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COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la unitățile Centralei cărbunelui Petroșani, 
muncind cu abnegație pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid, au îndepli
nit in ziua de 26 decembrie a. c. prevederile 
de plan la producția globală și marfă pe anul 
197(i. In perioada care a trecut din acest an. co
lectivele unităților Centralei au livrat peste sar
cini 40 000 tone cărbune, au depășit productivi
tatea planiticată cu 2.9 Ia sută și au obținut 
un volum de 25 000 000 lei beneficii peste plan.

Aceste rezultate, închinate înfloririi și 
prosperării continue a scumpei noastre 
patrii. sint rodul muncii entuziaste des
fășurate in întrecerea socialistă de către mineri 
în frunte cu comuniștii pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, pentru a da 
viață obiectivelor mărețe stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. In aceste zile dc pu
ternic entuziasm, cînd întregul popor încheie 
bilanțul victorios al unei importante etape in 
construcția socialistă și se pregătește să pă
șească la realizarea noului cincinal, minerii

Văii Jiului iși reafirmă hotărirea de a munci 
fără preget, de a valorifica cit mai deplin po
sibilitățile existente in fiecare exploatare mi
nieră pentru a extrage din adincuri și a pune 
în slujba economiei naționale cantități spo
rite de cărbune.

Vă asigurăm. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că minerii noștri, profund devotați 
partidului, vor răspunde, ca întotdeauna, din 
inimă, prezent, la chemarea Comitetului Cen
tral, vor lupta strîns uniți sub steagul parti
dului pentru îndeplinirea exemplară a sarci
nilor ce le revin in noul plan cincinal, avind 
deplina convingere că acesta este sprijinul cel 
mai valoros pe carc-1 pot da politicii parti
dului, contribuția lor la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în scumpa noas
tră patrie.

CO.MITETVL MUNICIPAL DE PARTID 
PETROȘANI

Petroșani, 26

B Ia redacție ne-auPrin telefoane primite ieri dimineață 
înștiințat despre îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor 
de plan pe 1970 :

Q Colectivul exploatării mi
niere Petrila. Din abatajele mi
nei. au fo«t extrase pînă la data 
de 26 decembrie a. c„ peste 
sarcini, 15 421 tone de cărbune, 
depășindu-se angajamentul a- 
nual iu peste 5 000 de tone. 
Au fo^t realizate totodată la 
fiecare 1 000 lei producție mar
fă o economie de 12 lei, iar 
Ia producția de cărbune s-au 
obținut economii in valoare de

aproape un milion lei. benefi
ciile obținute peste plan 
cifrează la 1 744 000 Iei.

0 Minerii sectorului III 
Ia mina Aninoasa. O dată 
anunțarea succesului, colectivul 
sectorului raportează extragerea 
primelor 200 de tone de căr
bune peste prevederile de plan 
pe acest an.
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Paroșeni Foto : N. GHEXA

Inginerului Gheorghe Mar- 
chiș, de la mina Paroșeni, ul
timii cinci ani i-au adus multe 
satisfacții. Prima și cea mai 
mare este absolvirea cu succes 
a Institutului de mine din Pe
troșani. S-a aflat la capătul 
acestui drum în urmă cu 4 ani, 
cînd a început altul, poate mai 
frumos, dar și mai plin de as
perități. Este drumul muncii 
productive, pe care tinârul in
giner s-a lansat de la primii

noua
eficiențeia

cincinalul căruia ii

■ormajii coraleBUC C REȘTI
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deliberării, juriile 
următorul clasa-

