare comunistă a 
copiilor — viitorul de aur al țării.

Cu dragoste părintească, con
ducerea partidului și statului 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se ocupă îndeaproape 
de îndrumarea activității de edu
care a tinerelor vlăstare. „Noi 
prețuim mult activitatea susținută 
dusă de organizația revoluționară a 
copiilor din România, alături de 
organizația revoluționară a tinere
tului, sub conducerea partidului, 
faptul că din rîndurile pionierilor 
au crescut zeci de mii de cadre de 
nădejde ale patriei noastre în toate 
domeniile de activitate, că mulți 
din cei care acum 15—20 de ani au 
primit cravata roșie de pionier 
sînt astăzi activiști de răspundere 
în numeroase domenii ale vieții so
ciale, se achită cu cinste de încre
derea pe care le-o acordă partidul 
și poporul", spunea secretarul ge
neral al partidului.

Amplul program de educare mar- 
xist-leninistă a comuniștilor, a ti
nerei generații și a întregului po
por, adoptat de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R., la propunerea și

pentru adoptarea planului cincinal 
de dezvoltare economico-socială

forțele pentru terminarea
a Republicii Socialiste România 

pe perioada 1971-1975

din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, deschide orizonturi 
noi de acțiune și Organizației 
pionierilor. Conferința sa națio
nală se deschide în împrejurări 
deosebite, în condițiile cînd toate 
forțele și mijloacele de acțiune ale 
societății sînt concentrate spre o 
vastă activitate educativă, spre per
fecționarea pregătirii și educării 
multilaterale a întregului popor — 
o atenție excepțională acordîndu-se 
în această privință problemelor 
educării și formării tineretului, a 
noilor generații de. constructori 
ai socialismului și comunismu
lui. In acest cadru, Organiza
ției pionierilor, alături și îm
preună cu școala și familia, îi revin 
sarcini și răspunderi deosebite. Co
piii de astăzi vor fi cetățeni ai 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, vor construi comu
nismul. Aceasta înseamnă că 
încă de acum trebuie să înceapă 
formarea conștiinței lor 
înțelegerea răspunderilor 
Să-i creștem în spiritul 
tului nețărmurit pentru 

.socialismului, al cinstei,
dragostei de muncă în folosul so
cietății, să le cultivăm de la vîrsta 
lor fragedă entuziasmul pentru ope
ra constructivă la care vor fi che
mați să participe din plin mîine.

în aceste condiții, conferința are 
menirea de a analiza, într-un spi
rit de înaltă exigență și combati
vitate partinică, direcțiile și mo
dalitățile îmbunătățirii și perfecțio
nării activității politico-educațive 
desfășurate de organizația purtăto
rilor cravatelor roșii. Aceasta este 
condiția fundamentală a punerii pri
mei temelii la procesul atît de com
plex al formării unui tineret 
profund devotat partidului și cla
sei muncitoare, patriei socialiste, cu 
dragoste de muncă, sănătos și vi
guros, dornic și capabil să-și în
sușească cele mai de preț înfăp
tuiri ale umanității.

Urăm succes deplin Conferinței 
naționale a Organizației pionieri
lor, activității tuturor celor ce se 
consacră educării celei mai tinere 
generații în spiritul înaltelor idea
luri ale comunismului 1

rea- 
mai

Tot- 
s-au

constituie nu
de 

obținute de unitățile 
metalurgice, în nouă 

acest an, în domeniul 
consumurilor speci-

economii s-au ob-

La direcția județeană de sta
tistică a fost încheiată recent 
situația consumurilor specifice 
de materii prime, materiale și 
combustibil in unitățile indus
triale ale județului -Hunedoara. 
De la începutul anului și pînă , 
acum, în industria siderurgică 
consumurile specifice de cocs au 
fost reduse în total cu peste 
14 000 tone, pe această bază 
lizîndu-se, suplimentar, 
mult de 20 000 tone fontă, 
odată, importante economii 
înregistrat la utilajul de turnare 
— 1 300 tone, la metal In șarje 
la oțelării — 2 000 tone, la ma
teriale refractare — 8 200 tone, 
față de nivelul normat al con
sumurilor respective.

De fapt succesele siderurgiș- 
tilor hunedoreni 
mai o parte din realizările 
prestigiu 
industriei 
luni, din 
reducerii 
fice. Astfel, pe ansamblul Mi
nisterului Industriei Metalur
gice în trei trimestre s-au rea
lizat 100 000 tone fontă peste 
plan în condițiile micșorării con
sumurilor specifice. Bilanțul În
cheiat arată că numai cu econo
miile de cocs realizate pînă 
acum, pe ansamblul industriei 
siderurgice, 
plus cîteva 
fontă.

Importante 
ținut în unitățile miniere. Nu
mai în bazinul cărbunelui din 
Valea Jiului și la I.M. Barza, de 
pildă, s-a înregistrat o reducere 
a consumului specific de lemn 
de mină cu peste 4 500 mc. Pe 
ansamblul industriei județului, 
economiile realizate prin redu
cerea consumurilor specifice se 
cifrează la mai mult de 200 000 
tone combustibil convențional. 
Intre unitățile care au obținut 
cele mai bune rezultate se 
numără Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Uzina „Victoria" 
din Călan, Centrala cărbunelui 
Petroșani, precum și Fabrica 
chimică de la Orăștie unde, în 
aceeași perioadă au fost econo
misite, printre altele, peste 13 
tone polietilenă de înaltă den
sitate.

se pot elabora în 
zeci de mii tone

FOCȘANI 
„Scinteii", 
prima decada a 
oamenii muncii 
județului Vrancea 
succese 
rea’ socialistă. Ca urmare, 
frele de plan pe perioada 1 ia
nuarie—10 octombrie au fost în
deplinite in proporție de 104,7 la 
sută la producția globală și 
102,5 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată. De remarcat 
faptul că productivitatea muncii 
a crescut cu 4 la sută peste sar
cina stabilită.

Cele mai valoroase rezultate 
au fost obținute de Fabrica de 
confecții din Focșani și unitățile 
Combinatului de exploatarea și 
industrializarea lemnului. Au 
fost realizate, peste prevederile 
planului, 13 800 mp furnir. 
781 mc cherestea, mobilă în va
loare de aproape 1 milion lei, 
confecții din textile în valoare 
de peste 18 milioane lei și alte 
produse a căror valoare se ri
dică la peste 55 milioane Iei.

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

' ' BUCUREȘTI
în numele poporului brazilian și al meu personal, mulțumesc Excelen

ței Voastre pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia aniversării indepen
denței Braziliei și vă rog să primiți cele mai bune urări de prosperitate 
pentru țara dumneavoastră și de fericire personală Excelenței Voastre.

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

BUCUREȘTI
Mulțumesc foarte cordial Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj 

de rămas bun pe care mi l-ați trimis cu ocazia plecării din Iran.
A fost o mare plăcere pentru Împărăteasă și pentru mine să vă pri

mim pe dumneavoastră și doamna Ceaușescu, cu ocazia comemorării a 
2 500-a aniversări a fondării Imperiului Persan de către Cyrus cel Mare.

Sînt convins că vizita dumneavoastră și discuțiile pe care le-am avut 
pe probleme de interes reciproc vor contribui la întărirea pe mai de
parte a legăturilor de prietenie și cooperare între țările noastre, pentru 
avantajul reciproc și pentru interesul păcii în lume.

Vă doresc, dumneavoastră excelență și poporului prieten român, pros
peritate și pace.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

Delegația de guvernatori
din S. U. A

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, 21 
octombrie, delegația' de guverna
tori americani alcătuită din War
ren Hearnes, guvernator al statului 
Missouri, conducătorul delegației, 
Marvin Mandel, guvernator al sta
tului Maryland, Dale Bumpers, gu
vernator al statului Arkansas, Wil
liam Milliken, guvernator al statu
lui Michigan, John Love, guverna
tor al statului Colorado, Stanley 
Hathaway, guvernator al statului 
Wyoming, Davod Hali, guvernator 
al statului Oklahoma, care, la invi
tația Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
face o vizită în țara noastră.

Delegația este însoțită de Char
les Ryrley, director pentru relații
le federație-stat a Confederației 
conferinței naționale a guvernato
rilor din Washington, districtul Co
lumbia, și A. E. Manell, asistent 
special al secretarului de stat pen
tru legăturile cu guvernatorii.

La primire au luat parte Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi-

Producătorul francez dfe filme 
de televiziune Roger Stephan®
Joi la amiază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe producătorul francez de 
filme de televiziune Roger Ste-

pe ziaristul italian Renzo Farinelli
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața pe ziaristul 
italian Renzo Farinelli, redactor

Pe ogoarele țării se lucrează 
tens pentru strîngerea la timp 
fără pierderi a culturilor tîrzil 
pentru terminarea grabnică a 
sămințării griului pe întreaga
prafață prevăzută. Față de reco
mandările de la consfătuirile griu
lui, timpul optim pentru însămînța- 
rea acestei culturi a trecut.' In pre
zent, încheierea neîntîrziată a se
mănatului trebuie să polarizeze a- 
tenția tuturor organelor și unită
ților agricole, deoarece fiecare zi 
cîștigată înseamnă un plus de re
coltă. Pozitiv este faptul că nume
roase întreprinderi agricole de stat 
și cooperative agricole au folosit 
intens forțele și mijloacele meca
nice pentru a încheia semănatul la 
timp și la un nivel calitativ exem
plar. Potrivit datelor centralizate 
la Ministerul Agriculturii, Indus
triei Alimentare, Silviculturii și A-’ 
pelor, pînă în ziua de 20 octombrie 
a.c., însămînțarea griului s-a efec- 

Alte relatări despre 
mersul lucrărilor agricole de toamnă

liului de Stat, Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Petre 
Blajovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de față Leonard C. Mee
ker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care a relevat cursul po
zitiv al relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
România și Statele Unite ale Ame
rică, dorința ca aceste relații să 
înregistreze noi progrese. A fost 
evidențiată însemnătatea contacte
lor dintre reprezentanții vieții po
litice din cele două țări pentru mai 
buna cunoaștere a popoarelor ro
mân și american, pentru extinderea 
legăturilor bilaterale, în favoarea 
intereselor reciproce, a bunei în
țelegeri și păcii în lume. Au fost, 
de asemenea, abordate probleme 
ale situației internaționale.

Convorbirea s-a 
tr-o atmosferă de 

desfășurat In- 
cordialitate.

(Agerpres)

phane, director la „Agence Fran- 
țaise d’Images", căruia i-a acordat 
un interviu televizat.

A fost de față Constantin Mitea, 
consilier la C.C. al P.C.R.

/

șef al ziarului „Avânți", căruia l-a 
acordat un interviu.

La primire a participat Ale
xandru Ionescu, redactor șef al 
ziarului „Scînteia". (Agerpres) 

tuat în proporție de 88 la sută !n 
întreprinderile agricole de stat și 
87 Ia sută în cooperativele agricole. 
Multe județe au reușit să încheie 
semănatul griului în limitele timpu
lui optim, iar în altele însămînțările 
sînt pe terminate.

Ținînd seama de timpul înaintat, 
de cerința de a asigura condiții 
pentru răsărirea și dezvoltarea plan
telor, este necesar să se concentreze 
toate mijloacele disponibile pentru 
urgentarea lucrărilor în unitățile 
rămase în urmă, îndeosebi în zo
nele din centrul țării, astfel încît, 
în următoarele zile, semănatul 
griului să se încheie pe întreaga 
suprafață prevăzută, fără nici o a- 
batere de la normele de calitate. 
Principala atenție trebuie să se a- 
corde în continuare pregătirii co
respunzătoare a terenului, stabi
lirii, în mod diferențiat, a cantități
lor 
Iui
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Din cuvintul participanților la dezbaterea 

proiectului de lege pentru adoptarea 
planului cincinal 

de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 

pe perioada 1971-1975

societății
cu demo- 
economice 
o caracte- 

a concepției

în cuvintul său, deputatul fUfQXiiîl 
Berghianu * spus: H°tărînd 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — obiectiv care 
va polariza timp de aproape 
două decenii întreaga putere de 
muncă și de creație a poporului 
român — Congresul al X-lea al par
tidului a angajat România într-o u- 
riașă . construcție socială și economi
că. Prin proporțiile și corelațiile 
fundamentale ale planului, dar mai 
aleș prin politica de modernizare 
intensă a structurilor economice și 
organizatorice pe care o promovea
ză prevederile lui, cincinalul actual 
constituie o etapă esențială a acestui 
proces cu o profundă semnificație 
istorică. Intr-adevăr, conjugate în- 
tr-o corîcepție unitară și Intr-un e- 
chilibru dinamic cu ridicarea siste
matică a nivelului de trai, acțiunile 
prevăzute în plan pentru dezvolta
rea și modernizarea economiei cre
ează condiții reale pentru a reduce 
substanțial decalajul față de țările 
cu un înalt nivel de dezvoltare și 
asigură o bază solidă pentru pro
gresul multilateral al 
noastre socialiste.

în deplină concordanță 
cratismul vieții noastre 
ți sociale, care constituie 
riști că esențială și i ...
noastre de planificare, planul este 
rezultatul unui dialog activ desfășu
rat cu participarea ministerelor și 
a centralelor industriale, a organelor 
de conducere din marile unități eco
nomice, a organelor locale și a ins
tituțiilor centrale de sinteză. Rolul 
hotărîtor în această activitate l-a v 
avut Comisia centrală de partid și ' 
de stat, care a organizat și orientat, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, desfășurarea lucrărilor, 
a analizat în mai multe etape cele 
mai importante probleme ale creș
terii economică și a stabilit soluții
le menite să asigure înfăptuirea di
rectivelor congresului.

Ca participant la toate aceste ana
lize, vreau să relev în fața Marii 
Adunări Naționale contribuția deci
sivă a secretarului general al parti
dului la elaborarea planului cincinal, 
care a orientat construcția planului 
spre o creștere economică dinamică, 
modernă și eficientă, a dat indicații ■ 
concrete care au permis accelerarea 
ritmului reproducției lărgite și dez
voltarea ramurilor industriale de 
înaltă tehnicitate, a găsit soluții noi 
pentru creșterea mai puternică a ve
nitului național și a productivității 
sociale a muncii, prin reducerea ac
centuată a cheltuielilor materiale și 
crearea unui număr mai mare de 
locuri de muncă. Această contribuție 
multiplă și concretă ne îndreptățește 
să afirmăm că o mare parte din ideile 
șt acțiunile majore ale planului cin
cinal poartă pecetea puternicii" per
sonalități a secretarului general al 
partidului.

Dinamismul și amploarea poten
țialului economic, accentuarea latu
rilor calitative ale dezvoltării, ridi
carea continuă a nivelului de trai și 
viziunea de perspectivă a politicii 
economice și sociale se reflectă sin
tetic în creșterea și repartizarea ve
nitului național.

Planul cincinal pornește de la ideea 
fundamentală că venitul național con
stituie unicul izvor al ridicării nive
lului de trai și al creșterii potențialu
lui economic și prevede, în consecință, 
majorarea lui substanțială. Sporul 
mediu anual de 11-12 la sută — mai 
mare decit toate mediile realizate^ în 
perioada de economie planificată — 
caracterizează în mod semnificativ 
ritmul înalt al reproducției socialiste 
lărgite și situează România printre 
statele cu cele mai dinamice econo
mii.

O astfel de ' creștere a venitului 
național este posibilă dacă avem in 
vedere ritmurile susținute ale dez
voltării producției materiale în acrfști 
cinci ani. amplul program de inves
tiții care promovează pe un front larg 
progresul tehnic în economie și pro
cesul de calificare și specializare a 
cadrelor în curs de desfășurare. în
făptuirea ei pretinde însă realizarea 
exemplară a prevederilor înscrise în 
toate secțiunile planului și în special 
a producției industriale și agricole.

Este evident că o creștere conti
nuă a venitului național nu poate fi 
obținută fără a aloca pentru lărgi
rea producției o parte însemnată din 
valoarea nou creată, fără ca societa
tea să accepte un important efort 
material. în consecință, planul cinci
nal menține între fondul de acumu
lare și fondul de consum o proporție 
care asigură înfăptuirea unui autentic 
program economic și social, printr-o 
legătură rațională între țelurile de 
perspectivă și nevoile imediate ale 
societății noastre.

Oglindind o opțiune fundamentală 
a politicii economice elaborate de 
Congresul al X-lea, planul prevede 
în continuare fonduri de acumulare 
importante. în concepția partidului 
nostru, o rată înaltă a acumulării nu 
constituie un scop in sine. Menține
rea unei astfel de rate răspunde ne
cesității firești pentru țara noastră de 
a realiza o reproducție lărgită de 
mare amploare în stare să dezvolte 
baza materială a producției, să asi
gure o creștere armonioasă a întregii 
economii și să creeze condiții pentru 
ca România să poată ajunge într-un 
timp relativ scurt la un venit națio
nal pe locuitor comparabil cu acela 
al țărilor dezvoltate.

Necesitatea și rațiunea unei pon
deri înalte a acumulării în venitul na
țional au fost subliniate pregnant de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in ex
punerea sa la Congres : ‘„Progresul 
economic și social al fiecărui popor 
— spunea secretarul general al parti
dului — gradul de civilizație din fie
care țară sînt determinate în măsură 
hotărîtoare de realizarea unui raport 
just între fondul de acumulare și 
fondul de consum... Asigurarea unei 
rate înalte a acumulării devine și mai 
arzătoare în epoca modernă, în con
dițiile revoluției tehnico-științifice 
mondiale, care impune, și în același 
timp determină, o dezvoltare verti
ginoasă a forțelor de producție".

Raportul dintre acumulare și con
sum, stabilit, pentru perioada 1971— 
1975, a făcut obiectul unor analize a- 
profundate in care au fost examina

te implicațiile imediate și de per
spectivă ale mai multor variante di
ferind între ele în principal prin 
cota acumulării. în final, s-a optat 
pentru o rată de 30—32 la sută a 
acumulării, întrucît această propor
ție asigură yn ritm mai rapid de 
dezvoltare, o creștere mai accentua
tă a nivelului de trai și permite rea
lizarea unui vast program de inves
tiții.

Calculele făcute au demonstrat 
concludent justețea acestei opțiuni. O 
pondere a acumulării mai mică cu 
trei pină la cinci procente decit cea 
luată în considerare în plan ar fi 
dus intr-adevăr la o creștere a fon
dului de consum în primii ani ai 
perioadei, dar, într-o perspectivă 
relativ apropiată (pină la sfîrși- 
tul deceniuluț actual), fondul de 
consum ar fi scăzut cu 35—50 mi
liarde lei față de varianta adoptată. 
De altfel, experiența construcției 
economice din țara noastră confirmă 
fajîtul că, atunci cînd rata acumulă
rii a fost mai mare și s-a utilizat în 
mod rațional venitul național creat, 
a crescut mai repede și fondul de 
consum.

Această interdependență dintre rata 
acumulării, creșterea venitului na
țional și a fondului de consum este 
ilustrată grăitor de ritmurile realiza
te în cele trei cincinale precedente. 
Rata acumulării a crescut de la 17,3 
la sută la 25.7 și apoi la 30,5 la sută, 
iar fondul de consum a înregistrat, 
corespunzător, ritmuri medii din ce 
în ce mai rapide : de 4,8 la sută in 
perioada 1956—1960, apoi 5,8 și 6,2 la 
sută. în cincinalul actual, majorarea 
ratei acumulării la 30—32 la sută 
determină o creștere medie anuală 
de 7,6 la sută a fondului de consum, 
superioară tuturor mediilor anuale 
din perioadele comparate.

Ritmul înalt al creșterii venitului 
național și ponderea planificată a 
acumulării fac posibil ca volumul 
investițiilor din fondurile centra
lizate . ale statului să ajungă la 
470 miliarde lei. Reflectînd poli
tica de industrializare socialistă a 
țării, aplicată consecvent în toate 
planurile noastre, investițiile in
dustriale reprezintă circa 60 la sută 
din volumul total al investițiilor. 
Pentru dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale a agriculturii 
— așa cum cunoașteți — se prevăd 
peste 80 miliarde lei. Planul -prevede 
investiții de 2,6 ori mai mari decît în 
cincinalul anterior in domeniul ști
inței, pentru a susține aportul consi
derabil, al cercetării științifice. proprii 
la modernizarea industriei și produc
ției industriale.

Rata înaltă a acumulării este conce
pută în condițiile unei eficiențe spo
rite a întregii activități economice, 
implicit a fondurilor destinate acu
mulării. Orientarea construcției pla
nului spre o eficiență economică spo
rită este exprimată sintetic de faptul 
că pentru prima oară într-un plan 
cincinal se prevede ca venitul națio
nal să crească mai repede decît pro
dusul social.

Factorul determinant al dinamicii 
venitului național îl constituie creș
terea productivității muncii sociale, 
definită ca venitul național creat de o 
persoană ocupată. în sfera producției 
materiale. Acest indicator, care ex
primă sintetic economia de muncă 
vie și materializată pe ansamblul na
țiunii, va fi în 1975 cu peste 70 la 
sută mai mare decît în 1970. Un salt 
calitativ de asemenea dimensiuni, cu 
implicații atît de mari în venitul na
țional, este condiționat de realizarea 
integrală a sarcinilor de creștere a 
productivității muncii, sarcini bazate 
pe amplificarea înzestrării tehnice a 
întreprinderilor, introducerea tehno
logiilor moderne, ridicarea continuă 
a nivelului calificării profesionale a 
muncitorilor și a tuturor lucrătorilor 
ocupați în economie. .El este înlesnit 
însă într-o măsură importantă de mo
dificările pe care le introduce în 
structura populației ocupate în sfera 
producției materiale.

Alt factor de- prim ordin care 
acționează în același sens și concre
tizează o idee centrală a construcției 
planului, este și reducerea cheltuie
lilor materiale. Ponderea lor în pro
dusul social trebuie să scadă de la 
59.4 la sută în anul 1970, la 54,4 ria 
sută în 1975 pe Întreaga economie, 
pe această cale urmînd să se obțină 
aproape un sfert din creșterea pla
nificată a venitului național. Această 
evoluție arată limpede că planul pe 
perioada 1971—1975 reprezintă o etapă 
decisivă pentru îndeplinirea sarcinii 
trasate de Congresul al X-lea cu 
privire la îmbunătățirea raportului 
dintre valoarea creată și partea pro
dusului social destinată recuperării 
cheltuielilor materiale.

Diminuarea prevăzută a cheltuie
lilor materiale are la bază reducerea 
continuă a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, soluție 
pe deplin justificată de rezervele e- 
xistente în toate Unitățile economice 
și de structura tehnică modernă a 
economiei naționale. Echipamentele 
și tehnologiile industriale de care 
dispunem, ca și necesitatea evidentă 
de a reproiecta anumite produse ne 
permit să pretindem alinierea con
sumurilor de materiale la nivelul 
mondial, iar modificările care vor 
interveni în structura producției, ca 
urmare a dezvoltării mai rapide a 
sectoarelor caracterizate printr-o va
lorificare superioară a resurselor 
materiale — electronica, mecanica 
fină, mașinile-unelte, fibrele sinte
tice, producția chimică de mic to
naj, oțelurile aliate — conduc în 
mod firesc la reducerea cheltuielilor 
materiale.

Așa cum am arătat mai înainte, o 
componentă majoră a eficienței ge
nerale este eficiența acumulării. Din 
acest punct de vedere este semnifi
cativ faptul că în cincinalul actual 
sporul de venit național obținut pen
tru 1 000 lei acumulare va fi cu a- 
proape 45 la sută mai mare decît în 
perioada precedentă de cinci ani. 
Pentru a evidenția'mai bine conse
cințele acestei mutații calitative, pro
movate prin plan, este suficient să . 
fie arătat că, in condițiile eficienței 
anterioare, pentru realizarea venitu
lui național planificat pentru 1975 ar 
fi trebuit să rezervăm acumulării a- 
proape jumătate din venitul național.

Utilizarea eficientă a fondului de acu
mulare este stimulată de asemenea 
de modificarea structurii acestuia, 
în sensul creșterii părții destinate 
investițiilor de la 74 la sută, în cin
cinalul trecut, la peste 80 la sută în 
cincinalul actual, întrucît este știut 
că investițiile au asupra dezvoltării 
un efect dinamizator mai mare de
cît orice altă componentă a acumu
lării.

Desigur, «nu putem afirma că au 
fost epuizate posibilitățile de a ob
ține cu aceleași fonduri fixe un ve
nit național mai ridicat. De aceea 
trebuie luate măsuri hotărîte pentru 
eliminarea deficiențelor care ' mai 
persistă în folosirea fondurilor fixe, 
în proiectarea și executarea inves
tițiilor. Este imperios necesar să re
ducem durata de execuție a lucră
rilor, să scurtăm perioada de atin
gere a parametrilor, să evităm pul
verizarea fondurilor de investiții, a 
materialelor, utilajelor și forței de 
muncă pe prea multe șantiere, con- 
centrîndu-ne pe un număr mai mic 
de obiective aflate simultan în con
strucție, în vederea punerii acesto
ra în funcțiune în termene scurte.

Volumul fondului de consum în 
anul 1975 va fi cu 44 la sută mai 
mare decît cel din anul 1970, atin- 
gînd un nivel dublu față de între
gul venit național realizat în 1960. 
El este sensibil majorat, în raport 
cu cel rezultat din venitul național 
prevăzut în directivele Congresului 
al X-lea, ca urmare a identificării 
unor resurse suplimentare de creș
tere cu 35—43 miliarde lei a venitu
lui național.

Dacă ținem seama că 10 procente 
din fondul de acumulare sînt desti
nate lărgirii și modernizării ba
zei materiale a învățămîntului, 
artei și culturii, ocrotirii sănătății, 
construcțiilor de locuințe, lucrărilor 
edilitare, pentru care planul alocă 
investiții în valoare de peste 52 mi
liarde lei, rezultă că în cincinalul 
actual se vor consuma, pentru acți
uni legate nemijlocit de nivelul de 
trai, resurse reprezentînd 71—73 la 
sută din venitul național. La 
aceasta se adaugă și avantajele de 
care va beneficia populația prin in
termediul fondurilor sociale de con
sum finanțate de stat. în 1975 acestea 
vor însuma 48,7 miliarde lei, sumă 
echivalentă cu toate cheltuielile bu
getului de stat din anul 1959. Ca ex
presie sintetică ă veniturilor pe care 
populația le va obține din retribuirea 
muncii și din fondurile sociale de 
consum, în legea pentru adoptarea 
planului cincinal este înscris pentru 
prima dată indicatorul „Veniturile 
totale reale ale populației", care' ur
mează să sporească cu 40—46 la sută 
față de 1970.

Planul prevede și un ansamblu de 
măsuri pentru ca repartiția venitului 
național să se răsfrîngă mai echita
bil între membrii societății. O astfel 
de repartiție se va realiza prin întă
rirea, în continuare, a principiului 
socialist de retribuire după cantita
tea și calitatea muncii, cu un accent, 
mai puternic pe sporirea veniturilor 
salariaților de la baza scării de sala
rizare.

în acest sens este grăitor faptul că 
de majorările de salarii prevăzute 
vor beneficia într-o proporții mai 
mare salariații cu o retribuție mai 
mică. în cadrul creșterii de 26 la sută 
a salariului mediu, salariul minim 
urmează a fi majorat cu 38 la sută. 
Recenta majorare a alocației de stat 
pentru copii afectează în mod deose
bit familiile cu venituri mici. O ast
fel de orientare va fi luată în consi
derare și la stabilirea diferențiată a 
creșterii pensiilor.' O altă măsură de 
echitate în retribuirea muncii se re
feră la stabilirea unor venituri mi
nime garantate pentru membrii coo
perativelor agricole de producție.

Formarea și utilizarea venitului na
țional în cincinalul actual reflectă 
aspectul cel mai important al echili
brului general al planului, determinat 
de .echilibrul său material, financiar 
și valutar. Acesta este rezultatul 
fundamentării științifice, analizelor 
multiple ale resurselor și a aspecte
lor legate de creșterea eficienței în 
toate ramurile economiei ; se poate 
afirma că trăsătura esențială a actua
lului plan cincinal' constă în accen
tuarea puternică a laturilor calitati
ve ale activității economice.

Remarcabila expunere prezentată 
de președintele Consiliului de Mi
niștri, tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, ne-a dat o imagine cuprinză
toare a planului, a clarificat com
plet .logica și orientările lui funda
mentale și a scos în evidență proble
mele principale, pe care le pune în
făptuirea lui. îmi permit să adaug 
o caracterizare globală care 'explică 
încrederea mea totală în valoarea și 
realismul construcției de plan.

Mai bine fundamentat decît în tre
cut, pe baza unui mare număr de 
studii și analize prealabile, planul 
asigură dezvoltarea armonioasă și 
modernizarea potențialului economic 
al țării, introduce în structura eco
nomiei mutații calitative care deter
mină o creștere ’substanțială a efi
cienței și a nivelului de viață și cul
tură. Sarcinile înscrise în plan sînt 
mobilizatoare, dar realiste, deoarece 
corelațiile construcției de plan se 
bazează, în toate secțiunile sale și 
în fiecare an al cincinalului, pe un 
riguros echilibru material, financiar 
și valutar, rezultat din proporționarea 
judicioasă și valorificarea superioară 
a resurselor. Programul de investiții 
accelerează promovarea progresului 
tehnic, îmbunătățește repartizarea 
forțelor de producție pe teritoriul 
național și creează condiții pentru a 
menține și în cincinalul următor un 
ritm înalt de dezvoltare.

Proiectul de plan supus Marii Adu
nări Naționale concretizează în pro
porțiile și trăsăturile lui esențiale, 
politica înțeleaptă a Partidului Comu
nist Român, îndreptată spre crearea 
unei structuri economice care să per
mită României socialiste să ocupe un 
loc demn intre țările dezvoltate ale 
lumii moderne și să asigure întregu
lui popor un nivel ridicat de civili
zație și cultură.

Cu convingerea deplină că planul 
cincinal oglindește năzuințele și voin
ța întregii națiuni, declar că-1 voi 
vota cu toată încrederea.

In cuvintul său, deputatul losif
ROth a arătat că planul cincinal 
îmbunătățit pentru industria locală 
timișeană prevede o producție de 
8 500 milioane lei, adică cu 16 la sută 
mai mult față de planul inițial. A- 

■cestea sînt prevederi deplin realiza
bile și ne angajăm că vom munci 
pentru depășirea lor. Totodată, țin 
să subliniez că analizîndu-se poten
țialul unităților economice din jude
țul nostru s-a dovedit in fapt juste
țea indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ce’aușescu cu privire la exis
tența rezervelor de capacitate și a 
posibilităților lor de valorificare încă, 
in actualul cincinal.

Nivelul producției propus poate fi 
atins, în primul rînd, prin mai buna 
folosire a capacităților de producție 
existente, dezvoltarea acestora, ame
najarea unor spații cpre aveau alte 
destinații, în scopuri productive și 
apoi pe baza construirii de noi capa
cități din fondurile centralizate ale 
statului.

Vorbitorul a subliniat, în continua
re. ritmul ridicat al construcțiilor de 
locuințe in județul Timiș. în perioada 
1971—1975, se prevede realizarea a 
15 700 apartamente. Caracteristic 
insă planurilor de construcții de lo
cuințe este faptul că, în timp ce în 
cincinalul anterior ponderea locuin
țelor proprietate personală a fost de 
34 la sută, in actualul cincinal aceasta 
va crește la 66 la sută. Aceasta con
firmă — a spus el — puterea econo
mică a populației și, în mod deo
sebit, justețea hotărîrii conducerii 
partidului privind stimularea con
strucției de locuințe proprietate per
sonală. Dar, a arătat vorbitorul, ope
rațiunile de contractare și construc
ție a apartamentelor proprietate per
sonală continuă să se desfășoare în 
mod greoi, după un sistem încîlcit. 
Desfășurarea corespunzătoare a ope
rațiunilor de contractare și construc
ții este mult stinjenită de relațiile 
anevoioase dintre beneficiar, Oficiul 
pentru construcția de locuințe pro
prietate personală și C.E.C. Ele pro-, 
voacă pe drept nemulțumirea cetă
țenilor, deoarece pină la contrac
tare ei pierd mult, timp, apoi difi
cultățile continuă pină la deschiderea 
finanțării. Consider necesar ca Mi
nisterul Finanțelor, C.S.E.A.L. și 
Banca de Investiții să întreprindă 
măsuri pentru înlăturarea unor ase
menea situații.