„In 
etc. 
din

cu noi 
lor de

primele 
clasate școlile cu 
permanentă preo- 
tărîm cultural-ar-

In
trece peste cîteva zile 
gul, Valea Jiului se va îm
bogăți cu noi construcții du
rabile, cu linie avînlală și 
armonioasă, cu fațade lumi
noase, adecvat colorate. în 
deplină consonanței cu fru
musețile naturale renumite 
ale împrejurimilor. Nu se 
îndoiește nimeni că — stă- 
pîni pe unelte și meserie, 
caracterizai i dc sîrguință 
și pricepere. constructorii 
noștri vor fi într-una pre- 
zenți la datorie, la turnarea 
fundațiilor și pe schele, spre 
înalt, fie arșiță, fie ger, fie 
ploaie, conferind puls viu. 
dăruitor, cadență trepidan- 

șantierelor...
care — cu 
și mintea 

au ridicat,

tă și rodnică 
Doar ei sînt cei 
brațele vînjoase 
iscoditoare — 
pe parcursul ultimilor cinci 
ani aproape 7000 de aparta
mente, complexele comer
ciale din Vulcan și Petrila. 
căminele pentru mint ri din 
Dîlja, Vulcan și Petroșani,

decembrie 1970.

Ancheta

resc, fără salturi spectaculoase. 
A fost lină și s-a împlinit, ca 
atitea altele, prin învățătură și 
muncă. Din școala elementară in 
liceu, din liceu la facultate, de 
la facultate în producție. Aces
tea sint haltele de pînă 
ale vieții și 
Gheorghe Marchiș. 
analiza rezultatele 
am putea crede că 
veteran in minerit.
Arc numai 27 de ani și lucrea-

inițiativa Consiiului 
municipal Petroșani al Orga
nizației pionierilor, recent a 
avut loc acțiunea sub for
mă de concurs „Copiii cîntă 
patria-partidul" care a a- 
dus pe scenele cluburilor 
din Lupeni, Uricani, Vul
can. Petrila și Casei de cul
mi â din Petroșani formațiile 
corale ale școlilor generale 
din municipiu. De menționat 
că pentru prima dată parti
cipă la o astfel de acțiune 
corurile claselor I—IV, ală- 

ri de cele ale claselor 
-VIII.
Din carnetele de însemnări 

ale juriilor se conturează con
statări ■ îmbucurătoare. Toate 
școlile au prezentat in con

fost cclc ale școlilor generale 
nr. 2 Lupeni, nr. i Petroșani, 
nr. 1 Petrila, Casei pionieri
lor Vulcan, a fost acompa
niamentul instrumental asi
gurat de elevi din cadrul 
școlilor respective. Oare nu 
se poate acest lucru și la 
alte școli ? Sintein siguri ca 
in fiecare școală sînt elevi 
care cîntă la diferite instru
mente, dar trebuie 
riți și îndrumați cu 
rență.

Organizatorii se 
mulțumiți dc felul
știut școlile să sc prezinte la 
această confruntare. O men
țiune în plus pentru Școala 
generală din Cîmpu lui Neag 
— singura școală din mediul

de copii în concurs
curs bucăți corale care evocă 
tradițiile revoluționare ale 
poporului român, pagini din 
istoria glorioasă a partidului 
nostru, momente din munca 
oamenilor pentru desăvirșirea 
construcției socialiste, aspecte 
ale vieții și activității școlare 
și chiar piese din folclorul 
nou. Cu multă căldură au 
fost aplaudate de un public 
destul de numeros, format 
din pionieri, școlari, părinți, 
cîntccele ,,Drag pămînt ro
mânesc", „Pămînt legendar". 
„Patrie, pămînt de aur", „Re
publică măreață vatră", „Glo
rios partid". „Partid — soare 
de mai", ,.Cintăm partidul", 
„Pionieri fruntea sus", 
tabăra", „Românașul" 
Fiecare notă ce pornea 
ființa micuților interpreți 
era o vibrantă recunoștință 
adusă partidului pentru gri
ja părintească ce le-o poar
tă, un angajament față de pă
rintele drag pentru întîmpi- 
narea mărețului eveniment 
al semicentenarului 
succese în activitatea 
bază — învățătura.