Vorbitorul a solicitat ca, avînd, în 
vedere prevederile privind punerea 
în- funcțiune de noi unități indus
triale, să fie revăzute prevederile 
privind construcția de locuințe din 
fondurile statului.

In încheiere, vorbitorul și-a expri
mat acordul deplin cu prevederile 
planului cincinal.

In cuvintul său, deputatul Q^gQi*. 
ghe Anghelescu a spus:

Mă folosesc de acest prilej, pentru 
a exprima din partea locuitorilor din 
orașul Roșiori de Vede, unde îmi des
fășor activitatea, mulțumiri conduce
rii partidului și statului nostru, perso
nal secretarului general al partidului 
și președinte al Consiliului de Stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pen
tru grija ce o poartă dezvoltării ar
monioase, echilibrate și multilaterale 
a tuturor ținuturilor patriei.

Numai o repartiție justă, teritorială 
a forțelor de producție, așa cum o 
concepe înțelept și realist partidul 
nostru, poate realiza o dezvoltare ar
monioasă a economiei țării, înflorirea 
tuturor județelor și localităților, va
lorificarea superioară a resurselor 
materiale și umane, înfăptuirea prin
cipiilor de echitate socialistă, crearea 
condițiilor de muncă și viață, în mod 
egal, pentru întregul popor. Aseme
nea preocupări se reflectă și în in
dicatorii pe care-i discutăm acum în 
forul suprem de stat al României so
cialiste.

Județul Teleorman se înalță viguros 
din seva proaspătă și hrănitoare a in
dustrializării socialiste. Cele aproape 
10 miliarde investiții în acest cinci
nal destinate județului nostru înseam
nă fără îndoială mai mult decit s-a 
cheltuit în vechiul regim in o sută de 
ani în această parte a țării, unde in
dustria era ca și inexistentă. Ne-am 
obișnuit însă rep^fle cu meseriile de 
chimist, petrolist, constructor de uti
laje și în curînd sînt sigur că ne vom 
obișnui și cu cele de automatist și 
producător de rulmenți.

După ce a subliniat o serie de suc
cese obținute de oamenii muncii din 
județul Teleorman, vorbitorul a spus: 
Există însă în practica partidului nos
tru, a comuniștilor, a noastră a tutu
ror, în calitate'cîe proprietari și pro
ducători, sentimentul de a nu ne 
mulțumi cu ceea ce am obținut, de 
a năzui mereu spre mai mult și de 
calitate superioară.

Noi nu am reușit să consolidăm 
încă la toți salariații convingerea că 
au răspunderi mari, în primul rînd 
față de societate și prin aceasta față 
de ei înșiși și de familiile lor.

In încheiere, referindu-se la unele 
dificultăți privind transportul, vorbi
torul a propus o seamă de soluții pen
tru stațiile Roșiori-Nord și Videle.

Luînd cuvintul, deputatul |Q|ț

Brad a aratat:
Este extrem de însemnat că se 

discută și se adoptă acest plan 
cincinal în perioada cînd toți cei 
chemați să contribuie prin ac
tivitatea lor la educația socia
listă a poporului nostru au dezbătut 
pe larg propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind tocmai 
nevoia accelerării progresului spiritu
al, politic și moral al tuturor oame
nilor muncii, în această importantă 
etapă istorică, în care progresul ma
terial este asigurat, planicf prin rit
muri dintre cele mai ridicate. Ne 
este limpede acum că inițiativele se
cretarului general al partidului în 
perfecționarea muncii ideologice și 
cultural-educative, ca și liniile di
rectoare ale actualului plan cincinal 
în domeniul economic, izvorăsc din 
interesele fundamentale ale poporu
lui, ilustrind aceeași grijăȚ omnipre
zentă, în toate etapele istorice, ca 
societatea noastră să se .dezvolte ar
monios, pe coordonate clare, stabilite 
Ia timp, cu perspicacitate și înțelep
ciune politică.

In acest context, de maximă im
portanță acordată de partid culturii 
în organismul social-politic al națiu
nii, oricine se poate întreba ce va 
oferi cultura, la rîndul ei, în actua
lul cincinal, țării și poporului nostru.

După ce s-a referit la critica atît 
de justificată făcută de conducerea 
partidului factorilor de răspundere, 
creatorilor și instituțiilor de cultură, 
in primul rînd fostului Comitet de 
Stat pentru Cultură și Artă și con
ducerii sale, vorbitorul a arătat 
împreună cu toate instituțiile cultu
rale de care răspunde, împreună cu 
uniunile de creație, cu artiștii și crea- - 
torii înșiși, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, ca organism de 
partid și de stat, învestit cu o mare 
răspundere, a pornit în activitatea sa 

tocmai cu hotărîrea de-a schița o 
perspectivă clară în toate domeniile, 
pe care aș îndrăzni s-o numesc o 
perspectivă de plan cincinal în cul
tură.

Consider că n-ar fi un titlu de mîn-, 
drie și un motiv de reală bucurie 
pentru noi faptul că în acești ani care 
vin se vor da în folosință noile edifi
cii ale Teatrului Național din Bucu
rești, Teatrului Național din Craiova, 
Teatrului din Tg. Mureș, cele 29 ci
nematografe și case de cultură, noi 
tipografii în toate județele, noi cluburi 
și cămine culturale, dacă n-am pre
găti temeinic orientarea și calitatea 
manifestărilor artistice din aceste noi 
edificii, ca și din întreaga largă re
țea de teatre, cinematografe, biblio
teci, cluburi și alte genuri de institu
ții culturale, finanțate in fiecare an 
cu circa 1 miliard de lei. Mai mult 
decit in oricare plan cincinal, în cel 
de față se vorbește peste tot de ca
litatea superioară a tuturor produse
lor, pentru a satisface exigențele vie
ții, exigențele poporului. în mod si
gur, nu vom greși cu nimic dacă 
vom învăța și din acest punct de 
vedere de la clasa muncitoare, stră- 
duindu-ne să asigurăm o calitate 
înaltă, în conținut și în expresie, o- 
perelor de artă, tuturor manifestări
lor culturale de toate genurile, ■ în 
toată țara.

Societatea, care ne pune la dispo
ziție pentru creație și difuzarea cul
turii mijloacele necesare, este îndrep
tățită să știe la ce să se aștepte, în 
ce chip activitatea aceasta răspunde 
necesităților, servește poporului nos
tru, supremul nostru . Mecena, care 
ne încurajează și are, deci, tot drep
tul să ne judece munca.

Din dezbaterile care au avut loc în 
toate instituțiile de artă și cultură din 
țară, în uniunile și asociațiile de crea
tori, din discuțiile care s-au purtat de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste cu o mare parte din scriitori, mu
zicieni, artiști plastici, cineaști, cu 
alte categorii de creatori — a subli
niat vorbitorul — reiese că forțele de 
creație cele mai bune sînt angajate 
într-un răspuns clar, animat de un 
cald patriotism, Ia îndemnurile parti
dului, de a crea opere noi, revoluțio
nare, inspirate tocmai din viața po
porului, așa cum o cunoaștem din 
lunga și eroica sa luptă, din planu
rile pe care le înfăptuiește în prezent, 
din toate cutezanțele viitorului.

Numai acționînd în acest fel, în spi
ritul principiilor înscrise în toate do
cumentele programatice ale partidu
lui nostru, vom putea spune, cu frun
tea sus, că ne facem datoria, știut 
fiind că talentul este înainte de toate 
o mare obligație față de poporul din 
care ne-am născut.

In cuvintul său, deputatul 

trU TudOSC a spus : Din studierea 
proiectului planului cincinal am re
marcat cu deosebită mulțumire și sa
tisfacție că problemele dezvoltării 
agriculturii ocupă un loc principal. 
Acest cincinal este pentru agricultură 
Cincinalul investițiilor masive. Sînt 
prevăzute a se realiza circa 100 mi
liarde lei, din care din fondurile sta
tului peste 80 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă mai mult de două ori de
cît în cincinalul trecut ; la aceasta se 
adaugă cele, 1.4,5 miliarde lei alocate 
deviat pentru dezvoltarea producției: 
de mașini agricole, îngrășăminte chi
mice, materiale de construcții. Toate 
acestea, împreună cu măsurile luate 
pînă în prezent pentru creșterea ni
velului de viață al țărănimii, expri
mă sprijinul pe care statul socialist, 
clasa muncitoare — clasă conducă
toare în societate — îl acordă alia
tului său de nădejde — țărănimea.

Al doilea aspect pe care aș dori 
să-1 semnalez îl constituie creșterea 
producției globale agricole cu 36—49 
la sută față de media anilor 1966— 
1970. Acest ritm de dezvoltare a pro
ducției agricole îl considerăm pe de
plin realizabil. Aș vrea să vă spun 
că noi, în cadrul cooperativei noas
tre din comuna Stoicănești, județul 
Olt, am realizat la unele producții, 
încă in acest prim an al cincinalu
lui, nivelurile prevăzute de noi pentru 
anul 1975. De exemplu, am realizat 
la grîu, în acest an, 4 120 kg la hectar, 
față de 4 000 kg la hectar prevăzute 
pentru 1975, iar la sfeclă — 35 000 kg, 
depășind prevederile pentru 1975. 
Cooperativa noastră ă obținut unele 
rezultate bune și in domeniul zooteh
niei. .

împărtășim întru totul aprecierea 
făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia Zilei recoltei, că agricul
tura țării noastre dispune de rezerve 
importante în sporirea producției a- 
gricole, vegetale și animale.

Cred că noi, ca și întreaga agricul
tură, vom obține rezultate mai bune 
dacă întreprinderile producătoare de 
mașini agricole ’ se vor preocupa de 
diversificarea gamei de mașini agri
cole, de producerea în cantități sufi
ciente a pieselor de schimb pentru 
toate tipurile de mașini.

Țin să arăt în fața Marii Adunări 
Naționale — a îpeheiat vorbitorul — 
că, aplicînd indicațiile conducerii par
tidului cu privire la trecerea la re
tribuirea în bani, am reușit să asigu
răm fiecărui cooperator care a parti
cipat la muncă un cîștig mediu lu
nar de peste 1 000 lei.

Luînd cuvintul, depuțatul Vasile 
Ardeleanu • spus: Dezbaterile 
largi care au precedat elaborarea 
proiectului planului cincinal, în toa
te unitățile economice, dezbateri în 
care fiecare om al muncii. a avut 
posibilitatea să-și spună cuvintul a- 
supra drumului pe care va merge 
unitatea sa, dialogul neîntrerupt 
dintre popor și partid, dintre popor și 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ce con
sacră o bună parte din- timpul său 
cunoașterii și rezolvării directe a 
problemelor izvorîte nemijlocit din 
viață, din practică, tot ceea ce am 
înfăptuit pînă acum în mersul pe ca
lea luminoasă a socialismului — 
oferă certitudini remarcabile asupra 
viitorului. Ceea ce s-a înscris în 
planul cincinal reprezintă sarcini 
realiste, concepute fundamentat, po
trivit nevoilor curente și de pers
pectivă ale țării.

Lucrez într-o funcție de conducere 
în cadrul Grupului industrial de fo
raj și extracția țițeiului din Ploiești. 
Din proiectul de plan — care pre
vede creșterea extracției de ți
ței în 1975 față de 1970, ba-' 
zată atît pe introducerea în exploa
tare a unor zăcăminte noi. cit și pe 
obținerea unor producții sporite la 
zăcămintele existente — pentru noi, 
petroliștii, izvorăsc răspunderi pre
cise. în activitatea de foraj este 
vorba, în primul rînd, de reducerea 
timpului neproductiv al instalațiilor, 
de creșterea vitezei de foraj, de eli
minarea avariilor și complicațiilor, 
de creșterea coeficientului de ex
ploatare al instalațiilor, ca și de re
ducerea consumului de metal pe un 
metru forat. Toate acestea sînt cu 
atit mai actuale pentru noi, cu cit 
ele reprezintă în prezent mari re
surse de creștere a producției și pro

ductivității muncii, insuficient folo
site.

De asemenea, răspunzînd cerin
țelor de creștere a eficienței eco
nomice, vom folosi integral parcul de 
sonde, eliminînd starea de „sondă 
inactivă". Pentru îmbunătățirea re
zultatelor muncii în’ foraj și în ex
tracție, solicităm insă ca și Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să acorde o atenție mai mare 
respectării contractelor la piese de 
schimb pentru instalațiile de foraj 
și extracție, la sapele de foraj.

Colectivul de muncă din care fac 
parte, cit și cei care mi-au încredin
țat mandatul, în marea lor majori
tate petroliști, m-au împuternicit să 
asigur forul suprem al țării că pe
troliștii din județul Prahova își vor 
mobiliza toate eforturile pentru a 
realiza și depăși prevederile realiste 
ale planului cincinal, pentru a da ță
rii cît mai mult țiței în condiții de 
economicitate ridicată.

In cuvintul său, deputatul

Dumitrescu a spus : Prevederile 
proiectului planului cincinal prind 
viață in condițiile în care, în . în
treaga economie, se aplică ansam
blul de măsuri adoptat de Conferin
ța Națională a partidului cu privire 
la perfecționarea organizării, condu
cerii și planificării economiei națio
nale, măsuri elaborate sub îndru
marea directă a conducerii de partid 
și de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Reglementările 
puse în aplicare și cele în curs de 
perfectare creează condiții favora
bile desfășurării activității în toate 
domeniile și sectoarele economiei 
naționale.

O caracteristică fundamentală a 
proiectului planului cincinal — a 
subliniat ministrul finanțelor — o 
constituie accentuarea laturilor cali
tative ale activității economice, ex
primate sintetic prin creșterea veni
tului național într-un ritm ridicat, 
care situează economia României și 
în viitor printre" cele mai dinamice 
din lume. Totodată, printre opțiunile 
fundamentale ale proiectului de plan 
cincinal se situează asigurarea unei 
fate înalte a acumulării și orientarea 
celei mai mari părți a acesteia spre 
investiții productive.

In vederea creșterii continue a 
venitului național și formării resur
selor necesare finanțării marilor o- 
biective ale cincinalului, se cer efor
turi susținute în toate ramurile și 
sectoarele economiei naționale, pen
tru obținerea unei înalte eficiențe a 
activității desfășurate. în acest scop 
este necesar ca toate unitățile să ia 
măsuri pentru asigurarea îndeplinirii 
și depășirii volumului planificat al 
producției, reducerea cheltuielilor de 
producție și de circulație — îndeo
sebi a cheltuielilor materiale, spori
rea beneficiilor și a rentabilității.

Deși pe ansamblul economiei și pe 
ramuri s-au obținut realizări de 
prestigiu, la nivelul unor întreprin
deri și centrale se mențin încă o se
rie de neajunsuri, atit în activitatea 
de investiții, cit și în cea de apro
vizionare, producție și desfacere. 
Există unități din industrie, con
strucții, economia locală și din alte 
ramuri care nu își îndeplinesc sar
cinile planului de producție, depă
șesc nivelul planificat al cheltuieli
lor, nu obțin beneficiile stabilite sau 
lucrează chiar cu pierderi.

Avem încă lucrări de investiții a 
căror execuție durează prea mult. 
Unele capacități din industriile con
strucțiilor de mașini, chimică, alte 
ramuri industriale, precum și din a- 
gricultură, nu realizează în termen 
parametrii proiectați, dînd economiei 
mai puțină producție și acumulări 
bănești decît s-a scontat. Realizarea 
unei durate scurte de recuperare â 
investiției este un imperativ actual 
al oricărei economii moderne, cu atit 
mai mult al unei economii cu un ase
menea dinamisfri ca cel al României 
contemporane. Este deci necesar ca 
în acest_ cincinal să ne intensificăm 
preocupările pentru reducerea dura
tei de execuție a lucrărilor, a costu
lui investițiilor, astfel încit la fiecare 
nou obiectiv să se obțină cu 1 000 lei 
investiții tot mai multă producție și 
acumulări bănești. Organele finan
ciare și bancare ce au sarcina să a- 
vizeze asupra necesității, oportunită
ții și eficienței investițiilor vor a- 
profunda analiza documentațiilor, ur
mărind ca fondurile de investiții să 
fie utilizate cu și mai multă grijă, 
pentru ca de pe urma lor să se ob
țină un randament maxim.

In continuare, vorbitorul a Subli
niat importanța folosirii eficiente a 
capacităților și spațiilor de produc
ție existente, a stocurilor de materii 
prime, materiale, combustibil etc. Cu 
toate rezultatele ’pozitive obținute — 
a arătat el — există încă multiple 
posibilități pentru o' deplină folosire 
a fondurilor fixe, pentru o dimensio
nare mai judicioasă a stocurilor, 
pentru creșterea vitezei de rota
ție a mijloacelor circulante. Este 
de datoria cadrelor de condu
cere din întreprinderi, centrale și 
ministere să urmărească respectarea 
de către fiecare unitate a normelor 
de stoc și de consuna, a normative
lor financiare, să acționeze pentru 
prevenirea și lichidarea imobilizări
lor de fonduri în stocuri peste nece
sități, care afectează eficiența fon
dului' de acumulare. La rîndul său, 
aparatul financiar și bancar își va 
spori exigența în acordarea fonduri
lor de la buget sau a creditelor ban
care, va asigura, sistematic, un con
trol riguros asupra modului de gos
podărire a mijloacelor materiale și 
bănești.

Se impune o accentuare a preocu
părilor privind creșterea eficienței, 
nu numai în domeniul economic, ci 
și în cel social-cultural, precum și în 
cel al administrației de stat, urmă- 
rindu-se cheltuirea cît mai judicioasă 
a fondurilor alocate și . înlăturarea 
oricăror forme de risipă.

In încheiere, vorbitorul a arătat că 
acționînd cu fermitate in vederea 
realizării de către fiecare unitate a 
sarcinilor de producție și obținerii 
unei înalte eficiențe în folosirea fon
durilor, urmărindu-se îndeaproape 
respectarea disciplinei de plan, con
tractuale și financiare, se va asigura 
menținerea echilibrului financiar și 
monetar, întărirea continuă a poten
țialului economic al țării, creșterea — 
pe această bază — a nivelului de 
trai al poporului.

In cuvintul său, deputatul

ghe Mafiei a spus: De Ia bun 
început doresc să spun că sarcinile 
ce 'Stau in fața agriculturii în actua
lul cincinal s’int realizabile, îndepli
nirea lor avînd o importanță deose
bit de mare pentru dezvoltarea in 
ansamblu a țării, pentru ridicarea bu
năstării țărănimii și a întregului 
nostru popor. 

După ce a prezentat realizările ob
ținute în acest an de cooperativa de 
producție Țibucani din județul 
Neamț, al cărei președinte este, vor
bitorul a spus că, in perioada 1971— 
1975, baza tehnico-materială a agri

culturii se va lărgi considerabil, atît 
prin sprijinul acordat de stat, cit și 
prin contribuția cooperativelor agri
cole.

Dind glas, de la această Înaltă 
tribună, voinței ferme a cooperatori
lor și celorlalți lucrători din agri
cultură din circumscripția Țibucani 
de a munoi cu sirguință pentru înde
plinirea și chiar depășirea sarcinilor 
ce ne vor reveni in actualul cinci- 

~nal, aș dori să-mi exprim totodată 
convingerea că și celelalte ramuri 
ale economiei — mai ales chimia și 
construcția de mașini — se vor achi
ta cu mâi multă promptitudine de 
sarcinile ce le au in asigurarea la 
timp și corespunzător prevederilor de 
plan, a obligațiilor ce le au față de 
agricultură. In această toamnă, cînd 
am pus bazele recoltei viitoare de 
grîu, nu am primit în totalitate îrr— 
grășămintele chimice repartizate prin 
plan. Au continuat unele neajunsuri 
și în ceea ce privește asigurarea la 
timp și in cantități suficiente a unor 
piese de schimb, carburanți, mijloa
ce de transport.

Socotesc necesar să arăt că dacă 
rezultatele obținute de noi in primul 
an al cincinalului, așa cum sublinia 
pe bună dreptate tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvintarea la sărbătoa
rea recoltei, sînt doar mulțumitoare 
și nu bune, aceasta se datorește și 
faptului că în munca noastră s-au mai 
manifestat lipsuri legate de buna 
gospodărire a pămintului, de organi
zarea producției și chiar de o insu
ficientă grijă pentru aplicarea în 
practică a tuturor măsurilor adopta
te pe linia îmbunătățirii organizării 
muncii.

Stă in putința noastră — a .spus în 
încheiere vorbitorul — a tuturor oa
menilor muncii ca, sub conducerea, 
partidului, să dăm viață programu1 
de dezvoltare a țării pe perio' 
1971—1975 prevăzut în proiectul 
lege pe care-1 dezbatem. 11 voi vota 
cu toată convingerea.

Luind cuvintul, deputatul

Duca a spus : Din grandioasele
și mobilizatoarele obiective ale ac
tualului plan cincinal sarcini de mare 
răspundere; revin și județului Cluj. 
Așa, spre exemplu, realizarea celor 
circa 11 miliarde lei, prevăzute jude
țului nostru in cadrul programului 
de investiții, va asigura în continu
are o valorificare mai eficientă a re
surselor noastre, o dezvoltare armo
nioasă a potențialului material și u- 
man de care dispunem.

După ce a arătat succesele obți
nute în industria județului Cluj, în 
9 luni din acest an, vorbitorul a spus 
că sarcinile din actualul cincinal sint 
determinate de necesitatea de a acti
viza sub semnul eficienței toate re
sursele de care dispun producția și 
știința.

Mă refer. în primul rînd, la valori
ficarea mai deplină a capacității de 
producție existente,' domeniu în care, 
comparativ cu investițiile importante 
de care au beneficiat toate unitățile 
economice din județ, sintem încă da
tori economiei naționale. Trebuie să 
ne îndreptăm, încă, în continuare, e- 
forturile pentru creșterea indicelui 
de utilizare a capacității utilajelor și 
a fondului de timp, care nici in pre
zent nU se situează la nivelul posi
bilităților existente.

Județul Cluj dispune de importante 
rezerve de materii prime nemetali
fere și în mod deosebit materii pri
me caolinoase, necesare multor ra
muri ale economiei naționale. Deși 
există posibilități de valorificare a 
acestor rezerve, economia continuă 
să importe mari cantități de caolin. 
Ne-am propus să mobilizăm în mai 
mare măsură potențialul nostru de 
cercetare și tehnic, pentru a asigura 
valorificarea superioară a caolinului 
indigen și reducerea pe această bază 

*a. importului.' Pentru aceasta este însă 
nevoie de o conlucrare mai strînsă, 
decit pină în prezent, a unităților 
din județul nostru cu specialiști din 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei, Ministerul Industriei Ușoare și 
ai celorlalte ministere beneficiare ale 
acestei materii prime.

In vederea îndeplinirii în bune 
condiții a atribuțiilor sporite ce re
vin unităților economice in relațiile 
de comerț cu străinătatea, de un mare 
folos ar fi înființarea cît mai grab
nică a nucleelor teritoriale pentru 
probleme de comerț exterior, care să 
valorifice mai eficient și într-un timp 
mai scurt posibilitățile de care dis
punem în acest domeniu.

în societatea noastră sînt asigurate 
condițiile pentru ca știința să-și 
exercite nemijlocit funcția de forță 
de producție. Din acest punct de ve
dere, Clujul — centru cu bogate tra
diții universitare și științifice — o- 
feră mari posibilități. Sintem pre
ocupați ca, în scurt timp, catedrele 
facultăților, cadrele didactice, stu
denții să devină factori de creație 
în procesul de producție, să contri
buie la soluționarea concretă, prac
tică a problemelor ce le ridică viața, 
producția, să transpunem în viață 
imperativul formulat cu atita 
clarviziune de către secretarul gene
ral al partidului : învățămînt — cer
cetare — producție.

Tovarășul Aurel Duca s-a referit 
apoi la o serie de probleme legate 
de realizare# programului de. inves
tiții, prevăzut pentru actualul plan 
cincinal, criticînd faptul că_ pentru 
lucrările anului viitor nu sînt jncă 
in întregime asigurate documenta
țiile și nu au fost contractate toate 
utilajele necesare. .

In continuare vorbitorul s-a oprit 
asupra unor probleme specifice ju
dețului Cluj, arătînd că în municipiul 
Turda, centru cu o populație de pes
te 60 000 de locuitori și o industrie 
puternic dezvoltată, profilul între
prinderilor actuale a creat o dispro
porție, ce se accentuează pe măsura 
dezvoltării acestor unități, între nu
mărul locurilor de muncă pentru băr
bați și al celor in care pot fi înca
drate femei. De aceea, revenim la 
propunerea făcută și in proiectul pla
nului cincinal de a se crea posibilita
tea amplasării in această localitate a 
unei întreprinderi de industrie ușoa
ră. cu un proces tehnologic care să 
poată absorbi un număr mai mare 
de femei. In aceeași ordine de 
idei, susținem includerea în preve
derile actualului cincinal a fabricii 
de carde și lâminoare în orașul 
Huedin. Revenim, totodată, la pro
punerea ca Ministerul Turismului, 
împreună cu organele centrale de. 
sinteză, să reașeze fondurile alocate 
activităților de turism pentru jude
țul Cluj.

Cunoscînd potențialul propriu, dă
ruirea și entuziasmul oamenilor 
muncii din județ — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
atașamentul lor față de politica și 
programul partidului — a spus în 
încheiere vorbitorul — asigurăm 
Marea Adunare Națională, conducerea 
partidului și statului nostru, personal 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că 
sarcinile din planul cincinal ce revin 
județului Cluj vor fl îndeplinite îr. 
mod exemplar și cu toată răspun
derea patriotică.
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pentru adoptarea planului cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste România 

pe perioada 19714975t

/

Marea Adunare Naponalâ a Republicii Socialiste România hotărăște:
Art. 1. — Se adoptă planul cincinal 

dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe pe
rioada 1971—1975, cu desfășurarea in
dicatorilor pe ramuri și pe ani.

Art 2. — Producția globală a in
dustriei socialiste va spori într-un 
ritm mediu anual de 11,0—12,0 la 
sută. Producția grupei A va crește 
într-un ritm mediu anual de 11,7—

13,0 la sută, iar a grupei B de 9,5— 
11,0 la sută.

Pe ramuri și pe ani producția glo
bală, în miliarde lei — prețuri cons
tante — va fi de :

Art. 9. — în scopul realizării pro
ducției agricole se va dezvolta și mo
derniza baza tehnică materială, ast
fel-;

a) parcul de tractoare și combine 
autopropulsate la sfîrșitul fiecărui an 
va fi de :

— în mii buc. — .
1972 1973 1974 1975

Total industria socialistă
din care pe principalele ramuri :

— industria energiei electrice și termica
— industria combustibilului

— industria metalurgiei feroase (inclusiv extracția mine
reurilor feroase)

— industria metalurgiei neferoase (inclusiv extracția mi
nereurilor neferoase)

— industria construcțiilor de mașini și a prelucrării me
talelor

— industria chimică
— industria materialelor de construcții

— industria de exploatare și prelucrare a lemnului
— industria ușoară (textile, confecții, pielărie, blănărie, 

încălțăminte și sticlărie-porțelan-faianță)
— industria alimentară

1971 1972 1973 1974 1975

326,8 365,9 403,3— 454,9— 503,8—
412,1 469,2 534,7

10,S 11,8 13,0- 14,7— 16,0—
13,3 15,0 16,8

16,8 17,5 19,0— 20,9— 22,0—
19,2 21,2 23,1

27,3 30,9 32,7— 34,9— 40,1—
33,2 35,9 41,7

9,4 9,7 10,5— 12,6- 14,2—
11,3

112,1—
13,5 15,1

85,7 98,8 129,3— 147,0—
115,0 133,1 157,4

35,2 39,0 45,6— 58,7— 65,8—
46,4 60,0 69,7

10,9 12,5 14,0— 16,0— 17,6—
14,4 16,5 18,8

20,0 20,7 21,1— 21,8— 22,5—
21,3 22,3 23,3 .

46,5 51,1 55,7— 60,5— 65,6—
56,7 62,4 69,2

54,6 62,6 67,0— 72,5— 78,1—
68,0 74,3 82,1

Tractoare — total 111,2
Combine autopropulsate 2,5

b) Se vor livra agriculturii îngrășă
minte chimice în următoarele canti-

1971

tăți exprimate în mii tone substanță 
activă :

1972 1973 1974 1975

938

Art. 3. — în anii 1971—1975 producția principalelor produse industriale — exprimată în unități fizice — v« 
atinge următoarele nivele :

U.M. 1971 1972 1973 1971 1975

c) se va amenaja pentru irigații 
suprafața de 1 250 mii hectare, din 
care 850 mii hectare în sisteme 'mari 
și 400 mii hectare amenajări locale, 
astfel incit la sfîrșitul anului 1975 su
prafața totală amenajată să ajungă 
la 2 100 mii hectare ;

d) se vor executa lucrări de îndi
guiri și desecări pe o suprafață de 
625 mii hectare, ajungîndu-se în 1975 
la o suprafață apărată contra inun
dațiilor de cel puțin 2 000 mii hec
tare.

Art. 10. — Consiliul de Miniștri va , 
lua măsuri ca titularii planului de 
stat să asigure realizarea obiectivelor 
prevăzute în plan pentru dezvoltarea 
agriculturii, în care scop va urmări :

a) folosirea cu maximum de efi
ciență a fondului funciar și în spe
cial a terenului arabil, utilizînd inte
gral suprafețele planificate și urmă-Energie electrică

Cărbune extras
Țiței extras
Gaz metan extras

, Oțel
, din care :

— oțel aliat
Aluminiu primar și aliaje de aluminiu
Produse ale industriei electrotehnice și electronice

din care :
— produse ale industriei electronice

Din totalul producției electrotehnice și electronice :
— aparate electrice de măsură și control, mijloace 

de automatizare și ale tehnicii de calcul
— motoare electrice de 0,25 kW și' peste

— radioreceptoare
— televizoare .

X.
— frigidere

Mașini-unelte pentru așchierea metalelor
Tractoare
Locomotive Diesel și electrice magistrale
Autocamioane, autobasculante și autotractoare

Autoturisme de oraș

Construcții navale
îngrășăminte chimice (lOO°/o substanță ăctivă)

Cauciuc sintetic
Materiale plastice și rășini sintetice
Fibre și fire chimice

Hîrtie și cartoane
Ciment .•____
Plăci din particule aglomerate și fibrolemnoase

Mobilă __ _...
Țesături
Tricotaje

încălțăminte
Carne
Ulei comestibil

Zahăr

mid. 39,0 43,3 48,fl- 53,4— 58,fl-
kWh 48,4 54,5 60,8
mil... 23,7 27,4 29,5— 32,5— 37,fl-
tone . 30,5 33,0 38,5
mil. 13,7» 14,0 14,1 14,3 14,3
tone
mid. 21,2 22,2 22,5— 24,fl- 25,5—
ma 23,3 25,2 26,8
mii 6695 7340 7700— 8100— 9400—
tone 7825 8320 9700
mil 400 500 550— 700— 900—
tone 600 770 1050
mii 108 120,5 140,fl- 185— 200—

tone 150,5 197 208
mid. 13,6 16,6 19,fl- 22,fl- 27,0—
lei 19,9 24,2 29,5
mid. 4,16 5,34 6,fl 7,7— 9,5—
lei fl,3 8,4 11,1
mid-. 1,46 2,06 2,5— 3,4— 4,4—
lei 2,7 3,6 4,8
MW 3320 3635 4000— 4700— 5000

4185 4900 5600
mii 480 520 580— 620— 660—
buc. 600 650 700
mii 305 360 380— 430— 500—
buc. 395 470 550
mii 209 230 245— 260— 280—
buc. 255 275 300
mid. 1,0 1,3 1,6— 2,1— 2,7—
lei 1,8 2,4 3,1
mii 
buc.

32,4 34,0 35,0—.-——K"—  36,fl-
36,5

37,fl-
37,9

buc. 270 280 282— 290— 300—■ * *■ * 287 300 310
mii 36,0 36,0 35,3 35,5— 37,fl-
buc. 36,2 38,6
mii 20,5 27,5 42,fl- 45,0— 50,fl-
buc. 44,0 . 47,0 55,0
mid. 2,1 2,6 3,1— 3,5— 4,0—
lei 3,3 3,8 4,5
mii 1257,7 1463,7 1650— 2100— 2600—
tone 1780 2260 2760
mii 69,5 70,5 75,fl- 90— 137—
tone 79,5 102 147
mii 249,7 276,7 280,0— 410— 520—
tone 302,0 448 565
mii 92,9 98,7 105,0— 145— 160—
tone 113,3 156 170
mii 532,1 545 580— 650— 750—

, tone 591 673 775
mil. 8,6 9,7 11,0— 13,fl- 15,fl-
tone 11,6 14,0 16,5
mii - 621 758 820— 950— 1050—
tone 847 1020 1150—
mid. 5,7 6,2 6,3— 6,9— 7,4—
IeT 6,7 7,3 7,7
mil. 684,1 765,3 825— 900— 1000—
ma 844 9.35 1048
mil. 158,2 176,7 190- 210- 225—
buc. 198,9 225,1 238,1
mil. 70,4 77,7 80,fl- 83— . 87—
per. 82,6 86,9 92,6
mii 511 620,4 690- 780- 880—
tone 728 ' 825 952
mii 288,5 342,4 355— 380- 400—
tone 368 397 429
mii 480 570 580— 595— 608—
tone 590 605 615

1971

1 140 1 345— 1 600— 1 955—
1 475 1 760 2 115

rind totodată o amplasare judicioasă 
a culturilor pe teritoriu ;

b) utilizarea deplină a suprafețelor 
amenajate pentru irigații, a mijloa
celor de mecanizare, folosirea rațio
nală a îngrășămintelor chimice și a 
celorlalte mijloace puse la dispoziția 
agriculturii, asigurînd prin aceasta 
ridicarea eficienței întregii agricul
turi ;

c) creșterea și îmbunătățirea bazei 
furajere prin însămînțarea de culturi 
valoroase și cu producții ridicate la 
hectar, extinderea culturilor duble 
furajere, creșterea producției de masă 
verde de pe pășunile și fînețele na
turale, urmărind utilizarea în mai 
mare măsură în hrana animalelor a 
furajelor de volum.

Art. 11. — Volumul total al trafi
cului de mărfuri cu mijloace de 
transport de folosință generală va fi 
de :

— miliarde tone km —
1972 1973 1974 1975

102,4

Art. 12. — în perioada 1971—1973 
se vor . moderniza 2 000—2 100 km 
drumuri cu trafic intens. Se va da 
în funcțiune autostrada București— 
Pitești și va începe construcția au
tostrăzii „Litoral” pe sectorul Bucu- 
rești-Pod peste Dunăre la Giurgeni.

.118,1 124,8— 146,6— 182.3—
134,3 160,1 198,1

Art. 13. — Flota maritimă comer
cială va fi dotată, pînă în 1975, cu 
petroliere, mineraliere și cargouri 
pentru mărfuri generale, de construc
ție modernă și cu eficiență economi
că ridicată în exploatare, însumînd 
1123 mii tdw.

Art. 14. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsuri pentru creșterea 
continuă a eficienței activității de 
transport, prin îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a mijloacelor, 
optimizarea legăturilor dintre cen
trele de producție și cele de consum, 
repartizarea rațională a volumului 
de transport pe diferite categorii de 
mijloace, creșterea gradului de me
canizare și automatizare a proceselor 
de transport, precum și extinderea 
sistemelor moderne de transport pe 
palete și în containere.

Art. 15. — In planul de cercetare 
științifică pe perioada 1971—1975 vor 
fi cuprinse teme în domeniul știin
țelor tehnice — îndeosebi construcții 
de mașini, electronică și electroteh
nică, metalurgie, industria chimică 
și a materialelor de construcții — al 
științelor agricole și biologice, fizice, 
precum șj al celor economice-sociale.

Consiliul de Miniștri va lua măsuri 
pentru cercetarea cil prioritate și 
punerea în aplicare a temelor care 
contribuie la :

a) lărgirea bazei de materii prime, 
prin introducerea în circuitul econo
mic și valorificarea superioară a noi 
resurse naturale ;

b) creșterea rezervelor geologice 
și identificarea de noi rezerve ;

c) realizarea de noi materiale în
locuitoare și extinderea utilizării lor 
în producție, în vederea reducerii 
consumului de materii prime natu
rale ;

d) elaborarea de tehnologii noi și 
perfecționarea celor existente, pen
tru a se obține îmbunătățirea carac
teristicilor tehnice și calitative ale' 
produselor și reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie ;

e) realizarea de noi mașini, utilaje 
și instalații moderne, cu performanțe 
tehnice și economice ridicate.

Art. 16. — Venitul național va 
crește în perioada 1971—1975 într-un 
ritm mediu anual de 11—12 la sută.

Din venitul național, se va repar
tiza pentru fondul de acumulare 
30—32 la sută, iar pentru fondul de 
consum 68—70 la sută.

Art. 17. — Volumul total al inves
tițiilor centralizate din fondurile sta
tului pe perioada 1971—1975 va fi de 
470 miliarde lei.

Pe principalele ramuri ale econo
miei și pe ani vor fi alocate urmă
toarele volume de investiții :

1971 1972 1973 1974
— miliarde lei —

1975 1971—1975

Art. 4. — Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România va lua 
măsuri ca titularii planului de stal 
să realizeze producția industrială în 
cadrul proporțiilor de ansamblu pre
văzute, în care scop se va asigura :

a) folosirea cit mai deplină a ca
pacităților de producție pe seama 
creșterii indicelui de utilizare a ins
talațiilor și utilajelor, a coeficientu
lui de schimburi, precum și prin 
organizarea rațională a producției și 
a muncii ;

b) dezvoltarea și reutilarea unită
ților existente, scurtarea termenelor 
de punere în funcțiune a noilor ca
pacități și realizarea indicatorilor 
tehnico-economici proiectați ;

c) îmbunătățirea continuă a nive
lului tehnic și a calității producției, 
prin introducerea în fabricație de 
produse noi cu parametri superiori 
concomitent cu scoaterea din produc
ție a celor învechite, perfecționarea 
tehnologiilor, creșterea ponderii pro
duselor de calitate superioară în vo
lumul total al producției ;
. d) adaptarea structurii sortimenta
le a producției și a unor obiective 
de investiții, în concordanță cu 
schimbările ce intervin în cerințele 
pieței interne și externe, asigurîn- 
du-se folosirea integrală a capacită

ților de producție și realizarea de 
mărfuri competitive, cu desfacere 
certă. în condițiile eficienței și in
dicatorilor de ansamblu ai dezvoltării 
economiei, stabiliți prin planul cin
cinal.

Art. 5. — Producția globală agrico-

lă în 1971—1975 — media perioadei — 
va crește cu 36—49 la sută, față de' 
media anilor 1966—1970.

Art. 6. — Producția marfă agricolă 
a întreprinderilor agricole de stat 
— exprimată in miliarde lei prețuri 
de livrare — va fi de :

1972 1973 1974 1975

Producția marfă 11,2
agricolă — total

Art. 7. — Suprafața arabilă în cul
tură va fi în anul 1975 de cel puțin 
9 750 mii hectare.

Art. 8. — In perioada 1971—1975 la

12,8 13,0— 14,4— 16,0—'
14,5 15,9 18,4

principalele produse agricole se vor 
obține — în medie anuală — urmă
toarele producții :

1971—1975
Media anuală

Cereale
Sfeclă de zahăr 
Floarea-soarelui 
Cartofi de toamnă 
Legume
Fructe și struguri 
Carne în viu 
Lapte — total 
Lină
Ouă

— mii tone
— mii tone
— mii tone
— mii tone
— mii tone
— mii tone
— mii tone
— mil. hl
— mii tone
— mil. buc.

16 300-17 450
4 800— 4 900

990- 1 075
3 800— 4 120
3 600- 3 900
3 200- 3 500
1 670- 1 890

50— 56
33— 35

3 700- 4 130

Investiții-total
din care repartizat pentru ;

— industrie
— industria construcțiilor
— agricultură (inclusiv silvicultura, 

gospodărirea apelor și alte activități 
din cadrul agriculturii, care sint 
cuprinse în volumul de investiții 
ale ramurilor respective)

din care :
— credite pentru C.A.P.
— transporturi și telecomunicații
— comerț, alimentație publică, hote

luri, silozuri și baze de depozitare
— învățămînt, cultură, ocrotirea sănă

tății
— știință
— construcții de locuințe
— gospodărie comunală

Art. 18. — In vederea realizării 
investițiilor și creșterii eficienței 
economice, Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri pentru :

a) elaborarea din timp și la un 
înalt nivel calitativ a documentații
lor tehnice pentru noile obiective de 
investiții, pe baza prospectării' pieței 
interne și externe ;

b) încheierea contractelor pentru 
instalațiile și utilajele din țară și 
din import, asigurîndu-se livrarea a- 
cestora corelată cu termenele de pu
nere în funcțiune a noilor obiective 
de investiții ;

c) dimensionarea construcțiilor în 
strînsă concordanță cu cerințele și 
specificul activității pentru care sînt 
destinate, evitîndu-se exagerările de 
orice fel ; se vor adopta construcții 
ușoare, economice și se vor amplasa 
instalațiile în aer liber ori de cite 
ori procesul tehnologic permite a- 
ceasta ;

d) proiectarea și realizarea clădiri
lor industriale, astfel incit să nu mai 
necesite lucrări de finisaj, cu excep
ția acelora impuse de procesul teh
nologic ;

e) amplasarea noilor obiective sta
bilite pe județe, astfel incit să se 
evite scoaterea din circuitul agricol 
a unor terenuri fertile și cheltuieli 
costisitoare pentru fundații și lucrări 
conexe ;

f) cooperarea unităților din aceeași
zonă în realizarea și exploatarea uti
lităților, în scopul economisirii in
vestițiilor și a cheltuielilor de pro
ducție ; '

g) ieftinirea lucrărilor de construc
ții, prin îmbunătățirea organizării. 
activității pe șantiere, creșterea gra
dului de utilizare a mașinilor și uti
lajelor din dotarea organizațiilor de 
construcții, gospodărirea mai bună a 
materialelor ;

h) pregătirea din timp a cadrelor 
necesare pentru noile obiective de 
investiții.

Art. 19. — Productivitatea muncii 
pe salariat va crește pe perioada 
1971—1975 cu cel puțin 42 la sută in 
industrie, 35 la sută în activitatea de 
construcții-montaj și 33 la sută în 
transporturile feroviare.

Sarcinile privind creșterea produc
tivității muncii se consideră mini
male ; Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele și celelalte 
organe centrale să asigure creșteri 
care să ducă la depășirea nivelelor 
prevăzute, ca urmare a promovării 
tehnicii noi și a îmbunătățirii per
manente a organizării producției și a 
muncii.

Art. 20. — Numărul de salariați 
va crește pe ansamblul economiei în

75,8 87,2 97,8

42,8 54,9 62,3
3,7 3,3 3,4

2,1
8,3

2,2
8,6

2,6
10,2

2,5 2,4 2,3

1,7 1,8 1,9
0,8 0,9 0,8
2,4 2,5 2,7
1,5 1,2 1,4

anul 1975 față de 1970 cu 1 milion. • 
■ Art. 21. — Consiliul de Miniștri va 

lua măsuri ca Ministerul Invățămîn- 
tului și ceilalți titulari de plan să 
asigure :

a) calificarea prin școli a 1060—1070 
mii cadre, din care : 690—700 mii 
muncitori calificați, 230—235 mii ca
dre cu pregătire medie de speciali
tate, 135—140 mii cadre cu pregătire 
superioară ;

b) apropierea învățămîntului de 
producție, la toate nivelele de școla
rizare, prin intensificarea pregătirii 
practice a elevilor și studenților și 
prin realizarea de ateliere școlare cu 
sprijinul „unităților beneficiare de 
absolvenți ;

c) generalizarea pînă în anul 1973 
a învățămîntului obligatoriu de 10 
ani

d) perfecționarea continuă a tutu
ror categoriilor de cadre, prin reci
clare profesională.

Art. 22. — în anul 1975 cheltuielile 
de producție la 1 000 lei producție 
marfă în industria republicană, ex
primate în prețuri în vigoare la 
1.1.1971, se vor reduce față de anul 
1970 cu 11—12 la sută. O atenție deo
sebită se va acorda reducerii cheltu
ielilor materiale.

Prețul de cost pe tona km conven
țională va scădea în anul 1975 față 
de 1970 in transporturi feroviare cu 
11—12 la sută și în transporturi auto 
cu 13—14 la sută. La întreprinderile 
agricole de stat, cheltuielile la 1000 
lei producție marfă — in prețuri de 
livrare — vor scădea, in anul 1975 
față de 1970, cu 12—13 la sută.

Sarcinile de reducere a prețului 
de cost se consideră minimale. Con
siliul de Miniștri va lua măsuri ca 
titularii planului de stat să asigure 
creșterea eficienței folosirii mijloa
celor materiale și fondurilor bănești 
cu care sînt dotate unitățile econo
mice, prin reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, extinderea utili
zării înlocuitorilor, îndeosebi de me
tal și lemn, precum și a celorlalte 
cheltuieli de producție.

Art. 23. — Volumul total al schim
burilor de mărfuri cu străinătatea 
va crește, în perioada 1971—1975 față 
de 1966-1970. cu 61—72 la sută.

Art. 24. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca ministerele, celelalte 
organe centrale și comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București să asi
gure :

a) creșterea eficienței exportului, 
diversificarea formelor de comerț 
exterior, prospectarea pieței externe 
și studierea tendințelor conjunctu-
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rale în perspectivă, precum și res
pectarea riguroasă a condițiilor pre
văzute în contractele externe ;

b) extinderea în continuare a co
laborării și cooperării cu toate țările 
socialiste ;

c) măsuri pentru realizarea preve
derilor cpprinse în „Programul com
plex al adîncirii și perfecționării în 
continuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R.”, pro- 
movînd forme, căi și metode de lăr
gire continuă a colaborării economi
ce și tehnico-științifice ;

d) intensificarea raporturilor de 
colaborare economică cu țările în 
curs de dezvoltare ;

e) extinderea relațiilor economice 
cu țările capitaliste dezvoltate.

Art. 25. — Volumul total al desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul, 
exprimat în prețuri în vigoare la 
1.1.1971,. va crește cu 40—47 la sută 
în 1975 față de 1970.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri pentru :

a) diversificarea producției bunu
rilor de consum, prin realizarea de 
noi produse și sortimente variate, 
care să satisfacă cerințele tuturor 
categoriilor de consumatori, îmbună
tățirea calității mărfurilor și a mo
dului de prezentare ;

b) extinderea de către industria 
locală, de stat și cooperatistă, a pro-* 
ducției de bunuri de consum, prin 
valorificarea resurselor locale, care 
să îmbogățească sortimentul de 
mărfuri și să satisfacă cu produse 
specifice cerințele populației din di
ferite zone ale țării ;

c) îmbunătățirea de către orga
nele comerciale, de stat și coopera
tiste a nivelului de servire al popu
lației, prin extinderea și repartizarea 
judicioasă a rețelei de desfacere pe 
teritoriu, buna gospodărire a fondu
lui de mărfuri, promovarea unor 
forme și metode superioare de vîn- 
zare în toate unitățile.

Art. 26. — Volumul serviciilor pres
tate populației — in prețuri de tarif 
la 1.1.1971 — va crește cu 55—61 la 
sută în 1975 față de anul 1970.

Consiliul de Miniștri va lua mă
suri ca ministerele, organele centrale 
și comitetele executive ale consilii
lor populare județene și al munici
piului București să lărgească gama 
prestărilor de servicii, prin diversifi
carea activității de servicii, extinde
rea celor existente și introducerea 
unor forme noi, să asigure reparti
zarea teritorială mai judicioasă a 
unităților prestatoare, în vederea sa
tisfacerii in condiții cit mai bune a

solicitărilor populației de la orașe și 
sate. /

Art. 27. — In perioada 1971—1975 
se vor construi de către stat 522 mii 
apartamente din care circa 272 mii 
apartamente din fondurile centrali
zate ale statului și circa 250 mii 
apartamente din fondurile populației 
cu sprijinul statului în credite și 
execuție.

Art. 28. — Veniturile totale reale 
ale populației vor spori cu 40—46 la 
sută în 1975 față de 1970.

Art. 29. — Veniturile din salarii in 
anul 1975 față de 1970 vor crește cu 
53 la sută ; în anul 1975 salariul no
minal va ajunge în medie la 1805 
lei, iar salariul minim se va majora 
la 1 000 lei în 1972 și 1 100 lei în anul 
1975.

Art. 30. — Salariul real va spori în 
anul 1975 față de 1970 cu 20 la sută.

Art. 31. — Veniturile reale ale ță
rănimii provenite din munca în coo
perativele agricole de producție și 
din gospodăriile personale — calcu
late pe o persoană activă — cores
punzător producției agricole planifi
cate vor fi mai mari în 1975 față de 
1970 cu 22—30 la sută.

Art. 32. — Pensiile de asigurări 
sociale și celelalte categorii de pensii 
plătite din fondurile statului se vor 
majora în cursul anului 1972, fondu
rile alocate în acest scop la nivelul 
unui an întreg fiind de 1,9 miliarde 
lei.

Pensia medie de asigurări sociale 
va fi în 1975 cu peste 18 la sută mai 
mare față de anul 1970.

Art. 33. — Se majorează alocația 
pe un copil în medie cu 27 la sută 
și se extinde plata acesteia pînă la 
vîrsta de 16 ani, începînd de la 1 sep
tembrie 1971.

Art. 34. — Pentru a se asigura baza 
materială necesară dezvoltării învă
țămîntului de toate categoriile, în 
anii 1971—1975 vor fi construite 10,9 
mii săli de clasă și 85,5 mii locuri 
în internate pentru învățămîntul de 
cultură generală, învățămîntul teh
nic și liceal de specialitate ; în învă
țămîntul superior, vor fi date, ...în 
funcțiune 221 mii m2 suprafețe, . noi 
de învățămînt.

Art. 35. — în perioada 1971—1975 
capacitatea grădinițelor cu cămin va 
fi sporită cu 50,1 mii locuri, a case
lor de copii cu 10 mii locuri și a cre- 
șelor cu 72,1 mii locuri.

Art. 36. — Pentru îmbunătățirea 
continuă a stării de sănătate a 
populației, se vor lărgi acțiunile pro
filactice și de asistență medicală, 
prin asigurarea cadrelor de speciali
tate, îmbunătățirea calității deservirii 
medicale, extinderea rețelei și per
fecționarea bazei materiale. în peri
oada 1971—1975, numărul paturilor 
de asistență medicală va crește cu 
20,8 mii paturi prin construcții noi ; 
se va extinde șil moderniza dotarea 
unităților spitalicești.

Art. 37. — Consiliul de Miniștri va 
lua măsuri ca titularii de plan :

a) să execute în cadrul obiective
lor de investiții toate lucrările de 
protecția muncii impuse de condiții
le specifice ale activității produc
tive ;

b) să folosească cu maximum de 
eficiență mijloacele materiale și bă
nești alocate creșterii gradului de 
securitate a muncii, îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă, in 
toate sectoarele de activitate, în ve
derea prevenirii accidentelor de mun
că și a îmbolnăvirilor profesionale.

Art. 38. — în anii 1971—1975 se va 
extinde cu circa 1 900 km rețeaua de 
distribuție a apei, cu 1 240 km re
țeaua de canalizare și cu 1 100 km 
rețeaua de gaze ; parcul de mijloace 
de transport urban în comun de per
soane va fi dotat cu circa 6 600 ve
hicule.

Art. 39. — Consiliul de Miniștri al 
Republicii Socialiste România este 
autorizat :

a) să desfășoare pe ministere, alte 
organe centrale și consilii populare 
județene și al municipiului Bucu
rești — titulari ai planului de stat — 
prevederile din planul cincinal de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe peri
oada 1971—1975 și să le transmită a- 
cestora sarcinile ce le revin pe fie
care an. Sarcinile desfășurate pe ani 
și titulari ai planului de stat vor fi 
defalcate de aceștia pe centrale in
dustriale sau unități asimilate aces
tora, direct subordonate, respectiv pe 
comitetele executive ale consiliilor 
populare municipale și orășenești ;

b) să ia măsuri pentru desfășura
rea în profil teritorial a prevederilor 
planului cincinal de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 1971—1975 
și să transmită comitetelor execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București, în ter
men de 60 de zile de la data pre
zentei legi, sarcinile ce le revin pe 
fiecare an ;

c) să stabilească măsuri necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan și creștereă eficienței economi
ce în toate domeniile de activitate ;

d) să prezinte spre adoptare Marii 
Adunări Naționale propuneri de îm
bunătățire a planurilor anuale față 
de nivelele stabilite prin planul cin
cinal pe anul respectiv, ca urmare a 
realizărilor din anii precedenți și a 
unor elemente noi apărute în econo
mia națională ;

e) să introducă in planul de stat 
pe anul 1971, adoptat prin Legea nr. 
39/1970, modificările corespunzătoare 
sarcinilor pe acest an, prevăzute în 
planul cincinal aprobat prin prezenta 
lege ;

f) Consiliul de Miniștri va raporta 
anual Marii Adunări Naționale mo
dul în care se realizează prevederile 
planului de stat.

Art. 40. — Se aprobă execuția, 
conform anexei, a planului cincinal 
1966—1970, adoptat prin Legea nr. 1 
din 30 iunie 1966.

I
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea asupra proiectului

o

de lege cu privire la organizarea
si conducerea unităților 

socialiste de stat 
de tovarășul llie Verdețprezentată

Din Împuternicirea Consiliului de 
Miniștri, supun Marii Adunări Na
ționale, spre dezbatere și aprobare, 
proiectul de lege cu privire la orga
nizarea și conducerea unităților so
cialiste de stat.

însemnătatea și actualitatea pro
blemelor a căror reglementare o ur
mărim pe această cale devin și mai 
evidente în lumina sarcinilor înscri
se în cincinalul actual, etapă im
portantă a programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Ritmurile inalte de creștere pre
văzute, aocentul pus pe laturile ca
litative ale dezvoltării, pe moderni
zarea producției și ridicarea eficien
ței, cer rezolvarea unor probleme 
economice complexe și impun îmbu
nătățirea întregii activități de organi
zare și conducere din unitățile socia
liste.

Orientat In această direcție,, pro
iectul de lege urmărește — în cadrul 
centralismului democratic — promo
varea inițiativei creatoare a între
prinderilor și centralelor, întărirea 
răspunderii lor față de plan. EI defi
nește și sistematizează atribuțiile și 
răspunderile unităților socialiste pe 
toate treptele organizatorice, stabi
lește competențele de decizie ale or
ganelor lor de conducere colectivă, 
integrîndu-se organic în ansamblul 
măsurilor adoptate în ultimii ani pen
tru perfecționarea mecanismului 
nostru economic.

Reglementările propuse se înteme
iază pe Directivele Conferinței Na
ționale și ale Congresului al X-lea 
al partidului. La elaborarea lor s-a 
ținut seama de rezultatele dobîndite 
pînă în prezent de comitetele de di
recție din întreprinderi, de experien
ța acumulată de centralele industria
le în cei doi ani de activitate 
și de concluziile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea consfătuirii 
de lucru cu cadrele de conducere din 
centrale. Supus unei ample dezba
teri publice și definitivat după exa
minarea atentă a numeroaselor pro
puneri făcute de oamenii muncii, de 
întreprinderi fii centrale, proiectul 
sintetizează astfel o largă confrun
tare de opinii, este un rod al g'indirii 
și experienței noastre colective.

Unitatea de bază a economiei na
ționale — așa cum se specifică în 
lege — este întreprinderea, în care 
oamenii muncii îșl exercită direct 
prerogativele ce decurg din dubla 
lor calitate de proprietari și produ
cători ai bunurilor materiale.

Principala atribuție a întreprinde
rii și a organelor sale de conducere 
colectivă constă în elaborarea planu
lui propriu, ca parte integrantă a pla
nului de stat, și în stabilirea măsu
rilor care să asigure îndeplinirea ri
guroasă a tuturor prevederilor sale. 
Pentru a face față răspunderilor ce 
le revin, întreprinderile au fost în
vestite cu competențele necesare uti
lizării eficiente a capacităților de 
producție, a întregului lor potențial 
tehnic și uman.

In exercitarea drepturilor ce le-au 
fost acordate, organele de conducere 
colectivă din întreprinderi trebuie 
să-și îndrepte atenția — în spiritul 
unei înalte responsabilități — spre 
perfecționarea continuă a tehnologii
lor, înnoirea producției și ridi
carea calității produselor, nor
marea și reducerea consumului 
de materii prime și materiale, 
folosirea completă a timpului de 
lucru, îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii. Capătă, de 
asemenea, o însemnătate tot mai 
mare mobilizarea rezervelor care a- 
par în fiecare întreprindere în pro
cesul creșterii economice, ca urmare 
a experienței acumulate, a ridicării 
calificării profesionale și a maturiză
rii colectivului.

Posibilitatea Întreprinderii de a 
constitui diferite fonduri la dispozi
ția sa atrage obligația utilizării lor 
chibzuite pentru efectuarea de mo
dernizări și îmbunătățiri ale tehno
logiilor de fabricație, ca și pentru sti
mularea materială a colectivului 
prin premii și investiții sociale (lo
cuințe, creșe, cămine, cantine, baze 
sportive etc.).

Centralele industriale sînt con
cepute ca mari unități economice.

RAPORTUL COMISIILOR 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

prezentat de deputatul Alexandru Sencovici
Comisia pentru industrie, con

strucții și transporturi, împreună 
cu Comisia pentru agricultură și 
silvicultură și Comisia juridică ale 
Marii Adunări Naționale au analizat 
și dezbătut proiectul de lege cu pri
vire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat.

Comisiile au constatat că proiec
tul de lege se înscrie în ansamblul 
măsurilor elaborate de conducerea 
de partid, pe baza hotărîrii Congresu
lui al X-lea, cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale.

Proiectul de lege prevede lărgirea 
atribuțiilor întreprinderilor și centra
lelor, creînd condiții mai favorabile 

Constituirea lor exprimă procesul de 
concentrare a producției în mari 
complexe industriale, capabile să 
facă față cerințelor care decurg din 
progresul tehnico-științific contem
poran, din dinamismul și diversifi
carea economiei naționale.

Atribuțiile conferite centralelor ur
măresc să evite transformarea lor în 
verigi intermediare de coordonare 
sau îndrumare administrativă, să le 
orienteze ferm spre îndeplinirea sar
cinii fundamentale, de conducere 
efectivă și eficientă a întregii activi
tăți economice din sectorul ce le-a 
fost încredințat.

în scopul folosirii cit mai raționale 
a capacităților de producție, centra
lele sînt chemate să realizeze profi
larea și specializarea unităților com
ponente, să organizeze relații stabile 
de cooperare între întreprinderile 
subordonate, ca și cu celelalte cen
trale. în aceeași ordine de preocu
pări, trebuie gîndită și problema u- 
nor capacități de producție, care ar 
putea satisface în condiții mai econo
mice nevoile comune ale mai multor 
întreprinderi sau chiar ale mai mul
tor centrale. Acestea constituie obiec
tive de importanță majoră în procesul 
de făurire a unor structuri industria
le moderne, capabile să asigure mo
bilitatea de adaptare la cerințele în 
continuă schimbare ale pieței, un ni
vel înalt al productivității muncii, al 
calității și al rentabilității producției.

în același spirit de economicitate 
trebuie să acționeze centralele pen
tru organizarea unor activități care, 
dispersate la fiecare întreprindere, ar 
implica risipă de fonduri, de timp 
sau de cadre.. Avem în vedere com
petențele centralelor de organizare 

■ unitară și în interesul tuturor unită
ților componente a activităților de 
cercetare-dezvoltare, de proiectare, 
de aprovizionare tehnico-materială și 
de desfacere a producției.

Purtînd întreaga răspundere pentru 
elaborarea și realizarea planului la 
toți indicatorii, cu posibilități de a-și 
constitui fonduri pentru investiții și 
tehnică nouă, centrala are funcția de 
a integra activitatea curentă a între
prinderilor și unităților subordonate 
în dezvoltarea pe termen lung a eco
nomiei naționale. De aici decurg și 
obligațiile centralelor de a elabora 
studii pe temeiul cărora să-și situeze 
cît mai judicios activitatea în ansam
blul ramurii și al întregii economii, 
să-și asigure o participare cît mai 
avantajoasă la schimburile interna
ționale.

O premisă esențială pentru îndepli
nirea sarcinilor de mare răspun- 
dere ale centralelor constă în în
făptuirea unei politici de cadre ju
dicios concepută, pe. criterii exi
gente de selecție și promovare, 
care să le asigure, în lumina 
nevoilor curente, și de perspectivă, 
pregătirea profesională a tuturor 
categoriilor de muncitori, tehnicieni, 
ingineri, economiști și alți specia
liști.

Conducerile centralelor au datoria 
să 3e ocupe de perfecționarea conti
nuă a gestiunii, prin îmbunătățirea 
structurilor organizatorice și stabili
rea gradului de autonomie al fiecă
rei unități componente, în raport cu 
sarcinile ei specifice în cadrul activi
tăților centralei. Ele trebuie să acțio
neze energic pentru înlăturarea for
melor birocratice de lucru, pentru 
raționalizarea aparatului tehnic și 
administrativ, a cărui eficiență de
curge nu din număr, ci din capaci
tatea de a rezolva operativ, cu spi
rit de răspundere, problemele cu 
care sînt confruntate unitățile.

Proiectul de lege stabilește atribu
țiile concrete ale comitetelor și ale 
consiliilor oamenilor muncii, apli- 
cind astfel la nivelul întreprinderi
lor și al centralelor principiul consti
tuțional al conducerii colective. El 
definește dreptul de decizie al orga
nelor de conducere colectivă din în
treprinderi și ce'ntrale în probleme 
fundamentale ale vieții- și activității 
unităților, cum sînt aprobarea pla
nurilor cincinale și anuale, a bilan
țurilor, a documentațiilor pentru lu
crări de investiții și precizează com
petențele de rezolvare operativă a 
problemelor curente.

Prin modul în care este reglemen
tată organizarea și funcționarea or
ganelor de conducere colectivă, s-a 

pentru organizarea eficientă a pro
ducției și a muncii, pentru apropie
rea organelor de conducere de acti
vitatea economică concretă, pentru 
creșterea operativității in îndrumarea 
proceselor de producție.

Prin conținutul său, proiectul de 
lege urmărește perfecționarea cadru
lui organizatoric al unităților socia
liste de stat, asigurînd buna gospo
dărire a mijloacelor materiale încre
dințate, precum și dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de producție, în de
plină concordanță cu forțele de pro
ducție.

în dezbaterile din comisii s-a subli
niat faptul că asigurarea succesului 
in activitatea de făurire a societății 

urmărit o cît mai temeinică funda
mentare a hotăririlor prin confrun
tarea opiniilor și fructificarea expe
rienței factorilor de răspundere, a 
specialiștilor din diferitele comparti
mente ale unității, ca și a maselor de 
oameni ai muncii care participă prin 
reprezentanții lor la adoptarea deci
ziilor.

Un rol fundamental în stimularea 
inițiativei maselor îl are instituționa- 
lizarea adunării generale a oameni
lor muncii, forma superioară a con
ducerii colective, forul prin care clasa 
muncitoare, oamenii muncii, parti
cipă în mod organizat la conducerea 
activității economico-sociale. (

Intre atribuțiile conferite adunări
lor generale, se cuvin subliniate în 
primul rînd dezbaterea planurilor 
anuale și de perspectivă, ca și a 
măsurilor menite să asigure realiza
rea lor ; aprobarea contractului co
lectiv de muncă și a formelor de re
munerare a muncii utilizate în uni
tate ; analiza modului în care s-au 
înfăptuit sarcinile de plan și preve
derile contractului colectiv ; aproba
rea dării de seamă prezentată de or
ganul de conducere asupra activită
ții unității și a modului de utilizare 
a beneficiilor ; alegerea și revocarea 
reprezentanților oamenilor muncii în 
organele de conducere colectivă. 
Prin dreptul de control asupra orga
nelor de conducere, inclusiv dreptul 
de a considera ca nesatisfăcătoare 
activitatea acestora, adunarea gene
rală constituie unul dintre cele mai 
fertile terenuri pentru afirmarea ro
lului conducător al clasei munci
toare, pentru dezvoltarea complexă 
a personalității oamenilor muncii — 
reprezintă o expresie vie, concretă, 
a politicii partidului de ădîncire 
continuă a democratismului socialist.

Măsurile propuse spre legiferare 
nu numai că nu slăbesc rolul minis
terelor, dar sporesc răspunderea lor 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și statului în ramurile sau do
meniile de activitate de care se 
ocupă.