De semnalat ținuta 
ireproșabilă a corurilor de 
la Liceul din Uricani, Școa
la generală nr. 2 Petroșani. 
Școala nr. 5 Petrila, Școala 
generală nr. 5 Vulcan. Școala 
generală nr. 2 Lupeni.

Corurile copiilor de la cla
sele I—IV au avut un reper
toriu pe cît de accesibil, pe 
atit de educativ. In general, 
s-a evidențiat armonizarea 
vocilor, dicția, ținuta scenică. 
Un element nou, întîlnit la 
unele formații corale, cum au

sătesc care a ținut sa-și adu
că modesta contribuție Ia a- 
ceastă inedită acțiune. Ce 
zic celelalte școli din mediul 
sătesc ? De asemenea, se pune 
întrebarea : de ce școlile din 
orașul Vulcan nu au prezen
tat în concurs corurile clase
lor I—IV ? Și în acest oraș 
avem elevi cu calități vocale, 
avem învățători talentați la 
muzică și, cu toate acestea, 
de pe scene au lipsit coruri
le micilor școlari vulcăneni.

Și de data aceasta s-a con
statat că școlile care s-au pre
gătit în pripă n-au reușit să 
se prezinte la valoarea posi
bilităților de care dispun. Cu 
mici excepții, pe 
locuri sint 
o largă și 
cupare pe 
tistic.

In urma 
au stabilit 
ment :

La clasele V—VIII : Liceul 
Uricani. -Școala generală nr. 2 
Lupeni, Școala generală nr. 5 
Vulcan, Școala generală nr. 1 
Petroșani, Școala generală nr. 
5 Petrila.

La clasele I—IV • Casa de 
copii Uricani, Școala gene
rală nr. 3 Lupeni, Școala ge
nerală nr. 5 Petroșani, Școa
la generală nr. 2 Lonea.

Aceste formații se vor pre
zenta la faza municipală care 
va avea loc în data de 31 
ianuarie 1971.

De regulă, in zilele de odih
nă, aparatele de recepție radio 
și T.V. ca și 
picapurile etc. 
unor solicitări 
de obicei. Așa 
fi precis și la 
de iarnă — în 
velion, în ziua de Anul Nou 
și în celelalte zile. Dar dacă 
survine o defecțiune la televi
zor, la aparatul de radio, la 
picap etc. în aceste zile ? Va

magnetofoanele,
— sint supuse 
mai intense ca 
a fost și așa va 
aceste sărbători 
noaptea de Re-

Dumitru CORNEA, 
activist 

al Consiliului municipal 
al Organizației pionierilor

A1C//VC4 RODNICA, VIAȚA CIVILIZATA RECLAMA

CONDIȚII OPTIME DE RECREERE,
DE REFACERE A CAPACITĂȚILOR CREATOARE
noastră

C ȚIN PASUL BAZELE DE AGREMENT CU CERINȚELE POPULAȚIEI ? ® CE FAC ÎNTREPRINDE
RILE PENTRU TIMPUL LIBER AL SALARIAȚILOR ? ® AVEM UN TINERET NUMEROS. CE-I OFE
RIM PENTRU A SE BUCURA DE BINEFACERILE NATURII? € POTENȚIALUL DE AGREMENT AL 
MUNICIPIULUI NECESITĂ O APROBARE RAȚIONALĂ ȘI SISTEMATICĂ DIN PARTEA TUTUROR 
FACTORILOR !

g ’ punind că in ultimele c'c- 
cenii Valea Jiului a de
venit un centru indus

trial dinamic, un complex ur
banistic cu o populație densă, 
nu facem decît să repetăm un 
adevăr cunoscut. Și mergem 
înainte intr-un ritm impetuos. 
Deschidem mine noi, inaugu
ram uzine și șantiere, lucrăm 
cu mijloace mecanizate tot 
mai productive, mai moderne, 
cu o organizare tot mai rațio
nală, mai eficientă. Intr-un cu- 
vînt, ne sporim capacitățile 
creatoare, puterea de a pro
duce inai mult, intr-un timp 
cît mai scurt, dc a obține pjo- 
duse mai ieftine și de o caiit.i 
te superioară.