Realizarea integrală a sarcinilor 
înscrise în planul de stat reprezintă 
obligația primordială a ministerelor. 
Ele trebuie să exercite un control 
calificat și eficient asupra activită
ții desfășurate de centrale și să asi
gure condițiile pentru realizarea pla
nului în fiecare întreprindere.

Conducerile ministerelor sînt che
mate să introducă un stil nou de 
muncă in relațiile lor cu unitățile, 
să înlăture formele birocratice 'care 
îneacă activitatea vie, aplicînd cu 
consecvență indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a subliniat 
în repetate rînduri că : „Factorii de 
răspundere din ministere și organele 
centrale nu trebuie să-și bazeze 
munca pe referate, ci să meargă jos 
— în întreprinderi, combinate, cen
trale — pentru a cunoaște nemijlo-, 
cit realitatea și a soluționa concret 
problemele ridicate de viață, pentru 
a acorda unităților un sprijin real și 
competent".

In același timp, degrevate de unele 
atribuții preluate de unități, ministe
rele au datoria să-și concentreze în 
mai mare măsură preocupările spre 
investigarea aprofundată a tendin
țelor progresului tehnico-științific 
și a cerințelor care decurg din par
ticiparea României la diviziunea in
ternațională a muncii, pentru a da o 
orientare cît mai fundamentată 
dezvoltării de perspectivă a ramu
rilor și subramurilor. I

In esență, reglementările propuse 
stabilesc un cadru organizatoric mai 
suplu și mai eficient, întemeiat pe 
o definire rațională a competențelor 
diferitelor organe de decizie ; creea
ză un instrument de perfecționare a 
formelor și metodelor de conducere 
a economiei și asigură o participare 
mai largă a maselor la înfăptuirea 
politicii partidului și statului.

îmi exprim convingerea că, acor- 
dînd aceȘtui proiect putere de lege, 
contribuim la realizarea unor condi
ții superioare pentru atingerea ma
rilor obiective înscrise în actualul 
plan cincinal, pentru o mai deplină 
punere în valoare a resurselor ine
puizabile de creație și progres ale 
orînduirii noastre socialiste.

socialiste multilateral dezvoltate se 
poate realiza numai printr-o parti
cipare activă a oamenilor muncii la 
conducerea activității economice și 
sociale, în dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari ai mijloacelor 
de producție.

Ca urmare a rezultatelor pozitive 
obținute în perioada de la înființa
rea organelpr de conducere colectivă 
și a experienței dobîndite, proiectul 
legiferează cadrul organizatoric, atri
buțiile și modul de funcționare a co
mitetelor și a consiliilor oamenilor 
muncii, precum și a adunărilor ge
nerale, ca forme superioare de con
ducere colectiva.

Măsurile preconizate, sarcinile și 

răspunderile stabilite pentru înde,- 
plinirea prevederilor din proiectul de 
lege se îmbină cu eforturile statului 
în domeniul înzestrării tuturor ra
murilor economice cu utilaje la nive
lul tehnicii avansate, al ridicării con
tinue a nivelului de trai al oameni
lor muncii, precum și al pregătirii 
cadrelor, potrivit cerințelor dezvol
tării economiei naționale.

Din cuvîntul
p în continuare a luat cuvîntul depu- 

tetul Bujor Almâșan, 0316 • 
spus :

Proiectul de lege cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat constituie aplicarea 
în viață a unor principii adoptate 
de Conferința Națională a partidului 
ți de Congresul al X-lea pentru per
fecționarea formelor și metodelor de 
organizare și conducere, în concor
danță cu necesitățile stadiului atins 
în dezvoltarea economiei naționale, 
cu cerințele actualei etape a construc
ției socialiste în țara noastră. Amplul 
program înfăptuit în ultimii ani, de 
ridicare la nivelul noilor principii și 
exigențe a întregii legislații econo
mice, a impus ca necesară îmbunătă
țirea reglementărilor privind organi
zarea și funcționarea unităților eco
nomice. In același timp, printr-o ex
perimentare de peste doi ani, s-a a- 
juns la o conturare mai precisă a 
funcțiilor ce revin centralelor indus
triale în economie, a relațiilor și 
competențelor lor — probleme atît 
de mult discutate. Toate aceste as
pecte își găsesc rezolvarea în proiec
tul noii legi, ceea ce va avea fără 
îndoială efecte favorabile asupra ri
dicării eficienței activității econo
mise.

Subliniind spiritul științific și pro
fundul democratism care caracteri
zează atît conținutul proiectului, cît 
și procesul de elaborare a acestuia, 
vorbitorul a spus : Intr-adevăr, cele 
mai multe din rezolvările prevăzute 
au fost trecute cu succes prin focul 
confruntării lor cu realitățile din te
ren, prevederile principale au fost 
supuse unei îndelungate dezbateri la 
diferite niveluri — în organizațiile de 
partid și sindicale, în organele de 
conducere colectivă din ministere, 
centrale și întreprinderi, în consfă
tuiri de lucru cu factorii interesați.

Pe linia adîncirii democrației so
cialiste sînt de subliniat prevederile 
care asigură, sub forma comitetelor, 
a consiliilor și a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, participarea 
nemijlocită a tuturor celor ce mun
cesc la elaborarea și înfăptuirea po
liticii economice a partidului, la ad
ministrarea unităților socialiste de 
stat. îmi exprim satisfacția de a se 
fi găsit denumiri noi pentru toate 
organele de conducere colectivă din 
unități, în concordanță cu conținutul 
socialist al acestora.

Apreciez cu totul pozitiv faptul că 
noua lege înmănunchează într-un, 
singur act principalele reglementări 
din acest domeniu, care pînă acum 
au făcut obiectul a numeroase acte 
normative. Prin prevederile sale, 
proiectul rezolvă un mare număr de 
probleme concrete, totuși el evită e- 
roarea de a oferi soluții organizato
rice șablon, păstrînd sub numeroase 
aspecte caracterul de lege cadru, 
care lasă loc pentru o largă desfășu
rare a spiritului de inițiativă în do
meniul organizării și conducerii de 
către organele de resort la diferite 
niveluri. Referindu-se apoi la proble
mele organizării și funcționării uni
tăților cu gestiune economică fără 
personalitate juridică, vorbitorul a 
spus : Proiectul de lege conturează 
doar în linii mari caracteristicile 
acestor unități, lăsînd ca, în funcție 
de specificul diferitelor ramuri, să 
se stabilească în detaliu atribuțiile, 
organizarea și conducerea lor. Lăr
girea atribuțiilor unităților econo
mice a stat în permanență în 
atenția Ministerului Minelor, Pe
trolului și Geologiei. Practica uni
tăților acestui minister a demonstrat 
încă o dată că în cadrul centra
lismului democratic păstrarea la 
centru a conducerii unitare, pe bază 
de plan, a economiei poate fi feri
cit îmbinată cu acordarea unei largi 
autonomii funcționale unităților e- 
conomice și, în primul rind, cen
tralelor.

Țin să reliefez, în acest sens, că, 
acordînd cențralelor miniere atribu
ții, sarcini și mijloace de lucru le
gate de sporirea bazei de rezerve, 
aceasta a înviorat în mod evident 
activitatea de descoperire de noi ză
căminte. De asemenea, informez Ma
rea Adunare Națională că în condi
țiile noi preocupările și răspunderea 
colectivelor din unități pentru înde
plinirea sarcinilor de plan sînt in
comparabil mai mari ca înainte. De 
aceea, consider pozitiv faptul că 
proiectul biruie numeroase temeri și 
rezistențe manifestate în acest do
meniu și consacră principiul sporirii 
drepturilor de dispoziție pentru or
ganele din centrale și întreprinderi.

Eficiența practică a acestor regle
mentări depinde însă de modul în 
care cadrele de conducere din uni
tăți vor ști să le traducă în viață. In 
ce-1 privește, Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei își va axa efor
turile pe dezvoltarea bazei de mate
rii prime minerale, scurtarea duratei 
de aducere a lor în circuitul econo
mic și pe intensificarea cercetărilor, 
împreună cu industriile prelucrătoare, 
pentru valorificarea superioară a re
surselor naturale.

Luînd cuvîntul, deputatul Njcol(!6
Angliei a spus: ■Pornir'd de la 
existența proprietății socialiste asu
pra mijloacelor de producție, con
ducerea partidului și statului nostru, 
personal tovarășul secretar general 
al partidului, pun cu toată tă
ria problema dublei calități a oa
menilor muncii de producători și pro
prietari ai mijloacelor de producție. 
In virtutea acestui principiu, masele 
de oameni ai muncii din organizațiile 
economice socialiste sînt chemate 
să-si spună cu toată hotărîrea cuvîn
tul'în privința organizării procesu
lui de producție, în găsirea de forme 
și metode noi pentru ridicarea pro
ducției la un nivel tot mai înalt.

Noua lege pe care o dezbatenî as
tăzi accentuează tot mai mult pro
cesul de lărgire a democrației socia
liste ; prin acordarea de noi preroga
tive adunărilor generale ale oameni
lor muncii, dînd noi posibilități de 
adincire a controlului muncitoresc, 
reprezintă un mijloc de dezvoltare 
a conștiinței socialiste a maselor, de 
întărire a disciplinei și responsabili
tății sociale, de stimulare a inițiati
vei creatoare în buna gospodărire a 
avutului obștesc.

Referindu-se la prevederile pro
iectului de lege, vorbitorul a subli-

Propunerile comisiilor au fost în
sușite de inițiatori și introduse in 
proiectul de lege, în forma in care 
vi s-a prezentat.

Realizarea și punerea în practică, 
în mod creator, a măsurilor preconi
zate, vor mobiliza, sub conducerea 
organizațiilor de partid, pe toți oa
menii muncii pentru a participa ac
tiv la organizarea și funcționarea 

participanților
niat că ele oferă un cadru cît se 
poate de favorabil atît pentru condu
cerile unităților, cît și pentru între
gul. colectiv de oameni ai muncii, în 
soluționarea problemelor legate de 
activitatea economico-socială, la e- 
laborarea și înfăptuirea măsurilor ne
cesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale între
gului colectiv. Viața și practica au 
confirmat justețea hotăririlor de 
partid, care pun cu toată tăria pro
blema specializării uzinelor, profilă
rii lor pe anumite produse, precum 
și a specializării colectivelor de 
muncă, lucru de o deosebită impor
tanță pentru economia noastră na
țională. Prin aplicarea noii legi se va 
ajunge la înlăturarea unor paralelis
me în ceea ce privește exercitarea 
unor atribuții, cadrele tehnico-eco- 
nomice vor avea stabilite sarcini
precise și concrete, se va ajunge la 
o mai firească dezvoltare a simțului 
de răspundere personală, într-un cu- 
vînt se va ajunge la perfecționarea 
relațiilor de producție.

în baza măsurilor luate la nivelul 
economiei naționale privind redis
tribuirea cadrelor, cît și prin apli
carea noului sistem de salarizare 
s-au luat și în unitatea noastră, la 
uzina Vulcan, unele măsuri de re
organizare a unor compartimente de 
muncă. Apreciez totuși că aparatul 
tehnico-administrativ este din nou 
destul de numeros, există aspecte de 
birocratism și paralelism între dife
rite compartimente și servicii, se 
practică sistemul de a se pasa pro
blemele, ceea ce conduce la fuga de 
răspundere personală privind, rezol
varea anumitor probleme. Astfel s-a 
ajuns la efectuarea nejustificată a 
unui volum însemnat de ore supli
mentare, atît în atelierele și secțiile 
direct productive, cît și la serviciile 
funcționale și administrative, deși 
unele din aceste servicii — în multe 
cazuri — nu sînt folosite la capacita
tea lor. Socotesc că asemenea as
pecte nu privesc numai unitatea în 
care-mi desfășor activitatea, ci și 
multe alte organizații economice so
cialiste din țara nostră.

Sînt convins că proiectul de lege 
pe care-1 vom vota astăzi creează 
cadrul organizatoric necesar elimi
nării acestor neajunsuri, perfecțio
nării în continuare a conducerii vie
ții economice și sociale a fiecărei 
unități.

Luînd cuvîntul, deputatul Pqcqs.
chiv Benescu a spus: Eîab°rat 
pe baza realităților și experienței 
noastre proprii, proiectul de lege cu 
privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat consti
tuie cadrul juridic corespunzător me
nit să asigure un sistem unitar de 
organizare și funcționare a întreprin
derilor și a centralelor industriale, de 
conducere colectivă prin comitetele 
și consiliile oamenilor muncii și de 
participare organizată a maselor 
largi de oameni ai muncii la condu
cerea activității unităților socialiste 
de stat.

Pe baza metodelor folosite de con
ducerea partidului și statului nostru 
de a se consulta permanent cu ma
sele largi de oameni ai muncii în 
elaborarea hotăririlor care privesc 
problemele majore ale vieții econo
mice și sociale, putem afirma că și 
acest proiect de lege este opera co
lectivă a poporului, emanație a înțe
lepciunii sale, încă o expresie con
cretă a profundului democratism al 
orînduirii noastre socialiste.

Sindicatele, care constituie un larg 
forum de reunire al oamenilor mun
cii în care se analizează problemele 
economice și sociale, au acordat o a- 
tenție deosebită dezbaterii acestui 
proiect de lege, prilej cu care parti- 
cipanții au exprimat acordul lor de
plin cu prevederile acestuia și au fă
cut propuneri valoroase.

Constatăm cu satisfacție că o mare 
parte din propuneri se regăsesc în 
noua formă a proiectului. Mă refer 
la lărgirea atribuțiilor organelor de 
conducere colectivă în domeniile eco
nomic și social-cultural ; la sporirea 
numărului de reprezentanți ai oa
menilor muncii în componența comi
tetelor ; la creșterea rolului adună
rilor generale. Apreciez ca deosebit 
de necesară și oportună prevederea 
potrivit căreia din organele de con
ducere colectivă să facă parte secre
tarii organizațiilor de partid și de 
U.T.C. Aceasta va conduce la crește
rea responsabilității politice în adop
tarea celor mai bune decizii, la în-, 
tărirea controlului și sporirea opera
tivității în aplicarea măsurilor stabi
lite.

Sindicatele, ca participante de 
drept Ia activitatea comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii, își vor 
aduce o contribuție sporită la perfec
ționarea activității, la îndeplinirea a- 
tribuțiilor și sarcinilor ce le revin.*" 
Consider că legiferarea prin prezen
tul proiect a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, precum și organi
zarea acestora și Ia nivelul centrale
lor industriale sînt bine venite. Adu
nările generale organizate în între
prinderi și-au dovedit eficiența, ele 
oferă largi posibilități pentru mobi
lizarea energiei creatoare a maselor, 
stimularea spiritului de inițiativă și 
răspundere, dezvoltarea conștiinței de 
proprietar asupra mijloacelor de Dro- 
ducție și producător al bunurilor ma
teriale. Numai la adunările organi
zate la finele semestrului I al acestui 
an s-au făcut de către oamenii mun
cii circa '50 000 propuneri, multe din 
ele fiind cuprinse în planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice ale în
treprinderilor.

Din păcate, însă, unele conduceri 
de centrale industriale și chiar unele 
ministere, din ramurile construcții 
de mașini, industria ușoară, construc
ții industriale și altele, nu soluțio
nează la timp unele probleme ridi
cate de oamenii muncii în adunările 
generale. Pe baza prevederilor legii, 
sindicatele vor acționa pentru ca a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii să aibă un caracter pronun
țat deliberativ, da..lucru, să (dezbată 
în mod temeinic problemele între
prinderii și activitatea organului de 
conducere, să analizeze în spirit cri
tic întreaga muncă, să-și spună cu
vîntul asupra măsurilor ce se impun 
a fi luate, să asigure cadrul organi- 

unităților socialiste și a organelor 
sale de conducere colectivă, ceea ce 
reprezintă o formă superioară a de
mocrației socialiste.

In lumina acestor cbnsiderațiuni, 
comisiile propun Marii Adunări Na
ționale să adopte, în forma prezen
tată, proiectul de lege cu privire la 
organizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat.

la dezbateri
zat și propice de manifestare a com
bativității revoluționare muncito
rești, să contribuie la afirmarea de
plină a rolului conducător al clasei 
muncitoare în societatea noastră, la 
adincirea continuă a democrației so
cialiste.

Sindicatele — a spus în încheiere 
vorbitorul — își exprimă convinge
rea că aplicarea prevederilor cu
prinse în proiectul de lege va con
tribui la perfecționarea în continuare 
a activității unităților, la adîncirea 
democrației socialiste, la o partici
pare și mai activă a sindicatelor și 
a oamenilor muncii la elaborarea si 
înfăptuirea măsurilor pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan și îmbunătățirea condițiilor de 
lucru și de viață ale oamenilor 
muncii.

Cuvîntul deputatului COStQCllC 
SdVQ Arătînd că Partidul Comu
nist Român militează cu consecvență 
pentru perfecționarea continuă a 
conducerii in toate domeniile vieții 
politice, economice și sociale, vorbi
torul a spus : In această sferă, cu o 
largă problematică — întregită per
manent de ansamblul unor măsuri 
stabilite de conducerea partidului — 
se circumscrie în prezent și proiectul 
de lege privind organizarea și con
ducerea unităților socialiste de stat.

Consider că o importanță deose
bită pentru activitatea întreprinderi
lor o au noile reglementări privind 
îmbunătățirea muncii organelor de 
conducere colectivă — care creează 
posibilități mult lărgite de partici
pare directă, organizată și eficientă 
a oamenilor muncii la dezbaterea și 
soluționarea problemelor complexe 
privind activitatea fiecărei unități. 
Aplicarea prevederii proiectului de 
lege, potrivit căreia la centralele or
ganizate pe structura unei unități 
consiliul oamenilor muncii poale 
exercita atribuțiile comitetului oa
menilor muncii al unității res
pective, conduce în cadrul Grupului 
industrial de petrochimie Pitești la 
eliminarea unor paralelisme și la par
ticiparea mai largă a oamenilor mun
cii la conducerea activității econo
mice și sociale.

Concomitent cu aceasta, consider 
deosebit de importantă instituționa- 
lizarea adunărilor generale ale oa
menilor muncii. Forma colectivă de 
conducere prevăzută de proiectul de 
lege contribuie la adîncirea democra
ției socialiste, la creșterea rolului 
maselor în gospodărirea bunurilor 
materiale ale fiecărei întreprinderi, 
aie întregii economii.

După ce a arătat că precizarea in
tr-un mod unitar în proiectul de lege 
a atribuțiilor și răspunderilor cen
tralei pe principalele domenii de ac
tivitate ale acesteia creează posibili
tatea elaborării unor măsuri eficien
te, potrivit cerințelor curente și_ de 
perspectivă ale dezvoltării unității, 
vorbitorul a spus : Prevederile cu
prinse in proiectul de lege cu pri
vire la atribuțiile centralelor în do
meniul cercetării științifice creează 
un cadru larg de colaborare cu insti
tuțiile specializate și instituții .'de 
învățămînt superior pe probleme de o 
deosebită actualitate pentru activita
tea sa economică, pentru intrarea in 
fabricație a unor noi materiale și 
tehnologii, în vederea diminuării im
porturilor, a realizării unor produse 
similare cu cele din țări cu o indus
trie chimică puternic dezvoltată și 
competitive pe piața mondială. In 
acest domeniu, informez Marea Adu
nare Națională că centrala noastră, 
în strinsă colaborare cu Institutul 
central de cercetări chimice, se gă
sește deja în stadiul de finalizare a 
unor procese tehnologice moderne, 
elaborate de institut, pe baza cărora 
în actualul cincinal se vor construi 
importante instalații industriale.

Noile reglementări au creat, de 
asemenea, centralei posibilități spo
rite de a participa prin specialiști 
proprii la prospectarea pieței exter
ne, la cunoașterea cerințelor și exi
gențelor beneficiarilor de peste ho
tare, la dezvoltarea colaborării și 
cooperării cu unități similare din 
străinătate. Și in acest domeniu, 
Grupul petrochimic Pitești se află 
in fază de finalizare a unor relații 
de colaborare și cooperare privind 
schimbul de produse, realizarea • în 
comun a unor instalații și utilaje cu 
unități din U.R.S.S., Bulgaria, R.S.F. 
Iugoslavia, Austria și altele.

Luind cuvîntul, deputatul Vasile 
POtOp a spus : Noua reglementara 
asigură ridicarea la un nivel superior 
a muncii de organizare și conducere 
în concordanță cu exigențele actuale 
ale progresului economic, contribuie 
la adîncirea democrației socialiste, 
creează un cadru corespunzător pen
tru participarea directă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții econo
mice și sociale.

Și de această dată, a spus vorbi
torul, se vede grija deosebită a con
ducerii superioare de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru perfecționarea for
melor de organizare și metodelor de 
conducere a economiei în vederea 
valorificării mai depline a resurse
lor de care dispunem și a avantaje
lor pe care le oferă orînduirea noas
tră socialistă.

Sînt numeroase argumente prin 
țâre se poate dovedi valoarea deose
bită a acestui proiect de lege pe care 
sintem chemați să-l adoptăm. In el 
este încorporată experiența pozitivă 
acumulată îrt ultimii ani în aplica
rea conducerii colective a economiei 
la toate nivelele ; prevederile din 
proiect respectă neabătut principiul 
conducerii unitare a economiei pe 
bază de plan, îmbinată cu acordarea 
de largi atribuții unităților econo
mice și organelor locale ; sînt preci
zate cu claritate atribuțiile și răs
punderile organelor de conducere și 
persoanelor învestite cu funcții de 
răspundere în conducerea economiei 
și instituțiilor de stat; se'evidenția
ză mai clar decît oricînd într-o lege 
rolul oamenilor muncii în conduce
rea economiei, drepturile și îndato
ririle lor în dubla calitate ce o au 
de producători și proprietari ai avu
ției naționale.

O mare importanță o au, de ase
menea, prevederile - cuprinse în pro
iect cu privire la participarea nemij
locită a organizațiilor de partid, sin
dicatelor și organizațiilor U.T.C. la 
întreaga activitate a organelor de 
conducere colectivă a unităților so
cialiste de stat, precum și creșterea 
numărului reprezentanților oameni
lor muncii în aceste organe.

Dreptul de conducător politie și de 
control, pe care îl au în prezent or
ganizațiile de partid,' capătă un con
ținut mai bogat, mai responsabil.

Un efect mobilizator asupra tinere
tului în creșterea aportului său la 
îndeplinirea programului de dezvol
tare economică și socială a țării il 
va avea antrenarea cu drepturi de
pline la activitatea comitetelor oa
menilor muncii a secretarilor organi
zațiilor U.T.C.

In calitate de activist de partid 
sînt conștient că aplicarea prevederi
lor proiectului de lege pe care 11 
dezbatem impune luarea de măsuri 
de îmbunătățire generală a muncii 
organizațiilor de partid, a sindicate
lor, a organizațiilor U.T.C., o temei
nică pregătire a reprezentanților a- 
cestor organizații în comitetele și 
consiliile oamenilor muncii în vede
rea participării lor active la soluțio
narea problemelor și antrenarea or
ganizațiilor pe care Ie reprezintă la 
îndeplinirea hotăririlor adoptate.

Interesul viu al oamenilor muncii 
față de problemele pe care le re
glementează această lege a fost do
vedit de dezbaterea publică ce a avut 
loc în întreaga țară. In urma acestei 
dezbateri și din județul Iași s-au tri
mis mai multe propuneri și observa
ții, de care s-a ținut seama în re
dactarea acestei forme, mult îmbu
nătățite, a proiectului de lege, cate 
ne este prezentat astăzi.

In cadrul dezbaterilor, colectivele 
de oameni ai muncii au apreciat po
zitiv faptul că întreprinderile, cen
tralele. primesc atribuții mai largi 
și răspunderea politică pentru reali
zarea sarcinilor de plan. Mllitînd 
pentru realizarea și rezolvarea în 
cele mai bune condiții a acestor a- 
tribuții, este necesar, totodată, să fie 
luate și măsuri pentru înlăturarea 
unor neajunsuri care se mai mani
festă în prezent în activitatea unor 
centrale. Prin lege și în acest pro
iect de lege se acordă consiliilor oa
menilor muncii ale centralelor drep
tul de a aproba, în cazuri justificate, 
modificarea sarcinilor de plan, anual 
și trimestrial, pe care l-au stabilit 
pentru unitățile componente.

In continuare a luat cuvîntul 
deputatul |0Sjf Opr'lȘ, a spus: 
Din multitudinea ue probleme care 
își găsesc rezolvarea in proiectul de 
lege, aș dori să mă refer la citeva 
aspecte legate de activitatea de cer- 
cetare-proiectare din unitățile con
structoare de mașini, care au sarcina, 
în actualul cincinal, să asigure o re
înnoire a două treimi din nomencla
torul de produse la nivelul anului 
1975 față de anul 1970.

Experiența obținută din activitatea 
desfășurată în acest domeniu pină 
in prezent arată că pentru o finali
zare eficientă a concepției proprii 
este necesară existența unei rețele 
de institute și centre de cercetare- 
proiectare, specializate pe grupe de 
produse. Actuala rețea a Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Ma
șini, astfel structurată, cuprinde un 
număr de 25 de unități de cercetare- 
proiectare, din care 22 sînt subor- 
aonate centralelor inuustriale ; in 
aceste unități lucrează peste 4 000 de 
cadre cu pregătire superioară. Re
zultatele obținute pînă in prezent, 
din punct de vedere al valorificării 
și aplicării în practică a realizărilor, 
nu sint în concordanță cu potenția
lul existent in cadrul unităților noas
tre și nici cu sarcinile pe care le 
avem pentru perfecționarea procese
lor tehnologice și reînnoirea nomen
clatorului de produse.

Prevederea din proiectul de lege 
prin care centralele au dreptul de a 
aproba, in cadrul indicatorilor de 
plan stabiliți, înființarea de unități 
proprii de cercetare-proiectare va 
facilita crearea unor noi centre de 
cercetare-proiectare în diverse dome
nii ca : producția de televizoare și 
radio-receptoare, tehnica vidului și 
echipamente electrice pentru automo
bile și tractoare, care vor acoperi în 
mare măsură domeniile principale de 
dezvoltare a construcțiilor de mașini. 
Vom crea centre de proiectare la ni
velul centralelor, care vor prelua de 
la institutele de proiectări speciali
zate elaborarea unor proiecte și de
talii de execuție, astfel incit peste 32 
la sută din volumul documentației să 
se realizeze prin proiecte-tip și re- 
folosioue, in acest fel vom asigura 
și un decalaj corespunzător intre 
proiectare și execuția investițiilor. 
Creșterea capacităților de cercetare- 
proiectare, ca urmare a prevederilor 
actualului proiect de lege, se va ma
terializa în mărirea ponderii concep
ției proprii in lucrările de investiții 
pe anii 1971—1975, astfel incit 90—92 
la sută din numărul total al obiecti
velor de investiții se vor realiza în 
concepție proprie sau mixtă.

Proiectul de lege mai prevede o- 
bligativitatea întreprinderilor de a 
lua măsuri în domeniul dezvoltării 
produselor, dezvoltării și moderniză
rii utilajelor, extinderii unor capa
cități de producție, perfecționării pro
ceselor tehnologice, introducerii de 
metode și procedee noi. Că o conse
cință a acestor prevederi vom dez
volta rețeaua de laboratoare uzinale 
și vom crea noi ateliere de prototi
puri și autoutilări.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la faptul că în spiritul nojlor re
glementări unitățile socialiste au o- 
Dligația de a intensifica colaborarea 
tehnică-științifică cu institutele de 
învățămînt superior, ceea ce va con
duce la o mai bună valorificare a re
surselor din acest domeniu.

Trebuie subliniat — a spus vorbi
torul — că proiectul de lege delimi
tează mai bine atribuțiile întreprin
derilor și centralelor industriale în 
toate domeniile de activitate, scoțind 
în evidență necesitatea organizării 
mai bune a producției și a muncii. 
Astfel, se prevede obligativitatea 
folosirii mai eficiente a capacităților 
de producție, a utilizării raționale a 
forței de muncă în scopul îndeplini
rii in mai bune condiții a planu
lui de stat. Totodată, se impune ca 
organele departamentelor și ale cen
tralelor industriale să-și deplaseze 
în mai mare măsură centrul de pre
ocupări în întreprinderi, astfel îneît 
acestea să fie ajutate competent și 
calificat pentru realizarea întocmai 
a sarcinilor.

Consider că Legea cu privire la 
organizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat va asigura perfec
ționarea dezvoltării și funcționării în 
viitor a unităților economice.

(Continuare în pag. a V-a)
z
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege 

privind încadrarea și promovarea 
in muncă a personalului din unitățile 

socialiste de stat 
prezentată de tovarășul Gheorghe Pană

Din Însărcinarea Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri, permite- 
ți-mi să vă prezint, spre dezbatere și 
aprobare, proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea în muncă 
a personalului din unitățile socialiste 
de stat. Elaborarea acestui proiect 
de lege este o reflectare a preocupă
rii consecvente a partidului și statu
lui nostru pentru aplicarea în prac
tică a măsurilor de perfecționare 
continuă a conducerii întregii vieți 
economice șl sociale a tării, potrivit 
cerințelor actualei etape de dezvol
tare a României.

înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare 
In ritm susținut a economiei națio
nale, introducerea celor mai noi 
realizări ale științei și tehnicii în 
toate domeniile de activitate impun 
cu stringență utilizarea cit mai ju
dicioasă a cadrelor, in concordanță 
cu pregătirea, aptitudinile și expe
riența fiecăruia, sporirea rolului și 
competenței lor în organizarea și 
conducerea proceselor de producție. 
Tocmai de aceea, in ansamblul mă
surilor de perfecționare a conduce
rii și organizării economiei națio
nale, partidul și statul nostru acordă 
o atenție deosebită îmbunătățirii con
tinue a activității de încadrare și 
promovare în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat.

Noul proiect de lege răspunde a- 
cestei necesități. El reglemen
tează — pentru prima dată în 
țara noastră — In mod unitar, 
sistemul de Încadrare și promovare a 
tuturor categoriilor de personal, or
ganizarea și desfășurarea examenelor 
sau concursurilor, modul de aprecie
re a activității personalului, condiții
le de studii șl vechime. Proiectul de 
lege se prezintă ca un act normativ 
util în actuala perioadă a construc
ției societății socialiste multilateral 
dezvoltate, urmărind ca întregul pro
ces de încadrare și promovare a ca
drelor să contribuie la îndeplinirea, 
la un nivel calitativ superior, a sar
cinilor mari și complexe ale dezvol
tării economico-sociale a țării noastre.

înainte de a vă prezenta cîteva. 
dintre caracteristicile de bază ale noii 
reglementări ce vă este supusa spre 
legiferare,' mă simt dator să sub
liniez în fața Marii Adunări Națio
nale aportul deosebit al tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu 
la inițierea și elaborarea acestui pro
iect de lege. Cu competența remar
cabilă, cu spiritul înnoitor și perse
verența care-i sînt caracteristice, se
cretarii! general al partidului a dat 
indicații prețioase, pe tot parcursul 
elaborării acestei reglementări, pen
tru definirea cu claritate a proble
melor esențiale și pentru fundamen
tarea științifică a prevederilor proiec
tului de lege. în acțiunea de elabo
rare a acestui act normativ, toy a-' 
rășul Nicolae Ceaușescu a urmărit 
stăruitor ca principiile de încadrare 
și promovare in muncă a persona
lului din unitățile socialiste de stat 
— parte integrantă a politicii gene
rale de cadre a partidului nostru — 
să se reflecte în lege, prin criterii 
obiective și metode științifice, in așa 
fel incit ele să asigure, și în acest 
domeniu, înfăptuirea echității socia
liste, să promoveze spiritul de înal
tă exigență față de pregătirea pro
fesională și rezultatele muncii fiecă
ruia, să permită aprecierea cit mai 
realistă a capacității, aptitudinilor și 
comportării cadrelor, mai ales a ce
lor care îndeplinesc funcții de con
ducere. j

Proiectul de lege supus_ aprobării 
dumneavoastră se referă la o 
latură esențială a activității umane, 
în evaluarea importanței noii regle
mentări trebuie să pornim de la 
realitatea fundamentală că proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor de 
producție și dezvoltarea continuă a 
economiei naționale creează tuturor 
cetățenilor posibilitatea să desfă
șoare o activitate utilă societății.