Ramura de bază a econo
miei municipiului — industria 
extractivă — va trebui să asi-

gure integral sporul producției 
de cărbune în cincinal pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. Așadar productivitate, 
eficiență sporită — acestea 
sint cuvintele dc ordine cu care 
pășim pragul noului cincinal. 
Dar este îndeobște cunoscut 
că eficiența progreselor lenni-

ce, organizatorice este condi
ționată de corelarea judicioasă 
a acestora cu factorul uman, 
determinant in ultima instanță, 
în privința productivității mun
cii. Or. pornind de la specifi
cul unităților economice ale 
municipiului, îndeosebi al ex
ploatărilor miniere, factorul u-

aI MAGAZIN

Cornel HOGMAN

Cum va arăta centrul orașului Petroșani ?
J J

Ieri s-a deschis în holul Ca
se’ de cultură Expoziția de 
prezentare a propunerilor de 
sistematizare a ansamblului 
urbanistic din zona centrală 
a orașului municipal Petro
șani.

In cadrul expoziției sir’ 
prezentate lucrările premiate 
la concursul public desfășu
rat la Deva sub egida Con
siliului popular județean.

Organizată de comisia de 
s' -tematizare de pe lingă

Comitetul c-xeculiv al Consi
liului popular municipal, ex
poziția a trezit un viu in
teres în rindurile publicului 
venit să vadă cum va arăta 
centrul orașului nostru in 
viitorii ani.

Pentru cunoașterea opinii
lor exprimate de cetățenii 
orașului nostru, comisia a pus 
,'j dispoziția vizitatorilor o 
fișă cu întrebări și o carte 
de impresii.

Rămînînd deschisă pînă la 
data dc II ianuarie 1971, ex
poziția dă posibilitate unui 
număr foarte mare de vizi
tatori să cunoască proiectele 
de sistematizare a orașului 
Petroșani și să-și aducă con
tribuția la îmbunătățirea lor 
prin propunerile și sugestiile 
tuturor celor interesați in 
modernizarea orașului nos
tru.

Echipă specială
DE DEPANARE

înceta, „pînă la noi ordine", 
voia bună, veselia in casa și 
familia în cauză ?

Conducerea cooperativei „Pa- 
rîngul" din Vulcan s-a gindit 
să vină în ajutorul cetățenilor 
din oraș privind remedierea 
unor defecțiuni ivite în func
ționarea receptoarelor radio și 
T.V. In cadrul secției de spe
cialitate a cooperativei a fost 
constituită o echipă dc inter
venție și depanare a respecti
velor defecțiuni. Ea este com
pusă din trei dintre cei mai 
buni specialiști ai secției re
parații radio-T.V. 
Dionisie Gyorfi și 
care, prin rotație, 
bătorilor dc iarnă
solicitărilor populației 
șui Vulcan. Pentru a putea fi 
găsiți mai ușor, dăm 
sc-le lor: Gh. Micuță — strada 
Morii nr. 2: D. Gyorfi și M. 
Rusu — la complexul comer
cial Coroești. precum și la te
lefon interurban nr. 1888, zilnic 
între orele 9—12.

Pentru noi, românii, un itine
rar slovac, înainte de a fi unul 
sentimental—turistic și pitoresc, sa 
vădește a fi un drum al recu
legerii și ol aducerilor aminte. 
La Banska Bistrica și la Zvolen, 
la Kosice și la Piestany, cimitirele, 
monumentele și plăcile come
morative ale soldaților români, 
care și-au sacrificat viața in lup
ta împotriva fascismului, contri
buind nemijlocit la reciștigarea 
independenței Cehoslovaciei prie
tene, ne intimpinâ asemeni unor 
pietre de hotar, presărate nu 
atit intr-un spațiu geografic, cit 
intr-un timp al unei istorii agitate 
și stropită cu ' 
acest adevăr, 
unde,