în dubla calitate de proprietari și 
producători, oamenii muncii au drep
tul și in același timp obligația de a 
participa nemijlocit la conducerea și 
organizarea producției și a muncii, 
poartă răspunderea pentru utilizarea 
cit mai judicioasă a mijloacelor ma
teriale și financiare ale unității în 
care lucrează, încredințate de socie
tate spre administrare. Este firesc și 
necesar, totodată, ca oamenii muncii 
din fiecare unitate să-și spună păre
rea și in privința promovării celor 
mai bune cadre în funcții de con
ducere. Se înțelege că colectivul în 
mijlocul căruia lucrează cunoaște cel 
mai bine și poate să aprecieze obiec
tiv capacitatea, calitățile și rezulta
tele in muncă ale cadrelor care ur
mează să fie promovate.

De altfel, în ansamblu, proiectul 
de lege se prezintă ca un instrument 
tficient de adincire a aplicării prin

RAPORTUL COMISIILOR
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 

prezentat de deputatul Gheorghe Vasilichi
Comisia pentru sănătate, muncă și 

asigurări sociale, Comisia pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat, Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi, Comisia 
pentru agricultură și silvicultură, 
Comisia pentru învățămînt, știință 
și cultură și Comisia juridică au ana
lizat proiectul de lege privind înca
drarea și promovarea in muncă a 

cipiilor democratismului socialist în 
viața unităților economice, sociai-cul- 
turale și administrative. în această 
ordine de idei, proiectul de lege pre
vede că orice încadrare în muncă 
se aduce la cunoștința colectivului în 
care persoana respectivă urmează să 
lucreze. Colectivul are dreptul să-și 
spună părerea în legătură cu acti
vitatea desfășurată de cadrele care 
sint propuse pentru promovare ; per
soanele care nu obțin recomandări 
favorabile din partea colectivului nu 
pot fi promovate. De asemenea, co
lectivul poate cere aplicarea unor 
sancțiuni administrative acelora care 
desfășoară o activitate profesională 
necorespunzătoare sau nu respectă or
dinea și disciplina la locul de mun
că. Atribuțiile noi care sînt confe
rite colectivelor de oameni ai muncii 
la încadrarea și promovarea perso
nalului atestă o nouă dezvoltare a 
democrației noastre muncitorești, a 
democrației socialiste.

In proiectul de lege sint definite, 
cu toată claritatea, criteriile care 
trebuie avute în vedere atît la înca
drarea în muncă, cit și la promova
rea în funcții de conducere. Desigur, 
aceste criterii sînt diferite pentru 
muncitori și, respectiv, pentru perso
nalul tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ. Este de re
marcat că, în ansamblu, criteriile de 
încadrare și promovare în muncă, 
cuprinse în proiectul de lege supus 
aprobării dumneavoastră, asigură o 
repartizare mai judicioasă a cadrelor 
la locurile de muncă, decît pînă a- 
cum, în concordanță cu capacitatea 
și pregătirea profesională a fiecăruia, 
sînt de natură să realizeze o mai 
bună stabilitate a cadrelor, creînd 
fiecărei persoane o perspectivă de 
promovare în trepte sau gradații și, 
respectiv, în categorii sau funcții.

Cu deosebire rețin atenția condiți
ile prevăzute pentru promovarea ca
drelor în funcții de conducere : cu
noștințe profesionale temeinice, ex
periență în muncă corespunzătoare 
sarcinilor ce urmează să li Se., încre
dințeze, aptitudini pentru munca de 
conducere și de organizare, înțele
gerea și slujirea consecventă a inte
reselor generale ale societății. înspi- 
rîndu-ne din bogăția de idei cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea cu cadrele 
din domeniul ideologic, în proiectul 
de lege s-a prevăzut ca promovarea 
în funcții de conducere să se facă din 
rindul acelor cadre care au, pe lingă 
o înaltă pregătire profesională și un 
nivel politic, și ideologic ridicat, o 
ținută morală corectă în societate, 
să fie buni conducători politici la 
locurile lor de muncă. După cum se 
vede, este vorba de criterii mult mai 
cuprinzătoare, întrucît, așa cum a a- 
rătat practica, numai condițiile de 
studii și vechimea în muncă s-au do
vedit' a fi insuficiente în selecționa
rea și promovarea cadrelor in func
ții de conducere.

Un element nou, de o mare însem
nătate pentru cunoașterea posibilită
ților și a perspectivelor de dezvol
tare și promovare a cadrelor este 
prevederea din proiectul de lege re
feritoare la introducerea sistemului 
de apreciere anuală și acor
darea de calificative persona
lului tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ. Aprecie
rile și calificativele se acordă de co
lective stabilite de conducătorul uni
tății, pe baza unor criterii prevăzute 
în proiectul de lege, cum sînt : rezul
tatele obținute în îndeplinirea sarci
nilor de serviciu ; nivelul pregătirii 
profesionale și de cultură generală ; 
calitățile personale — spiritul de ini
țiativă, disciplina în muncă, conștiin
ciozitatea și perseverența în îndepli
nirea sarcinilor, prestigiul profesio
nal ; preocuparea față de interesele 
unității, grija pentru apărarea pro
prietății socialiste, aplicarea legilor 
și păstrarea secretului de stat ; com
portarea în cadrul 'colectivului din 
care face parte, în familie și socie
tate, atitudinea față de interesele 
generale ale patriei. Este clar că apre
cierile și calificativele astfel acor
date vor reprezenta instrumente pre
țioase în activitatea de cunoaștere, 
selecționare și promovare a cadre
lor, inlocuind în acest fel tendințele 
spre subiectivism, superficialitate și 
arbitrar, care s-au manifestat adesea.

în mod cu totul special se cuvine 
să fie subliniată prevederea din pro
iectul de lege potrivit căreia încadra
rea și promovarea în muncă în uni
tățile socialiste de stat se fac pe 
bază de examen sau concurs. Prin 
aplicarea acestei prevederi se urmă
rește să se asigure o mai judicioasă 
și exigentă selecționare a cadrelor 
în toate unitățile socialiste de stat, 

personalului din unitățile socialiste 
de stat.

în urma discuțiilor purtate, comi
siile Marii Adunări Naționale apre
ciază că proiectul de lege, care a fost 
supus în prealabil dezbaterii publi
ce, bucurindu-se de o largă aprecie
re, se înscrie în ansamblul de măsuri 
luate de partid și de stat pe . linia 
dezvoltării economice, sociale și cul
turale a țării noastre și creează un 

impusă de cerințele progresului teh
nic, ale organizării superioare a 
producției și a muncii. Examenele 
sau concursurile se organizează nu
mai pentru personalul tehnic, econo
mic, de altă specialitate și adminis
trativ, atît pentru funcțiile de exe
cuție, cît și pentru cele de condu
cere. Pentru muncitori, încadrarea 
în categorii de calificare se face pe 
bază de probă practică și verificarea 
cunoștințelor profesionale.

în scopul asigurării unui caracter 
deschis, democratic al examenelor 
sau concursurilor, posturile vacante 
se afișează sau se publică în presă. 
Proiectul de lege prevede clar con
dițiile de participare și modul de or
ganizare și desfășurare a acestora. 
După ținerea examenului sau con
cursului, organul de conducere co
lectivă sau, după caz, conducătorul 
unității va încadra sau promova în 
postul vacant pe acela dintre candi- 
dații reușiți care, pe lingă rezulta
tele obținute, are recomandări favo
rabile din partea colectivului unde 
și-a desfășurat activitatea și a pri
mit cele mai bune aprecieri și cali
ficative în ultimii doi ani. O ase
menea modalitate de ocupare a pos
turilor vacante constituie un antidot 
împotriva subiectivismului, a favori
tismului și nepotismului care s-au 
manifestat în acest domeniu și va 
asigura promovarea cadrelor în ra
port cu gradul de pregătire, expe
riență, competență și capacitate or
ganizatorică, de corectă atitudine 
cetățenească.

Exigențe mult sporite sînt prevă
zute în proiectul de lege in legătură 
cu promovarea cadrelor în funcțiile 
de director, director general și alte 
funcții echivalente, ținîndu-se seama 
de calitățile deosebite pe care tre
buie să le posede conducătorii uni
tăților, ca organizatori competenți 
ai producției și ai muncii, ca mili- 
tanți activi în înfăptuirea politicii 
partidului în domeniile lor de acti
vitate. în acest context, potrivit pre
vederilor proiectului de lege, în ase
menea funcții pot fi promovați spe
cialiști care întrunesc condițiile de 
studii și vechime, au ocupat succesiv 
diferite funcții de conducere, au a- 
cumulat o bogată experiență în a- 
cest domeniu, au dovedit un înalt 
grad de pregătire profesională, au o 
comportare ireprpșabilă în societate 
și sînt absolvenți ai Institutului 
central de pregătire a cadrelor de 
conducere din economie și adminis
trația de stat, sau ai unui alt curs 
de perfecționare. în funcția de direc
tor sau director general, promovarea 
se face fără susținerea unui exa
men sau concurs, prin numire de 
către organul de conducere colectivă 
al unității ierarhic superioare, din 
rindul a 3 candidați propuși de o co
misie special instituită în acest scop 
la organul superior unității la care 
este postul vacant.

Pornind de Ia faptul că în econo
mia noastră, aflată în plin proces de 
modernizare, nu este cu putință să 
îndeplinești în bune condiții funcția 
de director fără cunoașterea și în
sușirea temeinică a științei conduce
rii, se prevede ca directorii în func
țiune la data apariției prezentei legi 
să absolve, pînă la sfîrșitul anului 
1976, un curs de perfecționare a pre
gătirii în domeniul conducerii și. or
ganizării producției și a muncii.

Iată, deci, prezentate foarte suc
cint, cîteva din coordonatele princi
pale ale noii reglementări privind 
încadrarea și promovarea personalu
lui in unitățile socialiste de stat.

Potrivit practicii promovate con
secvent de conducerea partidului, așa 
cum vă este cunoscut, proiectul de 
lege a fost publicat în presă și supus 
dezbaterii publice, stîrnind un interes 
legitim în rîndurile celor mai dife
rite categorii de oameni ai muncii. 
Cele peste 1 000 de propuneri primite 
au fost analizate cu atenție, multe 
din ele, care se încadrau în spiritul 
noilor reglementări, fiind avute în 
vedere la îmbunătățirea proiectului 
de lege.

îmi exprim convingerea că măsu
rile care vă sînt supuse spre dezba
tere, abordînd pe baze principiale 
noi și intr-un mod unitar- întreaga 
activitate de încadrare și promovare 
a personalului din unitățile socialiste 
de stat, vor fi aprobate de Marea 
Adunare Națională. Aplicarea lor în 
viață va contribui la valorificarea 
superioară a capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii, factor determi
nant .de care depind în cel mai înalt 
grad progresul necontenit economic 
și social, înfăptuirea obiectivelor de 
mare amploare și complexitate ale 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

cadru larg de condiții în vederea 
manifestării multilaterale a persona
lității umane.

Dezvoltarea complexă și, multila
terală a economiei noastre socialis
te, industrializarea pe baze tehnico- 
economice moderne, perfecționarea 
continuă a organizării muncii, a pro
ducției, a conducerii și planificării 
economiei naționale au situat pro
blemele legate de ocuparea judicioa

să a resurselor de muncă și utiliza
rea eficientă a acestora în centrul 
preocupărilor conducerii de partid și 
de stat și, personal, ale secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în anii construcției socialiste, po
tențialul uman de muncă a cunoscut 
importante modificări calitative și 
cantitative. In decursul ultimilor 20 
de ani numărul salariaților a cres
cut cu aproape 3 milioane, iar în pe
rioada anilor 1971—1975 se prevede să 
sporească cu peste un milion.

Construirea socialismului și a co
munismului nu este posibilă cu un 
nivel scăzut de cunoștințe sau numai 
cu o anumită experiență practică de 
viață, pentru aceasta fiind necesari 
oameni bine pregătiți, stăpîni pe cu
ceririle științei moderne, posedînd 
temeinice cunoștințe tehnice, științi
fice, politico-ideologice, o înaltă com
petență.

Comisiile consideră ca binevenite 
prevederile din proiectul de lege, 
prin care se statornicește ca încadra
rea și promovarea în muncă să se 
facă pe bază de verificare a cunoș-

Din cuvîntul
Luînd cuvîntul, deputatul Andrei 

Cervencovici a arătat că sarci" 
nile complexe ce revin economiei 
noastre socialiste în actualul cinci
nal impun o atenție sporită pentru 
modul în care ne preocupăm de se
lecționarea, creșterea și promovarea 
oamenilor, a cadrelor chemate să 
realizeze mărețele obiective pe care 
ni le-am propus. De aceea, consider 
că elaborarea acestui proiect de lege 
este o nouă dovadă a preocupării 
perseverente a conducerii partidului 
și statului nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea tuturor domeniilor vieții 
sociale, corespunzător cerințelor o- 
biective ale dezvoltării societății 
noastre socialiste.

Punind accent pe dubla calitate a 
oamenilor muncii — aceea de pro
ducători și de proprietari ai avuției 
naționale — proiectul de lege regle
mentează condițiile încadrării în 
muncă și promovării în posturi de 
răspundere a tuturor cetățenilor pa
triei — români, maghiari, germani, 
sirbi și de alte naționalități — po
trivit cu capacitatea și pregătirea lor 
profesională, cu nevoile societății și 
ale colectivului în care urmează 
să-și desfășoare activitatea. în felul 
acesta se stabilește o judicioasă co
relație între dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale, in
troducerea științei și tehnicii avan
sate, crearea — pe baza acestei dez
voltări — a noi locuri de muncă și 
criteriile de încadrare și promovare 
a personalului de execuție și con
ducere din unitățile socialiste de stat. 
Este vorba aici de criterii mult mai 
cuprinzătoare, mai ales în cazul ca
drelor cu funcții de conducere, fiind 
îmbinate cunoștințele profesionale, 
experiența în muncă, aptitudinile 
personale, nivelul politic-ideologic, 
ținuta morală cu condițiile de studii 
și vechime. Noile măsuri reprezintă, 
de fapt, concepția conducerii parti
dului în domeniul de atît de mare 
însemnătate al promovării cadrelor, 
care, așa cum este firesc, trebuie să 
aibă loc pe baze strict științifice.

Realizarea prevederilor cuprinse 
în acest proiect va contribui la adîn- 
cirea democrației noastre socialiste, 
mai ales în domeniul tehnico-eco- 
nomic și administrativ, prin crearea 
unui cadru mai favorabil exprimării 
părerilor, aprecierilor colectivelor 
de muncă față de oamenii care ur
mează să fie încadrați sau promo
vați. îmi exprim convingerea că a- 
ceasta va asigura întărirea răspun
derii individuale și colective în uni
tățile economice, atît în ce privește 
promovarea cadrelor, cit și îndepli
nirea sarcinilor ce le revin, sporind 
în acest fel rodnicia muncii tuturor.

Prin introducerea sistemului ca la 
promovarea unei persoane într-o 
funcție de conducere să se ceară pă
rerea colectivului în care aceasta lu
crează, se rezolvă cerința exprimată 
în mai multe prilejuri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a cunoaște mai 
profund oamenii de-a lungul între
gii lor activități. în acest sens, este 
bine venită prevederea privind in
troducerea sistemului de apreciere 
anuală a cadrelor. Un astfel de sis
tem nu numai că va permite cunoaș
terea multilaterală a fiecărui sala
riat, dar va reprezenta, în același 
timp, un stimulent dinamic pentru 
propria autoperfecționare și autode- 
pășire. Aplicarea lui va permite în
lăturarea practicii destul de frec
vente mai ales în comerț și în alte 
sectoare de deservire ca oamenii 
scoși ca necorespunzători dintr-un 
loc, să fie încadrați din nou, uneori 
chiar promovați în funcții de răspun
dere la scurt timp după aceasta in alte 
unități. Noul sistem de apreciere va 

tințelor teoretice și practice prin exa
mene sau .concursuri, toate acestea 
constituind un pas deosebit de în
semnat în înfăptuirea dezideratului 
„omul potrivit la locul potrivit".

Pentru a veni în sprijinul unități
lor nou înființate, proiectul de lege 
prevede înlesnirea ca prima încadra
re pe funcție să se facă fără exa
men sau concurs și de a se proceda 
în același mod pentru reîncadrarea 
pe posturi de execuție a pensionari
lor de invaliditate și a persoanelor 
cu recomandări speciale de schimba
re a locurilor de muncă.

în raport cu specificul fiecărei ca
tegorii de funcții și locuri de mun
că, în proiectul de lege sînt prevă
zute criteriile și condițiile ce trebuie 
îndeplinite pentru ca salariații să 
poată lucra sau să fie promovați 
într-o anumită funcție. Aceste crite
rii și condiții sînt izvorîte din nece
sitățile producției și au un pronun
țat caracter stimulativ pentru califi
carea superioară a forței de muncă, 
creșterea nivelului pregătirii. profe
sionale și de cultură generală, a caii- 

participanților 
permite cunoașterea temeinică a ele
mentelor care definesc personalitatea 
fiecăruia, va contribui la urmărirea 
evoluției cadrelor, la efectuarea unei 
munci de preselecție a celor care 
dovedesc reale posibilități de dez
voltare, în vederea pregătirii și pro
movării lor in funcții de conducere, 
precum și la o mai justă repartizare 
și utilizare a cadrelor în posturi 
pentru care pregătirea profesională 
și aptitudinile întrunite le atestă că 
sînt cele mai potrivite.

Prin intrarea în vigoare a actualei 
legi se înfăptuiește cu o mai mare 
rigurozitate dezideratul ca încadrarea 
și promovarea în muncă a cadrelor 
'să fie cît mai echitabilă și obiectivă. 
Prin introducerea examenului sau 
concursului la promovarea unor 
cadre se creează condiții pentru în
lăturarea subiectivismului privind 

- aprecierea acestora și, pe această 
bază, încadrarea în funcții de răs
pundere a unor oameni temeinic pre
gătiți politic și profesional.

Sînt convins că prezenta lege va 
determina conducerile de întreprin
deri să ducă o politică de cadre ba
zată pe criterii realiste, obiective, de 
perspectivă, în concordanță cu com
plexitatea problemelor și sarcinilor 
fiecărei unități. Dacă în trecut ne-am 
întilnit nu o dată cu acțiuni și mă
suri spontane în această direcție, în 
viitor este absolut necesară corelarea 
strictă a , sareinilor de producție cu 
nevoile de personal, de cadre de con
ducere. Se creează astfel o bază si
gură pentru formarea specialiștilor de 
care este nevoie în toate județele ță
rii în raport cu dezvoltarea în per
spectivă a tuturor sectoarelor.

îmi exprim totala mea adeziune 
față de această lege, fiind convins că 
va asigura un sistem unitar de înca
drare și promovare în muncă a per
sonalului din unitățile - socialiste de 

. stat.
în continuare a luat cuvîntul depu- 

tetul Nicolae Dragomir,care a 
spus : Am examinat cu atenție pro
iectul noii legi și mi-am dat seama 
că aceasta va constitui un instrument 
deosebit de util pentru soluționarea 
principială și practică a problemelor 
pe care le ridică munca de încadrare 
și promovare a cadrelor.

Măsurile elaborate de conducerea 
partidului și statului cu privire la 
întărirea disciplinei în muncă și per
fecționarea organizării activității u- 
nităților socialiste, a pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor, se impun a 
fi completate în continuare cu noi 
măsuri pentru a se asigura promova
rea în muncă a personalului din rin
dul acelor cadre care au o temeinică 
pregătire politică și profesională, ap
titudini și experiență în activitatea 
de organizare a producției și a mun
cii, capabile să mobilizeze colectivele 
în care lucrează pentru realizarea 
programului stabilit de Congresul al 
X-lea al partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Proiectul de lege prezentat 
conține prevederi de o importanță 
deosebită ce rezultă din indicațiile 
prețioase ale secretarului general al 
partidului nostru cu privire la perfec
ționarea muncii de selecționare, pre
gătire, promovare și perfecționare a 
cadrelor în toate domeniile de activi
tate. îmbunătățirea și legiferarea ac
tivității de încadrare și promovare in 
muncă a personalului în unitățile 
socialiste de stat va constitui o im
portantă pîrghie de creștere a eficien
ței activității noastre economice.

Consider pe deplin justificate 
prevederile în baza cărora încadra
rea în muncă a muncitorilor, a ce
lorlalte categorii de personal se va 
face in raport cu studiile, vechimea 

tății personale și a comportamentu
lui în societate.

în proiectul de lege se stabilește 
sarcina pentru Consiliul de Miniștri 
de a aproba în termen de 6 luni in
dicatoarele de studii și vechime pen
tru funcțiile specifice fiecărui dome
niu de activitate, iar în ramurile în 
care se va considera necesar, se vor 
elabora statute ale personalului, prin 
care se vor stabili criterii specifice 
de încadrare și promovare în mun
că. Aceste statute vor fi aprobate 
prin lege.

Cu prilejul examinării proiectului 
de lege, comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale au făcut 
unele propuneri de îmbunătățire a 
unor prevederi, care au fost însușite 
de inițiatori și cuprinse în textul 
prezentat dumneavoastră spre dezba
tere.

Apreciind că reglementarea pro
pusă va contribui la îmbunătățirea 
utilizării cît mai judicioase și efi
ciente a potențialului uman de mun
că, comisiile au fost de acord cu 
proiectul de lege și propun Marii 
Adunări adoptarea lui în forma în 
care esțe supus dezbaterii.

la dezbateri
în meserie, modul în care și-au des
fășurat activitatea anterior, capaci
tatea de analiză și previziune, rezul
tatele obținute în practică, cît și ți
nîndu-se seama de comportarea în 
societate.

Aplicarea noilor măsuri se va re
flecta în ridicarea nivelului activită
ții economice a fiecărei întreprinderi, 
în creșterea potențialului de cadre 
valoroase.' Totodată, am convingerea 
că, de acum înainte, vor putea fi în
lăturate în mod hotărît neajunsurile 
ce s-au manifestat și în uzina noastră
— „Electromagnetica" — în privința 
încadrării și promovării cadrelor. 
Noi nu am acordat suficientă atenție, 
de fiecare dată, promovării cadrelor 
care să întrunească toate calitățile 
necesare .unui conducător. Unele ca
dre au fost numite în posturi de 
răspundere în secții și servicii la 
simpla recomandare a 1—2 tovarăși 
din colectivul unde lucrau, fără a fi 
cunoscute temeinic aptitudinile, ni
velul pregătirii profesionale și poli
tice, perspectivele lor de dezvoltare, 
fapt care în unele cazuri s-a răs- 
frinf negativ asupra activității uzi
nei. Prevederile proiectului de lege 
cu privire la consultarea colectivului 
de muncă în care își desfășoară acti
vitatea persoana propusă pentru 
promovare in funcție de con
ducere, constituie un factor deo
sebit de important în politica de 
cadre, deoarece colectivul este cel 
mai în măsură să cunoască capacita
tea profesională și organizatorică, 
nivelul pregătirii politico-ideologice, 
rezultatele în muncă, comportarea 
în viață și în societate a acestora. 
Aplicarea în practică a acestui prin
cipiu, va duce, după părerea mea, la 
promovarea în muncă a celor mai 
bune cadre și va influența în mod 
pozitiv ridicarea nivelului de activi
tate a tuturor colectivelor, va asigura 
creșterea capacității profesionale a 
personalului de execuție și condu
cere, se vor realiza în condiții și 
mai bune prevederile legii cu privire 
la perfecționarea pregătirii profe
sionale.

Noua lege privind încadrarea și 
promovarea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat — a 
spus în încheiere vorbitorul — prin 
prevederile sale, va contribui hotărî- 
tor la valorificarea pe un plan su
perior a potențelor materiale și u- 
mane de care dispunem. .; .,

Luînd cuvîntul, deputata ȚgO- 
dora Șerșun a spus: inscriin- 
du-se printre măsurile de perfecțio
nare a vieții economice și sociale 
din țara noastră, proiectul legii pri
vind încadrarea și promovarea in 
muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat, subliniază că oa
menii muncii, încadrați in unitățile 
socialiste de stat în dubla lor ca
litate de producători și proprie
tari ai mijloacelor de producție — au 
dreptul și obligația de a participa 
nemijlocit la îmbunătățirea organi
zării și conducerii activității unită
ților, de a contribui la promovarea 
celor mai bune cadre în funcții de 
conducere.

în spiritul democrației socialiste ce 
caracterizează viața noastră econo
mică, politică și socială care — așa 
cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
— „presupune nu un drept formal, ci 
crearea condițiilor necesare ca omul 
să-și poată exercita și să se bucure 
de acest drept", proiectul acestei 
legi a fost supus dezbaterii publice. 
Oamenii muncii din toate județele 
țării, indiferent de .profesie și pre
gătire, de funcția pe care o exercită, 
de întreprinderea sau instituția în 
care lucrează, au avut astfel posibi

litatea să-și exprime opiniile asupra 
lui, să contribuie direct la îmbună
tățirea prevederilor sale.

Sub conducerea organelor de 
partid, sindicatele au organizat a- 
proape 37 000 mii de adunări, la care 
au participat circa 1,2 milioane sa- 
lariați, dezbaterile organizate de sin
dicate soldîndu-se cu mii de propu
neri și sugestii. A reieșit, ca o tră
sătură generală, aprecierea pozitivă, 
acordul maselor largi de oameni ai 
muncii cu principiile ce stau la baza 
prezentului proiect de lege. Propu
nerile care s-au făcut cu acest pri
lej au fost discutate în Consiliul e- 
conomic și Consiliul social ale Uniu
nii Generale a Sindicatelor, multe din 
ele slujind la îmbunătățirea proiec
tului.

N-am respecta însă întru totul ade
vărul — subliniat pregnant, în cursul 
dezbaterii proiectului — dacă n-am 
releva că, uneori, promovarea pe 
fiecare treaptă ierarhică nu s-a făcut 
în baza unor criterii corespunzătoare, 
fenomenele de subiectivism în aceas
tă direcție fiind semnalate în uni
tățile productive, începind cu catego
riile de încadrare a muncitorilor și 
pînă la cadrele de conducere, în cen
trale și, uneori, chiar în ministere. 
Aplicarea noilor prevederi va pune 
stavilă acestor practici necorespun
zătoare.

în procesul larg al industrializării 
pe care îl cunoaște țara noastră, pa
ralel cu dezvoltarea și modernizarea 
bazei tehnico-materiale, s-au făcut e- 
forturi mari pentru formarea de ca
dre competente, de toate gradele, la 
toate nivelurile.

în acest context, apar cu atît mai 
pregnant rolul și însemnătatea pro
iectului pe care-1 dezbatem azi — ale 
cărui prevederi au tocmai menirea de 
a stimula pregătirea superioară a ca
drelor, de a asigura utilizarea lor cît 
mai judicioasă, in concordanță cu 
pregătirea, aptitudinile și experiența 
lor. Faptul că proiectul de lege stipu
lează obligația personalului încadrat 
în muncă în unitățile socialiste de 
a-și ridica necontenit nivelul pregă
tirii profesionale, de a urma și ab
solvi cursurile de perfecționare ce se 
organizează în unități răspunde, deci, 
unei nevoi reale. O asemenea preve
dere obligă continuu cadrele la pre
gătire la asimilarea noilor elemente, 
la autodepășire.

Noua lege, adoptată intr-un moment 
în care economia, întreaga noastră 
societate se angajează în realizarea 
unor obiective de mare anvergură, 
implică, pentru sindicate, reconside
rarea preocupărilor față de domeniul 
la care ne referim, le pune în față 
o serie de sarcini calitativ noi. Așa 
cum s-a subliniat și la recenta ple
nară a Consiliului Central al 
U.G.S.R., sindicalele vor munci cu 
perseverență pentru înfăptuirea lu
minosului program de educare mar- 
xist-leninislă a oamenilor muncii, 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste, pentru cultivarea în rindul ce
lor ce muncesc a patriotismului so
cialist, a dragostei fierbinți față de 
patrie și partid.

Cît privește promovarea cadrelor 
— îndeosebi a cadrelor de conducere 
tehnico-economică — sindicatele vor 
milita activ pentru cunoașterea apro
fundata a fiecărui om și aprecierea 
obiectivă a valorii sale. Revenindu-le 
sarcina deosebită de a organiza, im- 
preună, cu organele de conducere 
colectivă ale fiecărei unități, consul
tarea colectivelor de muncă, sindica
tele vor veghea cu deosebire ca mo
mentul discutării in colectiv a cadre
lor ce urmează a fi promovate să se 
caracterizeze prin seriozitate și obiec
tivitate, să fie ferite de orice tendință 
de formalism și birocratizare, cu_ a- 
cest prilej conlunndu-se cu adevărat 
profilul complex, profesional și etic, 
al celui în cauză.

'■'■■Sindicatele se angajează ferm să-și 
aduca contribuția la aplicarea întoc
mai a prevederilor legii, convinse 
îa.id ca în acest fel contribuie la 
realizarea politicii de cadre a parti
dului și statului nostru.

Luînd cuvîntul, deputatul Mihai 
Rogoz a spus: Proiectul de lfege 
privind încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat a fost primit și 
studiat cu un deosebit interes de 
muncitorii, maiștrii; tehnicienii și in
ginerii din uzina de autocamioane.

Este cunoscut că partidul și statul 
nostru acordă o atenție deosebită îm
bunătățirii modului de încadrare și 
promovare in muncă a personalului 
de execuție și conducere. Proiectul 
de lege, bazat pe principiile echității 
socialiste, precizează că promovarea 
in funcții de răspundere trebuie fă
cută din rindul acelor salariați care 
au o temeinică pregătire profesio
nală și politică, o bogată experiență 
în producție, capacitatea de a orga
niza și mobiliza colectivele de muncă 
pe care le conduc, dovedesc atașa
ment față de orinduirea socialistă și 
față de interesele poporului, aplică 
în practică politica partidului și sta
tului. Toate aceste prevederi ale 
legii pe care o. dezbatem sînt me
nite să înlăture fenomenele de su
biectivism în promovarea cadrelor, 
greșelile în selecționarea acestora — 
care, trebuie să recunoaștem, au 
existat și mai există în unele uni
tăți, printre care și în uzina noastră.

Introducerea cerinței ca la pro
movarea intr-o funcție de conducere 
a unei persoane să se ceară părerea 
colectivului în care aceasta lucrează 
reprezintă o măsură in spiritul înal
tei democrații socialiste, care carac
terizează întreaga noastră viață po
litică, economică și socială. Tocmai 
in acest spirit mi se pare că for
mula „se va cere părerea colectivu
lui", menționată în art. 16 al Legii, 
nu este suficientă. Consider că ar 
trebui menționat că oamenii muncii 
dintr-un»' colectiv trebuie consultați 
înainte de a se stabili promovarea, 
pentru a se preîntîmpina, de la bun 
început, încercările unora de a eluda 
această procedură, spunînd : „Tova
răși, noi am hotărît. Dumneavoastră 
ce părere aveți ?“ Opinia colectivului 
trebuie să aibă, intr-adevăr, un rol 
hotărîtor în decizia de promovare a 
unor cadre.

Actul normativ în discuție legife
rează drepturile și îndatoririle sala
riaților. Nu sînt prevederi noi, ele 
sînt cunoscute de către toți oamenii 
muncii. Cu toate acestea, manifestări 
de încălcare a acestor prevederi au 
existat și există incă în unele uni
tăți. Nu trebuie să se înțeleagă că, 
o dată fixate drepturile și obligațiile 
salariaților într-o literă de lege, lu
crurile vor merge de la sine. Apli
carea acestor prevederi trebuie în
soțită de o temeinică muncă educa
tivă, de înlăturarea toleranței față de 
lipsuri. Spunînd aceasta, mă gîndesc, 
în primul rînd. la faptul că, în u- 
<ina noastră, printre cei 16 000 de sa
lariați sînt foarte mulți tineri, care 
t-ebuie ajutați să cunoască temeinic* 
itit obligațiile, cit și drepturile, ast
fel incit să-și îndeplinească în chip 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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exemplar sarcinile de producție ce le 
revin, să muncească intr-un spirit 
de înaltă responsabilitate muncito
rească.

ȚinîncT seama de faptul că întîmpl- 
năm dificultăți în încadrarea și pro
movarea personalului de execuție șl 
conducere în sectoarele primare — 
unde condițiile de muncă sînt mai 
grele, Iar retribuirea nu diferă de 
sectoarele de prelucrare la rece — 
propun să fie studiate și găsite so
luții pentru stimularea, atragerea și 
stabilirea cadrelor în aceste sectoare.

Luînd cuvîntul, deputatul Vasile 
BdiZilU a re^eva^ faptul că Partidul 
Comunist Român acționează cu con
secvență pentru crearea tuturor con
dițiilor care să permită afirmarea 
calităților fiecărui om al muncii pen
tru încadrarea sa în societate, apre
ciind că proiectul de lege pen
tru încadrarea și promovarea în 
muncă a personalului din unitățile 
socialiste de stat se circumscrie din 
plin acestei politici a partidului nos
tru. El legiferează faptul că omul 
societății socialiste are posibilitatea 
să contribuie cu toate forțele sale 
fizice și intelectuale, cu întreaga sa 
conștiință, cu puterea sa de creație la 
făurirea României socialiste multi
lateral dezvoltate. Vorbitorul a ară
tat că muncitori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri și economiști din industria

(Urmare din pag. I) 

privire la organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat.

Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale, care 
au examinat acest proiect de lege, 
a fost expus de deputatul Alexan
dru Sencovici, președintele Comi
siei pentru industrie, construcții și 
transporturi.

La discuția generală asupra a- 
cestui proiect de lege au luat cu
vîntul deputății Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Nicolae Anghel, maistru 
la Uzinele „Vulcan" din Capitală, 
Paraschiv Benescu, președintele 
Consiliului județean Galați al sin
dicatelor, Costache Sava, director 
general al Grupului industrial pe
trochimic Pitești, Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, Iosif 
Opriș, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole și, cu amendamen
tele făcute de deputați cu acest 
prilej, a fost supus votului secret.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat Legea cu privire la organi
zarea și conducerea unităților so
cialiste de stat.

în continuarea ordinii de zi, to
varășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi

9
chimică au dezbătut proiectul acestei 
legi, făcînd propuneri pentru îmbu
nătățirea ei, pentru precizarea mai 
concretă a acelor condiții care să 
permită promovarea în funcții supe
rioare pe baze care să înlăture apre
cierile subiective, calitățile persona
le și rezultatele muncii fiind crite
riile hotărîtoare. In același timp, din 
dezbateri a rezultat că noul proiect 
de lege creează condiții ca încadrarea 
și promovarea în muncă a persona
lului să se facă corespunzător nece
sităților dezvoltării economice a uni
tăților socialiste de stat, ale crește
rii rolului și răspunderii individuale 
și colective pe diferitele niveluri ie
rarhice. Acest lucru este cu atît mai 
evident, cu cit creșterea permanentă 
a complexității activității economice 
și sociale a unităților impune în mod 
nemijlocit sporirea importanței ac
tului decizional pentru fiecare treap
tă ierarhică, de la șeful de echipă 
pînă la conducerea colectivă a orga
nizațiilor economice. In aceste con
diții, ocuparea funcțiilor de condu
cere presupune o grijă sporită pen
tru cunoașterea nu numai a calită
ților profesionale, ci și a celor po
litice și organizatorice, o preocupare 
deosebită pentru dezvoltarea acestor 
calități prin forme complexe de per
fecționare.

Activitatea tot mai complexă de 
conducere a centralelor industriale, 
prin dezvoltarea și construirea de noi 
capacități de producție, prin înființa
rea direcțiilor de export-import, cre
area de reprezentanțe comerciale în 
străinătate și societăți mixte cu par

Ședința din 21 octombrie
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a prezentat Expunerea 
la Proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea în mun
că a personalului din unitățile so
cialiste de stat. Raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au 
examinat acest proiect de lege a 
fost prezentat de deputatul Gheor
ghe Vasilichi, președintele Comi
siei pentru muncă, sănătate și asi
gurări sociale.

A urmat apoi discuția generală 
asupra Proiectului de lege, la care 
au luat cuvîntul deputății Andrei 
Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, Nicolae Dragomir, directo
rul Uzinelor „Electromagnetica" 
din București, Teodora Șerșun, ad
junct al președintelui Comisiei 
pentru problemele organizatorice, 
statutare și autonomiei sindicate
lor a Consiliului Central al 
U.G.S.R., Mihai Rogoz, sudor la U- 
zinele de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov, și Vasile Be- 
lizna, adjunct al ministrului in
dustriei chimice.

După discuția pe articole a Pro
iectului de lege, Marea Adunare 
Națională a adoptat, prin vot se
cret, cu amendamentele făcute de 
deputați, Legea privind încadrarea 
și promovarea în muncă a perso
nalului din unitățile socialiste de 
stat. 

teneri externi, impune promovarea 
unor cadre de conducere cu însușiri 
deosebite. Trebuie să recunoaștem — 
a spus vorbitorul — că nu întotdea
una am avut în vedere aceste crite
rii atunci cînd am promovat cadre 
în posturi de conducere, ceea ce a 
avut consecințe negative asupra ac
tivității unor unități din cadrul Mi
nisterului Industriei Chimice.

Prevederile proiectului noii legi 
creează condiții ca asemenea situații 
să nu se mai repete. în viitor, înca
drarea și promovarea în muncă a 
personalului se fac pe bază de exa
men sau concurs. Dacă la aceste pre
vederi adăugăm pe cele referitoare 
la recomandările pe care candidatul 
trebuie să le primească din partea 
colectivului unde își desfășoară acti
vitatea, avem garanția că în viitor se 
vor promova în funcții de conducere 
cele mai bune cadre. De altfel, im
portanța acordată în promovarea ca
drelor aprecierilor și recomandărilor 
colectivului caracterizează aspectul 
profund democratic al proiectului de 
lege.

Consider — a spus în încheiere de
putatul — că aplicarea acestei legi în 
unitățile economice ale industriei 
chimice va conduce la sporirea efi
cienței întregii activități, creîndu-se 
condiții ca rezultatele chimiștilor din 
România să fie pe măsura eforturi
lor pe care poporul nostru le face 
pentru dezvoltarea acestei ramuri in
dustriale. Cu această convingere, îmi 
exprim deplina adeziune la pro'iec- 
tul de lege, pe care îl voi vota cu 
toată încrederea.

în succesiunea lucrărilor, tova
rășul Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, a prezentat 
Expunerea la Proectul de lege pri
vind producerea, folosirea și con
trolul calității semințelor și mate
rialului săditor pentru producția 
agricolă vegetală. Deputatul Du
mitru Coliu, președintele Comisiei 
permanente pentru agricultură și 
silvicultură, a dat citire apoi ra
portului acestei comisii și al Comi
siei juridice la Proiectul de lege 
supus dezbaterii.

La discuția generală asupra a- 
cestui proiect de lege au luat cuvîn
tul deputății Gheorghe Bîlteanu, 
rectorul Institutului agronomic din 
București, Gheorghe Goina, pre
ședintele Cooperativei agricole de 
producție din comuna Sîntana, ju
dețul Arad, și Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe a- 
gricole și silvice.

După discuția pe articole, proiec
tul de lege a fost supus votului 
secret al deputați lor.

Cu amendamentele făcute de de
putați, Marea Adunare Națională 
a adoptat Legea privind produce
rea, folosirea și controlul calită
ții semințelor și materialului săditor 
pentru producția agricolă vegetală.

Lucrările sesiunii vor fi reluate 
astăzi, 22 octombrie.

(Agerpres)

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-au des
fășurat joi lucrările secțiunii pentru 
pionieri a celei de-a Il-a Conferințe 
naționale a Organizației Pionierilor. 
Acest mare forum pionieresc a reunit 
peste 200 de delegați, desemnați în 
cadrul conferințelor orășenești, mu
nicipale și județene.

Au luat parte tovarășii Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Marțian Dan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, ministru pentru pro
blemele tineretului, Mircea Malița, 
ministrul învățămîntului, reprezen
tanți ai Uniunii Tineretului Comunist 
și ai Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor, precum și repre
zentanți ai unor organizații pionie
rești din țări socialiste și ai unor or
ganisme internaționale de copii și 
tineret.

Lucrările secțiunii s-au deschis cu 
tradiționalul ceremonial pionieresc. 
Felicitîndu-i pe micii delegați pentru 
încrederea acordată de cei 1 600 000 
de purtători ai cravatelor roșii, Vir- 
giliu Radulian, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor, adjunct al ministrului învăță
mîntului, a făcut o succintă prezen
tare a activității desfășurate de Or
ganizația Pionierilor în cei cinci ani 
care au trecut de la prima confe
rință. în cuvîntul său, el a subliniat 
bunele rezultate obținute în educarea 
și formarea viitorilor constructori ai 
României socialiste, prin creșterea 
lor în spiritul muncii, al înaltelor 
principii politice, etice și filozofice, 
caracteristice societății noastre, al 
dragostei si respectului față de tre
cutul glorios de luptă al partidului, 
față de înfăptuirile clasei muncitoare 
din țara noastră. Vorbitorul a rele
vat sarcinile de viitor, a menționat 
necesitatea îmbunătățirii muncii po- 
litico-ideologice, de educare comu
nistă, patriotică a pionierilor.

In continuare a fost vizionat fil
mul documentar.de lung metraj 
„Cravate roșii”, inspirat din viața de 
organizație a pionierilor.

Participanții au dezbătut apoi con
ținutul și modul de desfășurare a 
activităților pionierești și au făcut 
numeroase propuneri referitoare la 
îmbunătățirea proiectului de Statut 
al Organizației Pionierilor, la necesi
tatea diversificării activităților vii
toare.

MUZEE
în 1960, la Domnești a fost or

ganizat primul muzeu sătesc din ju
dețul Argeș, cu local propriu, avînd 
două interesante secții — de etno
grafie și de artă feudală. Exemplul 
celor de la Domnești a fost preluat. 
Izvorîte din dorința sătenilor de a 
păstra și face cunoscută cultura ma
terială locală, au mai fost înființa
te — unele foarte recent — încă 10

în două județe rămase în urmă la semănat 

FORJELE MECANICE 
FOLOSITE. NECORESPUNZĂTOR

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Mihai Gere, care a 
transmis salutul adresat participan- 
ților de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
relevînd, în același timp, înalta apre
ciere pe care secretarul general al 
partidului o acordă mișcării pionie
rești. Vorbitorul a subliniat grija 
permanentă a partidului pentru îm
bunătățirea activității Organizației 
Pionierilor, pentru formarea unei 
conștiințe politice și civice ridicate, 
pentru asigurarea unui viitor fericit 
copiilor și tineretului din țara noas
tră.

într-o atmosferă de vibrant entu
ziasm, purtătorii cravatelor roșii 
prezenți în sală au adresat un me
saj tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, între altele : Pen
tru noi, pionierii și școlarii din toate 
județele României socialiste — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — înfrățiți în idealuri, 
în muncă, în cîntec și voioșie, vizi
tele de lucru pe care le-ați făcut 
de-a lungul anilor pe meleagurile 
noastre constituie amintiri de neuitat. 
Vor rămîne vii în memoria noastră 
momentele sărbătorești prilejuite de 
vizita dumneavoastră în școli din 
Capitală, precum și cea de la Școala 
generală nr. 56, acolo de unde a por
nit chemarea la muncă patriotică 
pionierească. Ne-au bucurat nespus 
cuvintele prin care ați apreciat ini
țiativa și rezultatele muncii noastre. 
Dînd glas gîndurilor tuturor copiilor 
țării, se spune în încheierea mesa
jului, noi, delegații celor peste 
1 600 000 de purtători ai cravatelor 
roșii, ne angajăm solemn în fața 
partidului, a dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general,1 să creștem 
în spiritul înaltelor trăsături ale cla
sei noastre muncitoare, al idealurilor 
Partidului Comunist Român, luptînd 
neobosit pentru a transforma fiecare 
detașament într-un puternic' colec
tiv de educare comunistă a pionieri
lor. Vom depune toate eforturile 
pentru a ne însuși temeinic cunoș
tințe teoretice și deprinderi practice, 
pentru ca mîine să putem duce, cu 
iscusință și dăruire, patria pe noi 
culmi.

★
în aceeași zi, pionierii-delegațl au 

depus jerbe de flori la Monumentul 
eroilor pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor patriei.

(Agerpres)

SĂTEȘTI
asemenea muzee. < între acestea, 
amintim pe cel de la Retevoești, 
cu expoziții de istorie locală și 
artă populară, și cel de la Berevoești, 
cu expoziții de artă plastică contem
porană. De menționat că peste tot 
exponatele sînt donații ale sătenilor, 
îndeosebi ale intelectualilor din co
munele respective.

Un reprezentant 
strălucit al științei

românești

DR. DIMITRIE BRÂNDZĂ
Se împlinesc 125 de ani de la naș

terea doctorului și naturalistului Di- 
mitrie Brândză, savant care prin în
treaga sa viață și operă a fost un 
reprezentant strălucit nu numai al 
științei românești, dar și al celei uni
versale.

S-a născut la 22 octombrie 
1846, In județul Botoșani, în sa
tul Bivol, Viișoara de azi. încă 
din tinerețe, ca elev al Academiei 
Mihăilene' din Iași (unde a avut 
printre profesori și pe Gr. Cobălces- 
cu), el a îndrăgit științele naturii. La 
vîrsta de 18 ani, în 1864, a fost trimis 
la Paris, unde s-a înscris atît la 
Facultatea de medicină, cît și la cea 
de științele naturale. Aici, datorită 
deosebitei lui capacități profesionale 
și puteri de muncă, și-a luat diploma 
de licență în științe naturale în nu
mai doi ani (noiembrie 1866), urmînd 
concomitent, cu deosebită stăruință 
și capacitate, și cursurile Facultății de 
medicină. In anul următor ocupă 
prin concurs catedra de botanică și 
zoologie de la Facultatea de științe 
a Universității din Iași, deși nu avea 
decît 21 de ani. După ce a organizat 
această catedră în timp de numai un 
an, el a plecat, în 1866, din nou la 
Paris, pentru a-și continua studiile la 
Facultatea de medicină. în 1869 și-a 
luat cu succes doctoratul în medicină 
(cu o teză despre studiul terapeutic și 
botanic al plantelor din familia Gen- 
tiaceelor, utilizate în medicină). Cu 
acest prilej, el a obținut și titlul de 
„laureat al Facultății de medicină" 
și a fost distins cu medalia de bronz 
pentru valoarea tezei sale.

Reîntors în patrie în același an, 
pe lîngă activitatea sa de profesor 
universitar la catedra de bo
tanică și zoologie, el a început să 
practice medicina ca medic secundar 
la Spitalul Spiridoniei din Iași (în 
secția de chirurgie condusă de dr. 
Russ), medic „de cuartal", medic și 
profesor de igienă la seminarul „So- 
cola". în același timp, era profesor 
de științe naturale la Liceul Național 
și custode al muzeului Societății de 
medici și naturaliști din Iași. In anul 
1874 a fost transferat la catedra va
cantă de botanică și zoologie de la 
Universitatea din București, fiind 

numit și director al Grădinii botani
ce din Cotroceni. Primul muzeu bo
tanic înființat de prof. dr. Brândză, 
în 1882, printr-o muncă intensă, a fost 
distrus de incendiul din 24 martie 
1884. Dar el a luat hotărîrea de a-1 
reface din temelii și de a crea o 
nouă grădină botanică. Cu sprijinul 
primit din partea Academiei, minis
terului și a studenților s-a putut 
construi un monumental institut bo
tanic, care cuprindea și muzeul, in
stalat In actuala grădină botanică de 
la Cotroceni. La 22 februarie 1891, 
D. Brândză și-a ținut aici cursul 
inaugural, curs pe care l-a continuat 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, 
cînd — bolnav fiind — a fost nevoit 
să-și ia un concediu medical. Retras 
la Slănicul Moldovei, moare în ziua 
de 3 august 1895, în vîrstă de numai 
49 de ani.

O recunoaștere a muncii sale știin
țifice, plină de devotament și abne
gație, pentru progresul științei româ
nești o constituie și alegerea sa 
printre primii membri ai Societății 
Academice Române, la vîrsta de nu
mai 34 de ani. In cele aproape trei 
decenii de activitate didactică și 
de cercetare științifică, savantul 
D. Brândză a elaborat 23 de lucrări și 
studii de botanică, anatomie, zoolo
gie, parazitologie etc., publicate în 
țară și străinătate. EI a descoperit și 
descris, pentru prima dată, o serie 
de plante. Opera sa de căpetenie ră
mîne însă lucrarea „Prodromul Florei 
Române", apărută între 1879—1883, 
încununată cu premiul „Gh. Lazăr" 
al Academiei Române. Aceeași dis
tincție a primit-o și pentru lucrarea 
„Flora Dobrogei". D. Brândză a fost 
un înnoitor și în activitatea didac
tică, Astfel, pentru o mai bună pre
gătire 'a studenților, el a introdus 
pentru prima dată la noi lucrările 
practice de microscopie, a'organizat 
excursii științifice etc. Creator de 
școală, eminent organizator al în
vățămîntului, exemplu de tenacitate 
și dăruire în muncă, dr. Dimitrie 
Brândză rămîne o adevărată figură 
de savant patriot, mîndrie a științei 
românești și universale.

Dr. Ion ȚUGUI

c o n e m a
© Cermen : CRÎNGAȘI — 16; 18;
20.
© Columna ; MIORIȚA — 9; 15.

• Povestirile lui Hoffmann: VIC
TORIA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,15. 
© Motodrama : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,°'' 
© Gaudeamus igitur : 
9: 15.
© Lampa Iul Aladin :
11,30; 18,15; 20,30.
© Floarea de cactus :
9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30;. 13,45; 16; 18,15: 
20,30.

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.
© Așteptarea : FERENTARI . — 
15,30; 17,45; 20.
© Ritmuri spaniole : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 3814) —
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.
© Asediul : MUNCA — 16; 19.
© Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 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, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
© Șansa : LIRA — 15,30; 18; 20,15. 
o 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.
• Frații : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,30.
© - Don Quijotte — 10; 12; 14,15. 
Răsună valea — 16,30, Program de 
filme de animație din R.D.G. — 
18,45, Fructele mîniei — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
© Baladă pentru cei căzuțl : FLO- 
REASCA — 9; 15.
© Cromwell : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19, FLOREASCA — 19.
© Serata : UNIREA — 9; 15.
© Tabla viselor : UNIREA — 18; 
20.
© Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 în continuare, GRI- 
VIȚA - 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, FLAMU
RA _ 9; n,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
© Timpul berzelor : BUZEȘTI — 
15,30: 18: 20,15.
© Evocări : VIITORUL — 9; 15.
© Tick, Tick, Tick : VIITORUL — 
18; 20.
© Boxerul : COSMOS - 15,30; 18;
20.15.
© Start Ia moștenire : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, ARTA
— 18; 20,15.
© Cerul n-are gratii : ARTA — 
9; 15.
© Brigada Diverse în alertă : MO
ȘILOR - 15; 16,45; 18,45; 20,45.
© Simon Bolivar : VITAN — 15,30: 
18; 20,30.
© Săptămîna nebunilor : LUMINA 
9,30—16 în continuare, 18,15; 20,30. 
© Greșeala fatală : PACEA — 
15,45; 18; 20.

teatre
DOINA

DOINA —

SCALA

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu“ (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Carlo 
Zechi (Italia) — 20.
© Teatrul de Operetă : Logodni
cul din Lună — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
D-ale carnavalului — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Schimbul — 19,30.
© Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical (sala Sa
voy) : Vox Boema — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Spargere la mie
zul nopții — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 15, (sala din str. Acade
miei) : Bandiții din Kardemomme 
— 17.
© Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Concert de muzică populară 
românească — 19,30.

t
18,00 Căminul. Din cuprins ; © An

cheta emisiunii : Deprinderi 
și obișnuințe (I) © Informații 
de la ADAS © Raidul Că
minului © Sfaturi gospodă
rești © Din nou despre modă 
cu Doina Levința. Moda de 
toamnă și de iarnă pentru 
bărbați. Emisiune de Ion 
Dumitrașcu.

18,50 Lumea copiilor. „Caruselul 
năzdrăvan" — emisiune 
zical-distractivă. Regia : 
tiana Sireteanu.

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

trn cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 

Cronica politică internă de 
Eugen Mândrie.
Muzică populară interpretată 
de Dorin Cuibaru.
Mai aveți o întrebare T" 
Creierul — centrala cu 
14 000 000 000 de neuroni. Par
ticipă neurologi cunoscuți 
din mai multe țări ale lumii 
prezenți în țara noastră cu 
ocazia lucrărilor celui de-al 
XIX-lea Congres național de 
neurologie. Prezintă 
Petru.
Film artistic : „Calea
grea". Cu : Humphrey 
gard, Rod Steiger, Jan Ster
ling. Regia : Mark Robson. 
Telejurnalul de noapte.
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22,50
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Turneul Ansamblului 

de balet „China"
Ansamblul de balet „China" a sus

ținut joi seara, pe scena Operei ro
mâne de stat din Cluj, al doilea spec
tacol. Au fost prezentate selecțiuni 
din baletele „Detașamentul roșu de 
femei" și „Fata cu părul cărunt", 
concertul pentru pian și orchestră 
„Fluviul galben", dansuri și melodii 
populare. Au fost prezenți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, personalități ale vieții 
științifice, oameni de cultură, șefi ai 
unor instituții și întreprinderi, zia
riști. Spectacolul s-a bucurat de o 
primire deosebit de călduroasă, artiștii 
oaspeți fiind îndelung aplaudați.

In dimineața aceleiași zile, conduce
rea ansamblului de balet „China" și 
un grup de artiști chinezi au fost 
primiți de către ing. Trofin Sl- 
medrea, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean.

La amiază, consiliul popular jude
țean a oferit o masă în cinstea soli
lor artei chineze. (Agerpres)

Noul sediu al Muzeului 

literaturii române

In str. Fundației nr. 4, din Bucu
rești, a fost inaugurat joi la amiază 
noul sediu al Muzeului literaturii 
române. Exponatele înfățișează selec
tiv întreaga literatură română cul
tă, de la cele mai Vechi monumen
te ale literaturii române scrise, pînă 
în zilele noastre. Muzeul oferă astfel 
o imagine completă a dezvoltătii 
scrisului și artei literare românești, a 
contribuției unor personalități lite
rare la lupta de eliberare națională 
și socială a poporului român.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej au rostit cuvîntări Șerban 
Cioculescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, directorul Bibliotecii Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, prof. univ. Dumitru Păcu- 
rariu, decanul facultății de filologie 
a Universității București, prof. Amza 
Săceanu, președintele Comitetului 
pentru cultură și educație socialistă 
al municipiului București, și Alexan
dru Oprea, directorul muzeului.

Inaugurarea noului sediu al Mu
zeului literaturii române a prilejuit, 
totodată, evocarea personalității ilus
trului cărturar român D Panaitescu- 
Perpessicius, fondatorul acestei insti
tuții, de la a cărui naștere s-au îm
plinit, la 21 octombrie, 80 de ani.

(Agerpres)

Cu o săptămînă în urmă, la Comi
tetul județean Cluj al P.C.R. s-a dis
cutat cu toți factorii de răspundere 
despre necesitatea de a se depune 
eforturi susținute pentru încheierea 
în cîteva zile a însămînțărilor și apoi 
a recoltării, transportului și depozită
rii produselor. S-a insistat, în mod 
deosebit, asupra necesității utilizării 
cu randament maxim a tractoarelor 
și semănătorilor, a mijloacelor de 
transport, s-au indicat măsuri privind 
buna organizare a muncii la recoltat 
și eliberarea terenului. într-un nu
măr mare de unități, indicațiile date 
au fost aplicate întocmai și, ca ur
mare, multe din ele raportează în
cheierea cu succes a însămînțărilor și 
chiar a recoltărilor, iar în altele se 
lucrează pe ■ ultimele suprafețe.

Cu toate acestea, ținînd seama de 
timpul înaintat, situația pe ansam
blul județului nu este deloc mulțu
mitoare. Pînă în ziua de . 20 octom
brie a.c., cînd practic semănatul griu
lui trebuia încheiat, cooperativele a- 
gricole au însămințat doar 30 491 ha, 
adică 64 la sută din suprafața prevă
zută. Un mare număr de cooperative 
agricole bat pasul pe loc. Cauzele care 
fac ca ritmul lucrărilor să fie neco
respunzător constau în utilizarea ne
rațională a mijloacelor mecanice la 
arat și semănat și eliberarea cu în- 
tîrziere a terenului. în multe unități, 
printre care cele din Erata. Ceanu 
Mare, Gilău, Vîlcele și altele, tractoa
rele lucrează abia cu jumătate din 
capacitate. Multe dintre ele se defec
tează des, iar reparațiile se fac a- 
nevoios și superficial. La cooperativa 
agricolă Gilău, trei tractoare din cele 
11 existente erau defecte, iar altora 
le lipseau piesele de schimb. Aseme
nea situații sînt și în alte unități. 
Deși s-a dat indicația ca tractoarele 
să lucreze în schimburi prelungite, 
să se asigure tractoriștilor hrană 
caldă în cîmp, în multe unități mij
loacele mecanice ies tîrziu la lucru, 
se pierde mult timp pentru alimen
tarea cu carburanți a mașinilor.

în unele unități, semănatul se des
fășoară anevoios, deoarece nu s-a 
eliberat și pregătit terenul. Din ul
tima situație operativă rezultă că în 
cooperativele agricole s-au recoltat 
numai 26 719 hectare cu porumb, ceea 
ce reprezintă aproape 64 la sută din 
suprafața cultivată. Ritmul de elibe
rare a terenului este lent. în coope
rativa agricolă Boian, de pildă, nu 
s-a însămințat decît ceva mai mult 
de jumătate din cele 320 hectare, 
deoarece în ultimele zece zile, cele 

.13 tractoare au lucrat doar parțial la 
arat, pregătitul terenului și însămîn- 
țat. în restul timpului au fost folo
site la alte munci, întrucît nu aveau 
teren eliberat. Aici, din cele 330 hec
tare cu porumb nu s-au recoltat de

cît 110 hectare pentru ,că nu există 
suficiente brațe de muncă. în loc să 
se preocupe de mai buna organizare 
a muncii, pentru utilizarea completă 
a mijloacelor de transport, Mihai 
Moldovan și președintele Simion Dră- 
gan căutau să modifice planul de 
amplasare a culturii griului, contrar 
hotărîrilor luate anterior. Deși inițial 
s-a prevăzut să se însămînțeze 70 

“hectare cu grîu după grîu, neavînd 
teren liber, această suprafață a fost 
majorată ad-hoc la 100 hectare.

In vederea urgentării lucrărilor de 
eliberare a terenului, este necesar să 
se acorde un sprijin mai operativ 
unor cooperative agricole care nu 
dispun decît de foarte puține mijlo.ace 
proprii. La cooperativa Frata, din 600 
hectare cu griu au fost însămînțate 
doar 330 hectare din cauză că se in- 
tîmpină mari greutăți la eliberatul 
terenului. „Avem multă sfeclă de 
transportat — ne spune inginerul-șef 
loan Lungu. Am solicitat autoca
mioane întreprinderii de transporturi 
auto, dar nici jumătate din comenzi 
n-au fost satisfăcute, deși noi mobi
lizăm zilnic zeci de cooperatori pen
tru încărcatul acestora. Mai avem 
încă circa 140 tone cartofi pentru să- 
mință în cîmp, dar centrul de pro
ducerea semințelor, cu care avem 
contract, nu a luat măsuri pentru 
transportul acestora în totalitate. 
Centrul de legume și fructe Turda 
nu se grăbește cu preluatul cepei, al 
morcovilor și altor produse ce se 
află în grămezi pe cîmp, în timp ce 
pe noi ne încurcă la eliberatul tere
nului în vederea semănatului".

Preluarea și transportul produselor 
sînt probleme nerezolvate și la coo
perativele din Plăiești, Moldovenești 
etc. Dar acestea nu sînt singurele 
neajunsuri. Nici la Frata, nici la 
Mociu, de pildă, nu s-a aplicat in
dicația de a se recolta porumbul cu 
tulpini cu tot și a se trage la mar
ginea tarlalei pentru a face loc trac
toarelor.

în multe unități, mijloacele de 
transport nu sînt utilizate cu randa
ment normal. în dimineața zilei de 
19 octombrie, la cooperativa agricolă 
Vîlcele nu erau oameni suficienți 
pentru a încărca camioanele și re
morcile, La baza de recepție din 
Apahida, din cauza slabei organizări 
a muncii, se pierde mult timp cu des
cărcatul camioanelor.

Este necesar, deci^ să se acționeze 
energic pentru ca și unitățile rămase 
în urmă să urgenteze lucrările, se 
impune o prezență mai activă a spe
cialiștilor, a organelor agricole jude
țene în acele unități unde munca nu 
este bine organizată.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

SIBIU

în cooperativele agricole din jude
țul Sibiu, pînă la data de 20 octom
brie a. c., s-a însămințat cu grîu și 
secară numai 50 la sută din supra
fața prevăzută. Este foarte puțin in 
raport cu condițiile locale și cu po
sibilitățile cooperativelor . agricole. 
Faptul că ne aflăm la data cînd în- 
sămînțările de toamnă trebuiau 
practic încheiate și, totuși, nu s-a 
realizat nici jumătate din prevederi, 
nu s-a mai întîlnit de mulți ani. 
Cauzele ? Cu prilejul diferitelor ana
lize s-a apreciat că, în acest an, 
forțele mecanice sînt insuficiente. 
Făcînd demersurile de rigoare la 
minister, zilele acestea vor intra în 
județ noi tractoare, achiziționate din 
fonduri proprii. Se discută, de ase
menea, despre redistribuirea unor 
forțe mecanice din județele mai a- 
propiate care se află într-un stadiu 
mai avansat cu semănatul. Dar nu 
numai lipsa de tractoare, invocată 
atît de des de unele cooperative a- 
gricole și secții de mecanizare, de
termină întîrzierea semănatului, ci și 
slaba organizare a muncii.

Despre deficiențele organizatorice 
manifestate în activitatea cooperati
velor agricole din județul Sibiu am 
mai scris într-un articol recent pu
blicat în paginile ziarului nostru. 
Revenim acum, deoarece un nou'7 
raid efectuat a scos la iveală încă 
multe alte lipsuri, față de care fac
torii de răspundere din unități ma
nifestă o atitudine de toleranță. La 
cooperativa agricolă din Axente Se
ver s-au însămințat cu griu numai 
170 hectare din cele 360 planificate. 
In mod normal, cu cele 14 tractoare 
din dotarea secției de mecanizare 
semănatul s-ar putea termina în cel 
mult o săptămînă — dar nu în ritmul 
în care se lucrează acum. „Deși facem 
de cu seară planuri de muncă minu
țioase — ne spune tov. Costea Ioniță, 
inginerul-șef al cooperativei agricole 
— a doua zi sînt date peste cap, din 
cauză că unii mecanizatori ca 
Gheorghe Poșa, Hans Schuster și 
alții pleacă la lucru la 8,30—9 di
mineața și se întorc cînd soarele este 
încă sus. Multe greutăți provoa
că însăși conducerea S.M.A. Deu
năzi, inginera principală a S.M.A. 
i-a aprobat unui tractorist să 
meargă să transporte țiglă. Este 
o încălcare a indicațiilor care pre
văd că de organizarea muncii me
canizatorilor să ne ocupăm noi, spe
cialiștii din cooperativă și să nu se 
treacă peste hotărîrile pe care le 
luăm".

O altă cauză a întirzierii lucrări

lor o constituie deficiențele de orga
nizare privind, mai ales, efectuarea 
reparațiilor accidentale. La S.M.A. 
Șeica Mare, de dimineață, o parte 
din tractoare se aflau „pe butuci" în 
curtea secției. Pe la ora prînzului, 
cînd ne-am oprit din nou aici, cele 
trei tractoare plecaseră. Sosiseră, în 
schimb, alte 6 pentru reparații mă
runte care puteau fi executate, cu 
mai puțină pierdere de vreme, direct 
în cîmp.

Măsurile luate în ultimele zile 
pentru eliberarea cît mai grabnică a 
terenurilor — transporturi masive 
efectuate fie cu mijloace auto închi
riate, fie cu atelajele proprii — au 
condus la lărgirea vizibilă a frontu
lui de lucru pentru tractoare în .mai 
toate unitățile rămase în urmă — 
Chirpăr, Ocna Sibiului, Bruiu, Cor- 
nățel, Nocrich și altele. în această 
situație a fost nevoie de măsuri efi
ciente și pentru sporirea randamen
tului acestor mijloace mecanice de 
bază ; bunăoară, 40 de tractoare au 
fost redistribuite pentru a lucra în 
cooperativele agricole rămase în 
urmă. „Sînt măsuri de ordin orga
nizatoric, pe care nu putem decît să 
le salutăm — ne spuneau mai mulți 
ingineri din aceste unități. S-au omis 
în schimb altele, la fel de importan
te. In timp ce pentru semănat 
n-avem încă destule mijloace, 
S.M.A.-urile își îngăduie să trans
porte cu tractoarele piese de 
schimb sau motorină, lucru pe care 
l-ar putea face foarte bine și cu 
autocamioanele. De la toate secțiile 
s-ar aduna astfel nu mai puțin de 
16 tractoare, care, la suprafața care 
a mai rămas de însămințat, ar în
semna cîștigarea a cel puțin două 
zile bune de lucru".

Am înfățișat această opinie condu
cerii direcției generale agricole ju
dețene. „Este o propunere bineveni
tă și chiar de mîine o vom punp 
în practică" — ni s-a spus.

în județul Sibiu este iarăși timp 
frumos pentru executarea lucrărilor 
de toamnă. In vederea eliberării și 
pregătirii grabnice a terenului, pen
tru urgentarea semănatului, ca și a 
recoltării porumbului, cartofilor, 
sfeclei de zahăr și furajelor se cere 
ca, în cadrul complexului de măsuri 
pentru recuperarea întîrzierilor, un 
Ioc preponderent să-1 aibă cele de 
ordin organizatoric, astfel incit toa
te forțele și mijloacele existente să 
acționeze la întregul potențial.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

■> • i
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R. VIZITELE DELEGAȚIEI DE GUVERNATORI Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Italiei,
Joi, 21 octombrie 1971, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit la sediul Comitetului Cen
tral cu tovarășul Nambudiripad E. M. 
Sankaran, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului Comunist din 
India . (Marxist), care și-a petrecut 
concediul de odihnă în țara noastră.

La primire, a participat tovarășul

Vizitele delegației P. C. Mexican
în cadrul vizitei pe care o face în 

țara noastră, delegația Partidului Co
munist Mexican, condusă de tovară
șul Arnoldo Martinez Verdugo, prim- 
secretar al C.C. al P.C.M., a vizitat 
cel de-al V-lea Pavilion de mostre 
din București și Institutul de cerce
tări pentru viticultură și vinificație 
de la Valea Călugărească. De aseme
nea, în județul Constanța au fost vi
zitate întreprinderea de, morărit și 
panificație „Dobrogea", I.A.S. Mur-

Vizitele delegației Partidului Socialist 
Popular din Norvegia

Delegația P.S.P. din Norvegia, con
dusă de Finn Gustavssen, președin
tele partidului, a vizitat județul Me
hedinți, Sistemul hidroenergetic și de 
navigație de Ia Porțile de Fier. 
Oaspeții au făcut o vizită Ia comite
tul' județean de partid, unde .s-au în- 
♦tbfit'.cu tovarășul Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R.

/:

Vizita vicepreședintelui Adunării Federale
a R. S. F. Iugoslavia

Vicepreședintele Adunării Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, Peko Dapcevici, 
președintele grupului iugoslav al 
Uniunii interparlamentare, a vizitat, 
joi, cartiere de locuințe, monumente

Vizitele delegației agricole
din R. P. D. Coreeană

Delegația agricolă din R.P.D. Co
reeană, condusă de Ciang lung Phil, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Agricultură, a continuat miercuri 
și joi călătoria în țară, însoțiți de 
Ion Ceaușescu, secretar general- în' 
Ministerul Agriculturii, . Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor, 
oaspeții au vizitat întreprinderi in
dustriale, au făcut o excursie in

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
V

Apropiata aniversare a Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socialiste 
România a prilejuit numeroase ma
nifestări culturale și cu \caracter edu
cativ în întreaga țară.

La Ploiești a avut loc vernisajul 
unor expoziții de pictură, fotografii 
și documente, înfățișînd aspecte din 
timpul pregătirilor de luptă și poli
tice a militarilor forțelor noastre ar
mate. în același oraș, la casa arma
tei a fost organizat un simpozion cu 
tema „Contribuția economică și mili
tară a României în luptele antifas
ciste" încheiat cu un montaj de ver
suri și cîntece.

în peste 40 de comune din județul 
Suceava ofițeri au vorbit despre sem
nificația Zilei Forțelor Armate.

La Craiova au conferențiat gene- 
raul-maior Dumitru Pletos și gene- 
ralul-maior în rezervă Teodor Grigo- 
riu, despre succesele ce le obțin mi
litarii în pregătirea de luptă și poli
tică, despre eroismul ostașilor ro
mânii

Elevii școlii de ofițeri „Mihai Vi
teazul" s-au întîlnit cu prof. Dumi
tru Papoiu, muzeograf la Muzeul mi
litar central, care le-a vorbit des
pre tradițiile de luptă ale poporului 
român pentru libertate națională și 
socială.

La Casa armatei din Sibiu a avut

In curind o nouă 
premieră 

la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra"

La teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" din București va 
avea loc în curînd premiera 
piesei „Ziariștii" de Al. Miro- 
dan. în distribuție : Virgil Ogă- 
șanu, Toma Caragiu, George 
Oancea. Victor Rebengiuc ș.a.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă in jumătatea 
de sud a țării. Cerul a fost mai mult 
senin. în rest cerul s-a înnorat trep
tat, iar in nordul Moldovei, în cursul 
după amiezii, local, a plouat. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
9 grade la Miercurea Ciuc și 22 grade 
la Tg. Ocna. In București : Vremea 
a fost călduroasă și frumoasă cu ce

Andrei Ștefan, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la activi
tatea celor două partide și în legă
tură cu unele aspecte ale mișcării co
muniste și muncitorești, ale situației 
internaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

fatlar, portul maritim, monumentele 
arheologice, precum și stațiunile de 
pe litoralul Mării Negre.

Delegația P.C. Mexican s-a întîlnit 
cu tovarășul Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., care a 
prezentat oaspeților preocupările și 
activitatea comuniștilor din județul 
Constanța în etapa actuală.

In județul Dolj delegația a vizitat 
uzina „Electroputere“-Craiova și 
I.A.S. Segarcea și a avut o întîlnire 
la Consiliul popular municipal Cra
iova.

Delegația P.S.P. din Norvegia a 
vizitat, de asemenea, Uzina de alu
miniu și Uzina de prelucrare a alu
miniului din Slatina.

istorice și de artă din orașul Brașov 
și stațiunea turistică Poiana Brașov.

In onoarea oaspetelui iugo
slav, prim-vicepreședintele Consiliu
lui popular al municipiului Brașov, 
ing. Marin Decu, a oferit un dineu.

Delta Dunării și în Insula Mare a 
Brăilei. Delegația ă fost, de aseme
nea, oaspete al cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno-co- 
reeană" din comuna Făcăieni. județul 
Ialomița.- ------ .. _

Joi după-amiază, delegația s-a îna
poiat in Capitală.

(Agerpres)

loc, de asemenea, o întîlnire a tine
rilor ofițeri, maiștri militari și sub
ofițeri cu veterani ai războiului anti
hitlerist.

★
La x Casa Centrală a Armatei din 

București au avut loc o seară lite
rară și o seară de versuri patriotice, 
în lectura unor actori de la Teatrul 
„Constantin Nottara". în cadrul ace
lorași manifestări, generalul-colonel 
în rezervă Radu Niculescu-Cociu, 
autorul volumului de memorii de 
război — „La comanda corpului 7 
armată", recent apărut în Editura 
militară, s-a întîlnit cu cititorii.

La Biblioteca centrală a M.F.A. a 
fost deschisă o expoziție a cărții cu 
tematică patriotică și militară. Ală
turi de vechi scrieri militare româ
nești, expoziția prezintă numeroase 
lucrări de literatură istorică, social- 
politică și beletristică, recent apă
rute.

în colaborare cu comitetul de 
partid al Școlii militare de ofițeri 
activi, Radiodifuziunea română a or
ganizat la Sibiu un concurs pe tema 
„Pagini de vitejie românească". Au 
participat elevi ai școlilor militare, 
tineri din fabrici și uzine, pionieri și 
școlari.

(Agerpres)

Turneul teatrului

„Vladimir Maiakovski"
Joi seara, pe scena teatrului na

țional „Vasile Alecsandri", din Iași, 
colectivul teatrului academic „Vla
dimir Maiakovski" din Moscova a 
prezentat piesa „Talente și admira
tori" de A. N. Ostrovski. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
interpreții fiind răsplătiți cu vii a- 
plauze. Cu acest spectacol, teatrul 
academic „Vladimir Maiakovski" și-a 
încheiat turneul la Iași.

(Agerpres)

rul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a fost de 
20 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
23, 24 și 25 octombrie : Vremea va 
avea un caracter schimbător, cerul 
temporar noros. în Maramureș, Mol
dova și Dobrogea se vor semnala ploi 
slabe locale. Vint potrivit. Tempera
tura aerului va înregistra o scădere 
ușoară la începutul intervalului în , 
jumătatea de nord-est a țării : mi
nimele vor fi cuprinse între 0 și 10 
grade, local mai coborîte, iar maxi
mele între 10 și 20 grade. Ip Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, 
cer schimbător, vînt potrivit, tem
peratura ușor variabilă.

DIN STATELE UNITE ALE AMERICII Francesco De Martino, va face o vizită
Joi seara, vicepreședintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, a oferit 
un dineu în onoarea delegației de 
guvernatori din Statele Unite ale A- 
mericii, condusă de .Warren Hearnes, 
guvernator al statului Missouri, și a 
persoanelor oficiale americane care 
o însoțesc.

Au luat parte Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Gheorghe 
Stoica, membru al Consiliului de 
Stat, Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, loan Avram, Cornel Burtică și 
Florea Dumitrescu, miniștri, Gheor
ghe Cioară, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, vicepreședin
tele Consiliului de Stat, Manea Mă
nescu, și conducătorul delegației de 
guvernatori din Statele Unite ale A- 
mericii, Warren Hearnes, au rostit 
toasturi.

★

în cursul zilei de joi, la Comitetul 
de Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală au continuat convorbi
rile dintre Petre Blajovici, președin
tele comitetului, și membrii delega
ției de guvernatori din Statele Unite 
ale Americii, condusă de Warren 
Hearnes, guvernator al statului Mis
souri.

Delegația este însoțită de Charles 
Ryrley, director pentru relațiile Fe
derație—Stat' a Conferinței naționale a

Sosirea unei delegații
de activiști

Joi la amiază, a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul Pavel Petrovici 
Anisimov, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S., care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită de 
schimb de experiență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii

0 delegație a Asociației de prietenie

O delegație a Asociației de priete
nie sovieto-române, condusă de Rah- 
mâtjaeva Saiera, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sovietului re
gional Tașkent, a sosit joi în Capitală, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., spre a face o-vizită în 
țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de C. Paraschivescu-

Sosirea in Capitală a unei delegații a femeilor din Chile
Joi, a sosit in Capitală o delegație 

a femeilor din Chile, condusă de Nil- 
dan Panicucci, membră a partidului 
socialist, director executiv al Co
ordonării centrelor de mame 
(COCEMA) care, la invitația Consi
liului național al femeilor din Repu
blica Socialistă România, va face o 
vizită de prietenie în țara noastră. 
Din delegație fac parte : Ester Calvo, 
consilier național al COCEMA, mem
bră a Mișcării de acțiune populară 
unitară, Elsa Gomez, membră a parti
dului socialist, director executiv al 
COCEMA din Punta Arrenas, Norma
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HANDBAL FEMININ

„Trofeul Carpați"—26-31 octombrie, 

un mini-campionat mondial
' Foarte curînd, la Cluj și Galați vor 

avea loc edițiile feminină și, respec
tiv. masculină ale „Trofeului Car
pați", întrecere de tradiție în hand
balul internațional. Sala sporturilor 
din Cluj va fi gazdă a turneului fe
minin, între 26 și 31 octombrie. Eve
nimentul a suscitat deopotrivă inte
resul și preocupările organizatorilor, 
cit și ale celor mai bune echipe na
ționale din Europa. Aceasta, pentru 
că în decembrie este programat tur
neul final al campionatului mondial, 
în vederea căruia formațiile califi
cate se pregătesc în mod intens și 
cu toată atenția.

Ediția de la Cluj a „Trofeului Car- 
pați" se va bucura de prezența unor 
echipe naționale din elita handbalu
lui internațional — Ungaria, dețină
toarea titlului mondial. Iugoslavia, 
vicecampioană mondială, R. D. Ger

Automobiliștii noștri se pregătesc 
. pentru „Raliul Balcanic"

La sfirșitul lunii viitoare, pe un 
traseu in lungime de 1 651 km (cu 15 
probe speciale),, se va desfășura, în 
organizarea Automobil-Turing Clubu
lui din Grecia, cel de-al 7-lea Raliu 
Balcanic, competiție sportivă de tra
diție rezervată celor mai buni auto- 
mobiliști din țările balcanice. Startul 
și sosirea vor avea loc la Atena, în
tregul traseu, de altfel, străbătînd te
ritoriul Greciei.

Cursa se anunță foarte disputată; Ia 
locurile fruntașe candidează echipaje
le grecești — avantajate de faptul că 
cunosc bine traseul, pe care au putut, 

guvernatorilor din Washington, dis
trictul Columbia, și A.E. Manell, a- 
sistent special al secfetarului de stat 
pentru legăturile cu guvernatorii.

La convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate, au luat 
parte Nicolae Nicolae, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Vasile Bumbăcea, adjunct al minis
trului transporturilor și telecomuni
cațiilor, Nicolae Cocoș, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Mihai Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății, Florin Paveles- 
cu, adjunct al ministrului agricultu
rii, industriei alimentare, silvicultu
rii și apelor, membri ai conducerii 
C.S.E.A.L. și ai altor ministere și in
stituții centrale de stat.

In timpul convorbirilor au fost a- 
bordate probleme concrete legate de 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor economice dintre România și’-Sta- 
tele Unite ale Americii.

★
în cursul dimineții, membrii dele

gației de guvernatori din S.U.A. au 
participat la o ședință a sesiunii Ma
rii Adunări Naționale și au vizitat 
expoziția „Dezvoltarea economico- 
socială a Republicii Socialiste Ro
mânia in perioada 1971—1975“ orga
nizată la Palatul M.A.N.

★
La amiază, ambasadorul S.U.A. la 

București, Leonard C. Meeker, a ofe
rit un dejun cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației de guver
natori din Statele Unite ale Ame
ricii.

Au luat parte Dumitru Popa, pri
marul general al Capitalei, Petre 
Blajovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, reprezentanți ai 
conducerii unor instituții centrale de 
stat.

(Agerpres)

ai P.C. U.S.
Aldea Militaru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Nicolae Matei, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei. ’

(Agerpres)

sosit în Capitală
Bălăceanu, vicepreședinte al Asocia
ției juriștilor din România, membru 
în Consiliul General A,R.L.LT.S„ An
gliei $tefănescu, ' vicepreședinte al 
Consiliului popular al județului Il
fov, de- activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Hidalgo, membră a partidului comu
nist. și Gloria Casanueva.

La aeroport, delegația a fost pri
mită de Ioana Boga, vicepreședintă 
a Consiliului național al femeilor, și 
alte reprezentante ale C.N.F.

Au fost de față Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi, delegația femeilor din 
Chile a fost primită de Suzana Gâ- 
dea, președinta consiliului național 
al femeilor.

(Agerpres)

mană, căreia i se acordă șanse se
rioase la titlul suprem pus în joc 
la C.M. din Olanda, Uniunea Sovie
tică, Olanda, România. Cum fiecare 
dintre echipe va avea de susținut cite 
5 meciuri (competiția se dispută sis
tem turneu, fiecare cu fiecare), hand
balistelor, antrenorilor lor și, se în
țelege. spectatorilor clujeni le va fi 
posibil să cunoască nu numai sta
diul de pregătire, ci și șansele la 
„mondiale" ale echipelor respective. 
(Cu excepția formației U.R.S.S., eli
minată în preliminarii de selecționa
ta României, toate celelalte echipe 
«înscrise Ia „Trofeul Carpați" sînt ca
lificate la C.M.). '

In prima zi, de Ia ora 16,15, se dis
pută în ordine următoarele meciuri : 
Iugoslavia — U.R.S.S., R.D.G. — Un
garia, Olanda — România.

bineînțeles, să se antreneze asiduu — 
alături de cele ale Bulgariei și Iugo-> 
slaviei. Automobiliștii noștri, deși pre- 
zenți mai puțin la raliurile interna
ționale, păstrează unele șanse, dacă nu 
în clasamentul general, la un loc bun 
în clasamentul pe clase de automobi
le. Piloții români vor concura pe ma
șini Renault 8 Gordini. La această o- 
ră, din lotul A.C.R. care se pregătește 
pentru „Raliul Balcanic" fac parte 
următoarele echipaje : Eugen Ionescu 
Cristea — Petre Vezeanu, Florin Po
pescu — Dan Rădulescu, Ștefan Ian- 
covici — I. Gîrjoabă.

în țara noastră
La invitația prim-vicepreședinte- 

lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ilie Ver- 
deț, vicepreședintele Consiliului de

Cronica zilei
Ministrul relațiilor externe al Bra

ziliei, Mario Gibson Barboza, a trans
mis o telegramă ministrului afaceri
lor externe al Republicii) Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, prin care 
mulțumește pentru mesajul adresat 
cu ocazia Zilei naționale a Republi
cii Federative a Braziliei.

*
încheindu-și vizita pe care a făcut-o 

în țara noastră, la invitația ministru
lui industriei chimice, Mihail Flo- 
rescu, primul-ministru al landului 
Hessa, din R. F. a Germaniei, Albert 
Osswald, a părăsit joi dimineața 
Bucureștiul, îndreptîndu-se spre țară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau de față Mihail Florescu, pre
cum și Bernhard W’olf, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. F. a Ger
maniei la București.

*
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Energia Nucleară, acad. A. M. 
Prohorov, laureat al Premiului No
bel, director adjunct al Institului de 
fizică al Academiei de Științe a 
Uniunii Sovietice, a sosit joi într-o 
vizită in țara noastră.

Oaspetele a fost întîmpinat de prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, de 
oameni de știință, precum și de V. S. 
Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

După-amiază, savantul sovietic a 
fost primit de președintele Comite
tului de stat, pentru energia nu
cleară.

★
•

Joi, a părăsit Capitala ing. Corentin 
Bourveau, membru al Secretariatului 
mișcării pentru pace din Franța, di
rector al revistei „Combat pour la 
paix", care ne-a vizitat țara, între 
12—21 octombrie, la invitația -Comi
tetului Național pentru Apărarea 
Păcii.

Oaspetele a fost. primit la Comite
tul Național pentru Apărarea Păcii 
de prof. univ. Tudor Ionescu, pre
ședintele comitetului, a avut între
vederi la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, la Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și Institutul Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străinăta
tea.

Joi, au luat sfîrșit la Constanța lu
crările sesiunii de comunicări științi
fice a muzeului local de arheologie. 
Timp de trei zile, participanții — 
istorici, arheologi, cercetători, mu
zeografi din toate centrele cultural- 
științifice ale țării — au dezbătut a- 
proape 50 de comunicări și referate. 
Sesiunea a scos în evidență activita
tea multilaterală a muzeului pentru 
punerea în valoare a bogăției istorice 
materiale existente pe meleagurile 
dobrogene.

★

Joi, s-au încheiat la Timișoara lu
crările primei reuniuni a specialiști
lor români și francezi în domeniul 
utilizării sistemelor informatice, ma
nifestare științifică desfășurată sub 
egida Comisiei guvernamentale pen
tru dotarea cu echipament de calcul 
și automatizarea prelucrării datelor 
și a Consiliului național pentru 
știință și tehnologie.

FOTBAL 

ALTE AMĂNUNTE DIN TURUL DOI AL CUPELOR EUROPENE

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Miniștri al Italiei, Francesco De 
Martino, va face o vizită oficială în 
țara noastră, în perioada 24—27 oc
tombrie 1971.

In cadrul ședinței de închidere a 
lucrărilor reuniunii, au luat cuvintul 
M. Drăgănescu, secretar permanent 
al Comisiei guvernamentale române 
pentru dotarea cu echipament de 
calcul și automatizarea prelucrării 
datelor, și M. Allegre, delegatul pen
tru informatică al guvernului fran
cez, care au subliniat utilitatea a- 
cestei prime întîlniri a specia
liștilor români și francezi.

In cadrul unei conferințe pe presă, 
răspunzind întrebărilor puse de re
dactori ai presei centrale și locale, 
oamenii de știință francezi și români 
au subliniat rolul și importanța .uti
lizării sistemelor rapide de informa
tică și a calculatoarelor electronice 
în diverse domenii ale societății con
temporane. Vorbitorii s-au referit pe 
larg la experiența și realizările obți
nute în exploatarea diferitelor siste
me de informatică și a calculatoare
lor, în cadrul cărora colaborarea și 
cooperarea specialiștilor români și 
francezi își găsesc cîmp larg de afir
mare, pe baze reciproc avantajoase.

★

Joi dimineața, colectivul Teatrului 
național din Craiova a plecat în 
R. P. Polonă, unde întreprinde un 
turneu de cinci zile cu piesele 
„Othello" de Shakespeare și „Arca 
Bunei Speranțe" de Ion Sîrbu.

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA de peste 
HOTARE A UNOR DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.

Joi după-amiază, s-a reîntors în 
Capitală, 'venind de la Budapesta, 
delegația de activiști ai Partidului 
Cotnunist Român, condusă de Simion 
Dobrovici, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vrancea al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vi
zită de schimb de experiență in 
R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Nicolae 
Guină, membru al C.C. al P.C.R:, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid, precum și de repre
zentanți ai Ambasadei R. P. Ungare 
la București.

* X
Joi, după-amiază, s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român, condusă 
de Ion St. Ion, vicepreședinte al; 
Consiliului Economic, care a făcut o 
vizită de schimb de experiență în 
R. D. Germană, la invitația C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de Nico
lae Guină, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Lu
cian Drăguț, secretar general al 
Consiliului Economic, activiști de 
partid. A fost de față Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

(Agerpres)

Schimbul 
de soc»

Trecuse de miezul nopții, 
sala mare a cantinei de la 
zina de produse sodice din Ocna 
Mureșului era nuntă mare. 
Deodată, cineva a anunțat ' <jă, 
în secția bicarbonat de sodiu, 
s-a defectat axa unei centri
fuge, iar la o altă mașină simi
lară se dereglase instalația de 
automatizare. Practic, aceasta 
însemna oprirea producției. 
Maistrul Gligor Comșa s-a scu
lat de la masă și a pornit ime
diat spre uzină. Aici — după 
cum ne scrie corespondentul 
voluntar Ion Suciu — s-a întîl
nit cu maistrul Ioan V. Popa, 
lăcătușii Vasile Cristea, 
Vancca, Ioachim Popa, 
Lăpăzan, sudorul Ludovic 
chim, strungarii Gavrilă . Fa- 
zekaș și Alexandru Ilieș, ' 
nerii Onoriu Avram și Mircea 
Vodă, care, găsiți acasă sau pe 
la prieteni, veniseră, cu toții, să 
vadă ce s-a întîmplat. O consfă
tuire rapidă și „schimbul de 
șoc" s-a apucat imediat de 
treabă, hotărît să muncească 
fără răgaz pînă a doua zi la 
orele 10, cînd, după toate calcu
lele, producția urma să-și reia 
cursul normal.- Dar calculele au 
fost repede răsturnate. Pentru 
că, după numai cîteva minute, 
ambele utilaje erau reparate, 
evitindu-se pierderea a cel pu
țin 10 tone de bicarbonat. 
Schimbul de șoc își făcuse cu 
prisosință datoria.

Tranzacția9 
a eșuat

9

Mihai Stancu din 
dorea să cumpere un 
ment. tntilnindu-l pe 
Popescu, tehnician 
pentru construirea 
proprietate personală, acesta s-a 
oferit, deîndată, să-l ajute. Fi
rește, nu dezinteresat. In schim
bul sumei de 5 000 lei, folosin- 
du-se de relațiile pe care le 
avea în cadrul oficiului, urma 
să-i comunice lui M.S. ivirea 
unor apartamente disponibile. 
Cum se vede, „ajutorul" nu era 
decit un trafic de influență. 
Tranzacția însă nu s-a realizat. 
Prins în flagrant delict de or
ganele de resort, pe cînd nu
măra banii primiți, D.P. a com
părut de curînd în fața instan
ței de judecată. Avînd in vedere 
și1 antecedentele penale ale in
culpatului, tribunalul l-a con
damnat la. trei ani și jumătate 
închisoare.

Primele meciuri din turul doi al 
cupelor continentale de fotbal au pri
lejuit jocuri viu disputate și cîteva 
mari surprize. Astfel, în „Cupa cam
pionilor europeni", Ujpesti Dozsa Bu
dapesta a învins în deplasare, cu
1— 0, pe campioana Spaniei, F. C. 
Valencia, în timp ce Internazionale 
Milano a pierdut cu 1—7 (1—5) în 
fața echipei vest-germane Borussia 
Moenchengladbach. Referitor la acest 
scor fluviu, cu totul neașteptat, a- 
gențiile internaționale de presă men
ționează incidentul petrecut în mi
nutul 30, (gazdele conduceau cu
2— 1), cînd atacantul italian Bonin- 
segna (cel care înscrisese golul echi
pei sale) a trebuit să părăsească te
renul, după ce a fost lovit în cap cu 
o sticlă, aruncată din tribune de un 
spectator. Meciul a fost întrerupt 
timp de 6 minute. Conducerea echi
pei italiene a înaintat, un protest 
energic Uniunii europene de fotbal, 
cerînd anularea rezultatului și sus
pendarea din competiție a formației 
vest-germane. In aceeași cupă, Ben

O ATLETISM — In cadrul unui 
concurs de atletism care a avut loc 
la Ancona, tinărul aruncător de cio
can Mario Vecchiato a stabilit un 
nou record italian cu o performan
ță de 71,72 m. Vechiul record era 
de 70,82 m și aparținea aceluiași 
sportiv

• ȘAH. — După 10 runde, în tur
neul internațional masculin de șah 
de la Smederevska Palanka (Iugo
slavia), în fruntea clasamentului se 
află iugoslavul Karaklajici cu 6 
puncte. Kurajița (Iugoslavia) are, 
de asemenea, 6 punc’e. Ghițescu o- 
cupă locul 9—10 Ia egalitate cu Cio- 
cîltea, fiecare cu cîte 4 puncte. Cio- 
cîltea are 2 partide întrerupte, în

viteza
Toamna, prin excelență 

zon al ploilor, recomandă 
ducătorilor auto multă 
dență. Mai cu seamă în ce pri
vește viteza. Un exemplu edifi
cator. Aflat la volanul auto
turismului 7—B—1737, proprieta- 
te'personală, Valeriu Rusu se în
torcea, într-una din serile tre
cute, de la Giurgiu spre Bucu
rești. Șoseaua umedă din 
cauza ploii, precum și viteza cu 
care circula autoturismul au 
făcut ca la o curbă, ușoară de 
altfel, accidentul să nu poată fi 
evitat. Părăsind direcția de 
mers, mașina s-a tamponat de 
un stîlp. Șoferul și cei trei pa
sageri — soții Eugenia și Vasile 
Crăiță și fiica acestora, Carmen- 
Mariana, în vîrstă de 8 ani — 
și-au pierdut viața.

Așteptăm 
răspuns!

fica Lisabona a întrecut la lijnită, cu 
2—1, formația bulgară T.S.K.A.-Sep- 
temvrisko Zname.

Referitor la „Cupa cupelor", co
mentatorii sportivi subliniază, de a- 
semenea, performanța echipei Steaua 
București, care, printr-un joc bine 
organizat, a reușit să ’întreacă valo
roasa formație spaniolă C. F. Barce
lona pe propriul ei teren cu scorul 
de 1—0. în Cupa cupelor, formația 
Dynamo Berlin a întrecut cu 3—1 ' 
(în deplasare) pe Beerschot Anvers, 
iar A. C. Torino* 1 2 a dispus cu 1—0 de 
F. C. Austria.

In „Cupa U.E.F.A.", unde repre
zentantele noastre Rapid București 
și U. T. Arad au șanse bune de cali
ficare în turul trei, se remarcă și for
mațiile engleze. Astfel, Wolver
hampton Wanderers a ciștigat la 
Haga meci til cu Ado (3—0), Totten
ham Hottspurs, jucind la Nantes, a 
făcut meci' nul (0—0) cu formația lo
cală. Alte rezultate : Real Madrid- 
Eindhoven 3—1 ; St. Johnston (Sco
ția)-Vasas Budapesta 2—0 ; A. C. Mi- 
lan-Hertha Berlinul occidental 4—2.

Intr-una din zilele trecute, 
mai mulți locuitori din cartierul 

‘Gheorghieni — Cluj au sesizat 
organele de miliție că, în 
fața complexului alimentar 
„Mercur", doi comercianți ambu
lanți au scos în vinzare un nu
măr însemnat de telescoape pen
tru autoturisme „Dacia 1 100". La 
sosirea lucrătorilor de miliție, 
unul din cei doi a luat-o la fugă. 
Celălalt — IoanaRadu, din co
muna Ruși, județul Sibiu, 
lăcătuș la Uzina de piese auto 
din Sibiu — a fost prins în 
plină activitate. El mai avea în 
sacoșă 9 telescoape. Cel fugit 
este tot un salariat, al acestei 
uzine, de meserie strungar, și îl 
cheamă loan Dirzu, domiciliat 
în Sibiu, strada Cetățuii nr. 8. 
In ce-i privește, consecințele 
sînt clare. Conducerea uzinei 
însă rămâne datoare cu un răs
puns la întrebarea : cum au 
tut scoate ei aceste piese 
întreprindere ? Nu cumva 
însărcinați cu paza ei sînt 
tați cu telescoape oarbe ?

timp ce Ghițescu are o singură par
tidă întreruptă.

Cea de-a 8-a partidă dintre Robert 
Fischer și Tigran Petrosian, care 
urma să se joace la 21 octombrie, a 
fost amînată, la cererea marelui 
maestru sovietic. Scorul întîlniriț 
după 7 partide este de 4,5—2,5 puncte 

1 în favoarea lui Fischer.
O HOCHEI PE GHEATA. — In 

campionatul de hochei pe gheață al 
U.R.S.S. conduce echipa T.S.K.A Mos
cova cu 10 puncte, urmată de Dina
mo. Moscova — 10 puncte. Rezultate 
înregistrate în etapa de miercuri ; 
Aripile Sovietelor Moscova—Dinamo 
Moscova 3—3; Himik Voskresensk— 
S.K.A. Leningrad 0—4.

ingi-

Din nou

la

se- 
con- 
pru-

trecute, 
București, 

25, condu-

pu- 
din 
cei
do-

Vasile 
Sabin 

A-

de miliție 
în vederea 
La scurt 

fost invitat

Capitalii 
aparta-

Dumitru, 
la oficiul 
locuințelor

Poșeta de9
aeroport

într-una din zilele 
Ion Marinescu din 
str. 13 Decembrie nr. 
cător auto pe . autoturismul 
5-B-384, aparținînd Ministerului 
Turismului, se afla în interes 
de serviciu la aeroportul inter
național Otopeni. Pe aleea din 
fata aerogării a găsit o poșetă 
de damă în care, pe lingă o se
rie de obiecte de valoare, se 
afla și suma de 7 900 lei. De în
dată ce a terminat „inventarul" 
bunurilor găsite, a pornit în cău
tarea unui lucrător 
pentru a i le preda 
căutării păgubașei, 
timp după aceea, a 
la Insp“ctorrtpl M’HHoi Carna
lei, unde comandantul l-a feli
citat pentru gestul său.

Rubrică redactată' de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheortțhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".)
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GENERARE A O.N.U. în problema Vietnamului FORȚELOR ARMA TE ALE ROMÂNIEI

Noi luări de poziție în favoarea 
restabilirii drepturilor legitime

ale R. P, Chineze
NEW YORK 21. — Corespondentul 

nostru, C. Alexandroaie, transmite : 
Atenția delegațiilor statelor membre 
ale Națiunilor Unite continuă să fie 
concentrată asupra lucrărilor plena
rei Adunării Generale, care dezbate 
punctul intitulat „Restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U.".

Reprezentantul permanent al Sue
diei, Olof Rydbeck, a declarat : Gu
vernul suedez consideră că China 
are un singur guvern legal, cel al 
Republicii Populare Chineze, și ca 
atare, delegația suedeză va vota îm
potriva oricărei acțiuni procedurale 
sau de substanță care ar duce la 
amînarea restabilirii drepturilor le
gitime ale Chinei la O.N.U.

Ambasadorul Nepalului la O.N.U., 
Padma Khatri, a subliniat că proiec- .... j- , ... . . jg gtatg se

lume exis- 
Republica 

pe princi

tul de rezoluție al celor 
bazează pe faptul că în 
tă o singură Chină — 
Fopulară Chineză 
piui că guvernul care controlează în 
mod efectiv destinele unei țări tre
buie să fie Îndreptățit să-și exercite

Și

Cu prilejul Zilei 
Națiunilor Unite

La sediul O.N.U. din New York a 
fost dat publicității textul declarației 
secretarului general, U Thant, cu 
prilejul Zilei Națiunilor Unite — care 
se sărbătorește în flecare an Ia 24 oc
tombrie — precum și mesajul pre
ședintelui actualei sesiuni a Adună
rii Generale, Adam Malik.

în declarația sa, U Thant apreciază 
că In cei 26 de ani care au trecut de 
la intrarea în vigoare a Cartei Na
țiunilor Unite, O.N.U. și organismele 
sale au fost acceptate ca instrumente 
indispensabile în vederea cooperării 
pe scară mondială, practic în toate 
domeniile activității umane. „Ele s-au 
dovedit a fi instrumente pentru pace 
și progres pe această planetă a inter
dependențelor", se spune în continua
re în declarație. U Thant relevă, tot
odată, faptul că, în ciuda unor șo
văiri, spiritul și practica cooperării în 
cadrul O.N.U. nu au primit în această 
perioadă nici o lovitură gravă.

Apreciind că în prezent se semna
lează o îmbunătățire continuă a cli
matului internațional, U Thant a- 
firmă că în aceste condiții se impu
ne cu atît mai mult necesitatea de
zarmării. Nu este permis, subliniază 
secretarul general al O.N.U., ca ome
nirea să irosească în fiecare an peste 
200 miliarde dolari pentru înarmare. 
„Aceasta reprezintă o sumă echiva
lentă cu venitul total al țărilor în 
curs de dezvoltare sau cu fondurile 
alocate de toate statele lumii pen
tru educație și sănătate. Nu mai exis
tă nici un dubiu în legătură cu nece
sitatea urgentă a îmbunătățirii condi
țiilor de trai, a stabilirii păcii și jus
tiției, a protejării planetei noastre, 
a atmosferei și oceanelor noastre", se 
spune în declarație.

Președintele sesiunii în curs a 
Adunării Generale, Adam Malik, con
sideră, de asemenea, în mesajul său, 
ca evoluția situației internaționale 
permite omenirii să poată privi cu 
optimism în viitor. Arătînd că „înar
mările, cu povară lor covîrșitoare a- 
supra unor resurse din ce în ce mai 
solicitate, nu aduc cu ele securitatea" 
— mesajul conchide : „Drumul către 
justiție și prosperitate mondială este 
cel al cooperării tuturor popoarelor 
lumii".

prerogativele suveranității sale ex
terne și să fie deci reprezentat la 
O.N.U.

Reprezentantul Danemarcei, Otto 
Borch, a declarat că țara sa, care în
treține relații diplomatice cu R. P. 
Chineză din anul 1950, consideră că 
numai guvernul acestei țări este în 
drept, potrivit Cartei O.N.U., 
ocupe locul rezervat Chinei în Or
ganizația Națiunilor Unite. Ca atare, 
a spus vorbitorul, delegația daneză 
va vota împotriva proiectelor de re
zoluție americane care încearcă să 
transforme „într-o chestiune impor
tantă" simpla problemă de ordin 
procedural — a expulzării emisari
lor ciankaișiști din O.N.U.

Reprezentantul permanent al 
U.R.S.S., Iakov Malik, a condamnat 
teoriile „celor două Chine" sau „du
blei reprezentări" a Chinei la O.N.U. 
Astfel de teorii, a arătat vorbitorul, 
urmăresc să prelungească actuala si
tuație anormală în care locul Chinei 
populare este ocupat de persoane 
care nu reprezintă pe nimeni. Uniu
nea Sovietică, a subliniat Iakov 
Malik, consideră că Taiwanul este o 
parte integrantă a Chinei și că doar 
datorită protejării de către S.U.A. a 
clicii ciankaișiste s-a ajuns la ac
tuala situație inacceptabilă, în care 
o mare putere este împiedicată să 
participe la viața și activitatea or
ganizației. Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru expulzarea imediată a emi
sarilor ciankaișiști și pentru restabi
lirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U., stat fondator al 
organizației și membru permanent al 
Consiliului de Securitate.

Reprezentantul permanent al Re
publicii Chile, Humberto Diaz Casa- 
nueva, a subliniat că se impun resta
bilirea drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U. și încetarea au
tomată a prezenței misiunii ciankai
șiste. Delegația chiliană, a spus vor
bitorul, va vota în favoarea proiec
tului de rezoluție care se înscrie pe 
această linie politică și va respinge 
orice încercare de a perpetua sau 
amîna restabilirea drepturilor la 
O.N.U. ale adevăraților reprezentanți 
ai marelui popor chinez.

Reprezentantul Ungariei, 
Szarka, a relevat că țara sa 
deră guvernul R.P. Chineze 
singurul reprezentant legitim 
tregului popor chinez și, ca 
singurul în drept să ocupe locul re
zervat Chinei la O.N.U. Referindu-se 
la proiectele de rezoluție americane; 
vorbitorul a spus că „ele au menirea 
de a amîna inevitabila participare a 
Chinei la viața organizației". El a 
condamnat teoriile „celor două 
Chine" sau „o Chină și un Taiwan” 
ca fiind în flagrantă contradicție cu 
principiile Cartei O.N.U. Adunarea 
Generală, a arătat reprezentantul 
Ungariei, are datoria de a adopta 
proiectul de revoluție care cere re
stabilirea în toate drepturile a repre
zentanților R.P. Chineze la O.N.U. și 
în organismele acesteia.

Delegații Columbiei și Uruguayu- 
lui s-au alăturat punctului de vedere 
american, deși au recunoscut că 
Republicii Populare Chineze trebuie 
să i se recunoască drepturile legi
time la O.N.U.

In cuvîntul lor, reprezentanții Tan
zaniei, Siriei și Republicii Democrate 
Populare Ycmfen au subliniat în e- 
sență falsitatea teoriei „celor două 
Chine". Ei s-au pronunțat pentru re
stabilirea imediată a tuturor dreptu
rilor R.P. Chineze la O.N.U. și pen
tru expulzarea neîntîrziată a emi
sarilor ciankaișiști.

PARIS 21 (Agerpres). — Joi, în ca
pitala Franței s-au desfășurat lucră
rile celei de-a 133-a ședințe plenare a 
conferinței cvadripartite în problema 
Vietnamului.

Luînd cuvîntul, adjunctul șefului 
delegației R.D. Vietnam, Nguyen 
Minh Vy, a declarat că, dacă guvernul 
S.U.A. va refuza, în continuare, să 
răspundă la propunerile în șapte 
puncte ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, el ya împiedica, prin aceasta, 
reglementarea problemei vietnameze 
și se va izbi de o opoziție hotărîtă 
din partea popoarelor vietnamez, 
khmer și laoțian. ,

La rîndul său, Nguyen Van Thien, 
adjunctul șefului delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, a 
declarat că, în decursul ultimelor 
cinci ședințe, delegația G.R.P. s-a 
convins că reprezentanții americani 
nu au propus nimic nou, limitîndu-se 
la repetarea unor afirmații mai 
vechi.

îr/continuare, vorbitorul a denun
țat farsa alegerilor prezidențiale de 
la Saigon de la 3 octombrie și poli
tica S.U.A. de „vietnamizare" a 
războiului.

SOFIA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Amariței, transmite : In 
întîmpinarea celei de-a 27-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, joi a 
avut loc la Sofia inaugurarea, In 
clădirea Casei Centrale a Armatei 
Populare, a unei fotoexpoziții cuprin- 
zînd aspecte din activitatea militari
lor români.

In aceeași zi, atașatul militar al 
României la Sofia, lt. col. Gheorghe 
Ionescu, a avut o întîlnire cu mili-

tarii dintr-o unitate de transmisiuni 
a garnizoanei Sofia. In cadrul aces
tei întîlriirl, au fost evocate faptele 
de arme ale armatei române în lup
tele împotriva fascismului, însemnă
tatea Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, prietenia 
de veacuri dintre popoarele român 
și- bulgar, ridicată în anii socialismu
lui pe culmi și mai înalte. In înche
ierea întîlnirii, au rulat trei filme 
românești de scurt metraj.

Președintele 
I. B. Tite 

și-a încheiat 
vizite la Cairo
CAIRO 21 (Agerpres). — Președin

tele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, a 
părăsit Cairo, încheindu-și vizita de 
o zi în Republica Arabă a Egiptului, 
efectuată la invitația președintelui 
Anwar Sadat

In cursul vizitei, cei doi președinți 
au avut convorbiri cu privire la u- 
nele probleme internaționale actua
le și la relațiile bilaterale.

să

Karoly 
consi- 
drept 

al în- 
atare,

HANOI
SESIUNEA COMISIEI SPECIALE

Adunare consacrată celei de-a 25-a aniversări

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc o adunare cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a Uniunii fe
meilor vietnameze. Au luat parte 
Ton Duc Thang, președintele R. D. 
Vietnam, Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, și alte persoane oficiale.

Luînd cuvintul, președintele Ton 
Duc Thang a dat o înaltă apreciere

Act provocator împotriva

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția T.A.S.S., 
reprezentantul permanent al Uniunii 
Sovietice la Națiunile Unite, Iakov 
Malik, a adus joi la cunoștința A- 
dunării Generale săvîrșirea unui act 
provocator'împotriva personalului re
prezentanței sovietice la O.N.U. 
Miercuri seara s-au tras patru focuri 
de armă pe fereastra unei încăperi 
a misiunii sovietice, în care se aflau 
patru copii și doi adulți.

într-o notă adresată misiunii 
S.U.A. la O.N.U., reprezentanța so
vietică a protestat în modul cel mai 
hotărît în legătură cu acest nou apt 
de provocare și a cerut să se ia mă
suri drastice pentru descoperirea vi- 
novaților și pedepsirea lor severă.

O serie de reprezentanți ai altor 
state au luat atitudine, în plenul 
Adunării Generale, împotriva acestor 
provocări. Reprezentantul României, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, a declarat : 
Doresc să exprim sincera noastră 
simpatie delegației U.R.S.S., în legă
tură cu condamnabilul act terorist 
comis contra misiunii sovietice pe 
lingă Organizația Națiunilor Unite. 
Sînt acte profund prejudiciabile că
rora trebuie să li se pună capăt cu 
hotărîre.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat că condamnă în 
mod hotărît „acest act absolut ires
ponsabil".

Joi dimineață, reprezentantul S.U.A. 
la O.N.U., George Bush, a convocat 
o conferință de presă în cadrul că
reia a condamnat vehement această 
„acțiune dușmănoasă a extremiștilor" 
și a dat asigurări că vor fi întreprin
se cercetări corespunzătoare.

vietnameze
rezultatelor obținute de această orga
nizație in cei 25 de ani de activitate.

Nguyen Thi Thap, președinta uniu- 
nii, a trecut în revistă activitatea a- 
cestei organizații în cel 25 de ani de 
existență, subliniind contribuția fe
meilor vietnameze la lupta de rezis
tență împotriva agresiunii americane, 
pentru construirea socialismului în 
R. D. Vietnam.

Incidente la frontiera
dintre India

DELHI 21 (Agerpres). — Trupele 
pakistaneze au deschis focul asupra 
regiunii de frontieră din statul indian 
Bengalul de vest, a anunțat agenția 
indiană de presă — P.T.I., citată de 
France Presse. Forțele de securitate 
indiene au ripostat, provocînd moar
tea a cinci soldați pakistanezi. Tot-

JAPONIA

„Ziua de luptă 
împotriva

■H" ■ ■militarismului"
TOKIO 21 (Agerpres). — Peste 

1 500 000 de persoane din 31 de pre
fecturi de pe întreg cuprinsul Japo
niei au participat la manifestările 
prilejuite de tradiționala „Zi a luptei 
împotriva militarismului", organizate 
de sindicate și de diferite organiza
ții politice progresiste din țară. La 
Tokio, cei peste 100 000 de partici- 
panți la mitingul din parcul Yoyogi 
s-au pronunțat împotriva ratificării 
acordului japono-american asupra 
Okinawei, au cerut abrogarea Trata
tului de securitate americano-japonez 
și stabilirea imediată a relațiilor di
plomatice cu R. P. Chineză. Cu a- 
ceeași ocazie, a fost adoptată o re
zoluție, în care se afirmă sprijinul 
pentru lupta popoarelor din Indochi
na. 15 000 de persoane au organizat 
un marș spre clădirea Dietei din 
Tokio, unde sint în curs dezbaterile, 
asupra ratificării acordului ameri- 
cano-japonez privind retrocedarea 
Okinawei. Autoritățile au mobilizat 
puternice forțe polițienești, care au 
operat 230 de arestări.

DE COORDONARE LATINO-AMERICANĂ
DISCU77J ÎJV LEGĂTURĂ CU „CHARTA DE IA LIMA”, PRIVIND 

PRINCIPIILE COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

LIMA 21 (Agerpres). — La Lima 
continuă dezbaterile sesiunii Co
misiei speciale de coordonare la- 
tino-americană (C.E.C.L.A.). Agenția 
Prensa Latina informează că printre 
documentele cele mai importante a- 
flate în discuție se numără „CHAR
TA DE LA LIMA", în care sint ex
puse părerile participanților cu pri
vire la principiile comerțului inter
național.

Delegația chiliană a propus intro
ducerea în acest document a princi
piului potrivit căruia „orice presiuni 
economice sau politice din afară,

menite să împiedice exercitarea de
plină a drepturilor țărilor în curs de 
dezvoltare, așa cum au fost ele de
finite la prima Conferință a Națiu
nilor Unite pentru comerț și dez
voltare de la Geneva, violează prin
cipiile autodeterminării popoarelor și 
neintervenției, constituie o agresiune 
împotriva țării afectate". Un alt 
principiu, menționat în „Charta de la 
Lima", se referă la „Dreptul suveran 
al fiecărei țări de a dispune liber de 
resursele sale naturale în eforturile 
pentru dezvoltare economică și bu
năstarea propriului popor".

și Pakistan
odată, forțele pakistaneze au supus 
unui bombardament 
șui indian Belonya. 
victime ; populația 
vacuată din oraș.

. *
CARACI 21 (Agerpres). — „Armata 

indiană a bombardat miercuri mai 
multe localități din Pakistanul răsă
ritean, situate în apropiere de fron
tiera cu India", anunță postul de ra
dio Caraci. In cursul acestor bombar
damente, 37 de persoane și-au pierdut 
viața și 44 au fost rănite.

*
NEW YORK 21 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
este îngrijorat de situația de la fron
tiera dintre India și Pakistanul de 
est, a anunțat purtătorul de cuvint 
al Organizației Națiunilor Unite.

de artilerie ora- 
S-au semnalat 
civilă a fost e-

Aziz Sidky, prim-vicepremier 
al guvernului Republicii Arabe a 
Egiptului și ministru al industriei, 
petrolului și. resurselor miniere, l-a 
primit pe ambasadorul Republicii So
cialiste România la Cairo, Titus Sinu. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
româno—egiptene.

Președintele Salvador Al
lende a semnat proiectul de lege cu 
privire la delimitarea formelor de 
proprietate din economia chiliană —

De /a Brighton la Westminster
pe țărmul de sud al Angliei, la 

Brighton, s-au desfășurat la interval 
de cîteva zile conferințele naționale 
ale partidelor laburist și conservator. 
Interesul cu care au fost urmărite 
aceste evenimente rezidă în faptul că 
în ultimul timp s-au acumulat nume
roase probleme la care opinia publi
că așteaptă răspuns. Privite din a- 
cest unghi de vedere, nici una din 
cele două conferințe nu a adus prea 
multe clarificări asupra principalelor 
preocupări pe plan economico-social 
ale Marii Britanii. „Nici o schimbare 
în strategie" — apreciază concluziv 
ziarul „Sunday Times" ' într-un co
mentariu consacrat reuniunilor de la 
Brighton.

Ca și în alte ocazii, atenția a fost 
reținută de imensa și variata gamă 
a recriminărilor proferate reciproc de 
membrii conducerilor partidelor res
pective, ca și de numeroșii delegați 
care au luat cuvintul. învinuirile și 
cuvintele uneori pline de duh spuse 
de laburiști în legătură cu „eșecuri
le celor 16 luni de guvernare conser
vatoare" au alternat cu afirmațiile 
conservatorilor privind „dezastrul ce
lor șase ani de guvernare laburistă". 
Totuși, din noianul de critici 
poate fi ușor reconstituit tabloul e- 
conomic și social al Angliei de azi, 
ale cărui puncte de reper sînt date 
de creșterea inflației, cursa galopan
tă a prețurilor, sporirea șomajului la 
peste un .milion de persoane. Pe a- 
cest fundal, nivelul de trai al mase
lor de oameni ai muncii înregistrea
ză o scădere flagrantă.

Din analiza cuvîntărilor rostite la 
cele două conferințe se poate deduce 
in mod foarte limpede că laburiștii 
nu și-au găsit încă busola după în- 
frîngerea suferită în alegerile din 
iunie 1970. Așa se explică o serie de 
poziții ambigue, neclare, pași făcuți 
înainte și înapoi etc. La rîndul lor, 
conservatorii nu și-au găsit cadența. 
Venind,la putere pe neașteptate, ei 
au fost nevoiți să încropească în gra
bă un program care, cel puțin pînă în 
prezeht, nu a dat rezultatele scontate. 
Din marele număr de promisiuni, 
puține s-au înfăptuit.

Conferințele de la Brighton au evi
dențiat o dată mai mult existența 
unor puternice divergențe în rîndu- 
rile celor două partide. Observatorii 
au semnalat cu acest prilej afirma
rea tot mai netă a aripii de stingă a 
partidului laburist, care de altfel a și 
impus adoptarea unei rezoluții, pri
vind naționalizarea băncilor și a 
companiilor de asigurare. De aseme-

SITUAȚIA ECONOMICĂ 
Șl PROIECTUL ADERĂRII 
LA PIAȚA COMUNĂ — 
CAPETE DE AFIȘ ALE 

ACTUALITĂȚII BRITANICE

nea, nu a rămas neobservat faptul 
că în timpul conferinței partidului 
conservator tinerii membri ai parti
dului s-au întrunit în mod separat 
„pentru a putea spune ceea ce nu 
aveau posibilitatea să spună în fața 
conferinței", respectiv, criticînd con
ducerea, pe care au calificat-o ca si- 
tuîndu-se pe poziții de închistare. 
Este simptomatic faptul că în timp 
ce laburiștii se aflau în conferință, 
un fost membru al cabinetului lor își 
prezenta demisia din partid ; scena 
s-a repetat la conservatori, care au 
trebuit să înregistreze cu amărăciu
ne demisia unui membru al cabine
tului. Deci, deziluzii și dezamăgiri 
în ambele tabere.

In ce privește tematica externă, 
ambele conferințe au fost dominate 
de problema crucială a aderării la 
Piața comună vest-eur<>peană. Dez
baterile au reliefat în ' primul rînd 
cît de profunde sînt divergențele 
dintre cele două partide și chiar din 
interiorul fiecăruia dintre ele, cît de 
diferite sînt aprecierile asupra con/

secințelor pe care le va avea alătu
rarea la „cei șase". Nici laburiștii și 
nici conservatorii nu au putut ignora 
în definirea pozițiilor lor starea de 
spirit a opiniei publice britanice. Ul
timele sondaje de opinie publică a- 
rată că 51 la sută din cei chestionați 
se pronunță împotriva aderării și 
doar 32 la sută sînt pentru. Așa cum 
s-a anunțat, la Brighton conservato
rii s-au pronunțat pentru alăturarea 
la „cei șase". Dar, ca urmare a puter
nicului curent advers din sinul par
tidului, primul ministru Heath s-a 
văzut nevoit să acorde deputaților 
conservatori dreptul de a vota în 
parlament în mod liber, „așa cum le 
dictează propria conștiință", fără să 
se impună măsuri disciplinare față 
de cei care vor fi împotriva aderă
rii. Grupul parlamentar al partidu
lui laburist, care, după cum se știe, 
la conferința de la Brighton a res
pins aderareai în condițiile negociate 
de actualul guvern, a dat deputaților 
laburiști consemnul să respecte deci
zia conferinței, indiferent de opinia 
lor personală.

Aceasta este situația din cele două 
partide principale înaintea dezbate
rilor de la palatul Westminster (se
diul parlamentului) asupra proiectu
lui guvernamental de aderare la 
Piața comună, care au început joi și 
se vor încheia la 28 octombrie. Cercuri 
politice și de presă londoneze pre
supun că de data aceasta s-ar putea 
petrece un fenomen puțin obișnuit în 
practica parlamentară : deputați gu
vernamentali vor vota cu opoziția, 
iar deputați ai opoziției vor vota 
cu guvernul — încâlcind consemnul 
dat. Judecind după aprecierile pre
sei, este foarte probabil ca guvernul 
să obțină în parlament majoritatea 
necesară. Sînt însă destui aceia care 
nu exclud un vot-surpriză împotriva 
aderării. Indiferent de rezultatul vo- 
tuluț, un lucru se poate însă anticipa: 
bătălia împotriva Pieței comune nu 
va înceta pe malurile Tamisei o dată 
cu votul de la 28 octombrie.

N. PLOPEANU
Londra

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 21 (Agerpres). — Dezmin

țind unele știri apărute în presa li
baneză, purtătorul de cuvînt al Co
mitetului executiv al Organizației 
pentru eliberarea Palestinei, Kamal 
Nasser, declară, într-un comunicat 
publicat la Beirut, că delegația pales- 
tineană, condusă de Yasser Arafat, 
președintele C.E. al O.E.P., care a 
vizitat recent Arabia Saudită, a res
pins memorandumul pe care premie
rul iordanian, Wasfi Tall, l-a pre
zentat regelui Feisal, cu ocazia vizi
tei sale la Riad, la 10 octombrie. După 
cum se știe, documentul iordanian cu
prinde unele măsuri în vederea apla
nării conflictului dintre autoritățile 
de la Amman șl rezistența palestinea- 
nă, prin intermediul misiunii de me
diere saudito-egiptene. Purtătorul de 
cuvînt al C.E. al O.E.P. informează 
că delegația palestineană a prezentat, 
la rîndul său, misiunii de mediere

saudito-egiptene un memorandum în 
care este exprimată „noua concepție 
a rezistenței față de acordurile ior- 
daniano-palestinene de la 
Amman".

Cairo 'și

★
Postul de radio Amman

că Irakul și-a redeschis, la 19 octom
brie, frontiera cu Iordania, închisă în 

. luna iulie a.c., în semn de protest față 
de luptele care au avut loc între ar
mata iordaniană și unitățile de co
mando palestinene. Agenția France 
Presse relatează că Ministerul de Ex
terne de la Amman a confirmat acea
stă informație.

Pe de altă parte, ziarul libanez „Al 
Nahar", citat de aceeași agenție, scrie 
că în prezent au loc contacte între 
Amman și Damasc pentru normaliza
rea situației la frontiera iordaniano- 
siriană.

a anunțat

Vizita premierului
Piotr jaroszewicz 

in Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — Joi a 

sosit la Belgrad, într-o .vizită ofi
cială de prietenie, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz. In după-amiaza a- 
celeiași zile, primul ministru polonez 
și președintele Consiliului Execativ 
Federal al R.S.F.I.r Gemal Biedicl, •.a"' 
început convorbirile oficiale. Sint a- 
bordate relațiile bilaterale, precum 
și unele probleme internaționale.

După cum menționează agenția 
Taniug, într-o declarație făcută la 
sosire, Piotr Jaroszewicz a spus : 
„După cum știm, relațiile noastre au 
trecut prin diferite faze. In prezent, 
ele sînt bune și active". în continuare, 
el a arătat că „poporul și guvernul 
polonez doresc ca prietenia și 
borarea cu Iugoslavia frățească 
dezvolte și în continuare, pe 
planurile".

Proiecte de

cola- 
să se 
toate

dezvoltare economică
a Iranului

TEHERAN 21 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveida, a acordat un inter
viu Agenției France Presse, în care 
a evocat unele proiecte privind dez
voltarea țării sale. Hoveida a subll- z 
niat că ritmul anual de dezvoltare 
economică a Iranului, care a fost în 
medie de ,10 ' '
în acest an, ajungînd la 12 la sută. 
Referindu-se la principalele proiec
te economice ale guvernului iranian 
în următorii ani, primul ministru a 
menționat, printre acestea, construi
rea, în colaborare cu o firmă japo
neză, a 'unui complex petro-chimic 
în valoare de 358 milioane dolari, 
care va prelucra țițeiul și gazele na
turale extrase în regiunea Abadan, 
precum și lucrările de mărire a ca
pacității conductei pentru transpor
tul gazelor naturale, cate leagă Ira
nul de U.R.S.S., și a Combinatului 
siderurgic de la Ispahan.

la sută, va fi superior

de stat, particulară și mixtă. Mențio
narea, pentru prima dată, intr-un do
cument cu putere de lege, a existen
ței unui sector de stat distinct, con
stituie un eveniment deosebit în 
Chile, un act conform prevederilor 
programatice ale Unității Populare, 
în virtutea cărora se înfăptuiesc mo
dificări structurale în economia țării. 
Proiectul de lege stipulează și bazele 
participării salariaților la conducerea 
întreprinderilor, conform acordului 
realizat între guvern și Centrala uni
că a oamenilor muncii din Chile.

Plenara C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. ** Praga au în" 
ceput joi lucrările plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. Pe ordinea de zi, 
menționează agenția C.T.K., se află 
o informare a Prezidiului C.C. al 
P.C.C., consacrată problemelor inter
naționale, precum și pregătirea ale
gerilor pentru organele legislative și 
organele puterii locale care vor avea 
loc în luna noiembrie.

ALGERIA

Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, și Li Cian, ministru adjunct al 
comerțului exterior, au primit misiu
nea comercială a Camerei de co
merț Singapore — China, condusă de 
Wee Cho Yaw. Cu acest prilej — in
formează agenția China Nouă — a 
avut loc o convorbire prietenească.

Joi s-a desfășurat Ia Vie- 
na o reuniune a Prezidiului 
Partidului Socialist Aus
triac, sub PreȘedintia ini Bruno 
Kreisky. Cu acest prilej, a fost for
mat noul guvern al Austriei. Partici- 
panții la reuniune au hotărît reale
gerea, în noul guvern, a membrilor 
vechiului cabinet. In aceeași zi, can
celarul Kreisky a prezentat lista nou
lui guvern președintelui Franz Jonas. 
Se așteaptă ca declarația-program a 
noului cabinet austriac să aibă loc la 
4 noiembrie.

Agenția A.C.T.C. anunță 
că, în ultimele zile, forțele militare 
americane staționate în Coreea de 
sud au comis noi acte de provocare 
împotriva R.P.D. Coreene. Astfel, la 
12 și 19 octombrie, avioane militare 
americane au violat, în mai multe 
rinduri, spațiul aerian al R.P.D. Co
reene, efectuînd misiuni de recunoaș
tere și spionaj. După cum relevă 
agenția A.C.T.C., aceste acțiuni spo
resc încordarea de la linia de de
marcație și încalcă suveranitatea 
R.P.D. Coreene.

La ediția a patra a Festivalului 
internațional al filmelor muzeis
tice de la Kielce, filmul româ
nesc „Biserici din lemn", al regi
zorului P. Constantinescu, â ob
ținut premiul Direcției generale 
a muzeelor și monumentelor is
torice de pe lingă Ministerul 
Culturii și Artei din R. P. Po
lonă.

Vicepreședintele Partidu
lui Comunist German, Her- 
bert Mies, a subliniat, cu prilejul unei, 
adunări muncitorești din Stuttgart, 
necesitatea unei lupte 
pentru înfăptuirea 
tindere în Europa 
P.C.G. militează în 
cării ■ conferinței 
pentru securitate.

mai active 
politicii de des- 
și a arătat că 
favoarea convo- 

general-europene

Convorbiri Michael Kohl-
EgOn Baht. Kohl, secre
tar de stat la Consiliul de Miniștri 
al R. D. Germane, și Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria fede
rală a R. F. a Germaniei, s-au în- 
tilnit joi la Bonn pentru a continua 
tratativele cu privire la un acord de 
tranzit și un tratat cu privire la tra
fic între cele două state. Se prevede 
ca aceste tratative, anunță agenția 
A.D.N., să fie continuate vineri.

Președintele Băncii de 
Stat a R.D. Germane, Marga- 
rete Wittkowski, care se află într-o 
vizită la Paris, a avut o întrevedere 
cu Maurice Schlogel, vicepreședinte 
și director general al Băncii „Credit 
Lyonnais". Cu acest prilej, mențio
nează agenția A.D.N., a fost relevată 
necesitatea normalizării relațiilor 
dintre Franța și R.D.G., a adîncirii 
colaborării in domeniul financiar și 
bancar.

Un colocviu internațio- 
nal, consacrat normelor de drept 
reglementînd activitatea de extracție 
a petrolului și suveranitatea țărilor 
producătoare asupra zăcămintelor 
lor, s-a deschis miercuri la Alger. La 
lucrări participă aproximativ 50 de 
membri ai Asociației internaționale a 
juriștilor democrați.

Agenția A.T.A. ^formează 
despre hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania și 
a Consiliului de Miniștri cu privire 
la stabilirea de pensii pentru membrii 
cooperativelor de producție. In acest 
scop, va fi creat un fond centralizat 
de pensii. Această măsură urmează 
să intre in vigoare de la 1 iulie 1972.

Premiul Nobel penîru li
teratură pe arai 1971 a £ost 
atribuit de Academia suedeză lui 
Pablo Neruda, „pentru poezia sa, 
care, cu puterea unei forțe a naturii, 
dă viață destinului și viselor unui 
continent". Pablo Neruda este al 
doilea scriitor chilian care primește 
premiul Nobel, după poe.ta Gabrielle 
Mistral, care a obținut această dis
tincție în anul 1945.

ALGER 21. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : Gu
vernul algerian a adoptat un plan de 
stimulare a activității economico-so- 
ciale a regiunii Saida, una din cele 
mai slab dezvoltate din Algeria. Pla
nul prevede construirea în această 
zonă 4 numeroase obiective indus
triale și realizarea unei rețele de 
școli, spitale și căi de «comunicații. 
Guvernul a alocat regiunii Saida suma 
de l miliard de dinari în vederea în
deplinirii acestui plan, proiectat pe 
o perioadă de patru ani.

Este cel de-al 7-lea plan de acest 
fel adoptat pînă în prezent de guver
nul algerian, în cadrul politicii de 
dezvoltare echilibrată a tuturor re
giunilor țării. Realizarea acestei po
litici a început în anul 1966, o dată cu 
stabilirea unor măsuri cuprinzătoare 
destinate emancipării economico-so- 
ciale a regiunii sahariene Oasis, conti- 
nuînd. în anii următori, cu planurile 
speciale pentru regiunile Aures (1968), 
Medea (1969), Tlemcen, Tizi — Ouziu 
și Setif (1970). în curînd, va fi adoptat 
un plan asemănător pentru regiunea 
El Asnam.

Președintele Houari Boumediene, 
care a întreprins în aceste zile un 
turneu de peste 1 000 de kilometri în 
regiunile din sudul țării, a subliniat, 
într-o cuvîntare rostită în capitala re
giunii Saida, importanța măsurilor a- 
doptate de guvern. „Știm foarte bine, 
a spus șeful statului algerian, că, 
pentru a înlătura sărăcia și mizeria, 
pentru a ieși din starea de subdez
voltare, este necesar ca și această re
giune să se alăture altor wilayate ale 
țării care au început să se bucure de 
binefacerile independenței". „Este ne
cesar, a subliniat vorbitorul, ca , în 
procesul construcției țării să ne ba
zăm în primul rînd pe propriile 
noastre eforturi, pe noi înșine". în 
context, președintele Boumediene a 
menționat eforturile statului algerian 
în vederea extinderii controlului a- 
supra bogățiilor naturale ale țării.
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