(Gli. Micuță, 
Mircea Rusu) 
în zilele săr- 
vor răspunde 

din ora-

și adre-

singe. Am înțeles 
moi mult co ori 

Zvolen, incinta

Anchetă realizată <lc
Ion DUBEK

man ridică probleme acute ca i 
stabilitatea oamenilor, coefici
entul de utilizare a timpului 
de lucru, disciplina muncii

(Continuare în pag. a 3-a)

Carnavalul pionierilor din Petroșani
primei zile a avut 
costumelor și au

Deschis ieri, carnavalul pio
nierilor din Petroșani continuă 
și astăzi la Casa de cultură, 
începind cu ora 15. In cadrul

COTIDIENE...

programului 
loc parada 
fost premiate cele mai frumoa
se costume.

Astăzi se desfășoară con
cursul de recitări, soliști vo
cali de muzică ușoară și popu
lară, jocuri distractive, dansuri 
și distribuirea darurilor acor
date de Moș Gerilă.

I 
I

de pre- 
calitatc 
băuturi 
necesa-

Instalat intr-un local în 
plin centrul Petroșaniului (pe 
strada Republicii), magazinul 
l.A.S. a fost redeschis după o 
perioadă de renovare a inte
riorului. Acum, unitatea pre
zintă un larg sortiment 
parate din carne de 
bună, vinuri și alte 
alese, diverse conserve
re aprovizionării populației.

Covoare de iută, perdele 
din „Diolen", pături dc „mol
ton", stofe într-o mare varie
tate de modele și culori, cea
suri de mină, bijuterii din ga- 
blonzuri — atit piese izolate 
cit și completuri (coliere, bră
țări, diademe etc.) iată doar 
ci te va din produsele noi pe ca
re le-au primit spre desfacere 
în luna cadourilor magazinele 
de specialitate în desfacerea 
mărfurilor industriale.

rememoratoare a Cimitirului Mi
litar Central românesc din peri
feriile înverzite ale orașului, dar 
și in satele cele mai insignifiante 
ale Slovaciei, oriunde a curs o 
picătură de singe, oriunde mai 
există o cruce, unde moartea a 
secerat, să zicem, inlimplălor și, 
poate, cu moi multă milă. Și, din 
etapă in etapă, întimpinați cu o 
remarcabilă ospitalitate, oju îgem 
ia Piestany, pentru o cunoaște 

a uita, dacă 
uita. Și 

oraș, oflot
Bralislavei, 

tocmai

și pentru 
poate 
acest 
pierea 
slovaco, 
întrunește elemente 
mai semnificative, geagrarice și 
sociale, de la care, plecind, 
putem reconstitui mentalitalea 
unui popor și cunoaște vestigile 
istorici sale seculare.

Orașul Piestany - stațiune 
termală renumită pe plan mon
dial - a devenit in ultimul timp 
un remarcobil centru sportiv și 
de recreere, fiind căutat, m conse
cință, nu numai de bolnavii 
atrași de apele tămăduitoare ale 
izvoarelor sale. Prin construcția 
barajului din apropiere, unul din. 
seria proiectată să zăgăzuiască 
apele riului Vah, s-o născut un 
vast loc de acumulare, care, in 
scurtă vreme, s-a metamorfozat 
intr-unui din centrele nautice 
cele mai importante ale Slovaciei. 
Oglinda de apă a lacului are 
o suprafață de 400 hectare, 
Icrgimea lui, pe alocuri, int'oce 
doi kilometri și cotele de adin- 
cime ii variozâ intre 1 și 10 metri.

•:e mai 
ales 

opro-
am 
in 
metropola 

pentru că 
dintre cele 

geografice 
care,

(Continuare in pag. a 4-a)

„Olimpiada albâU

albă a

nostru
se vor

Astâzi se deschide in orașul Lupeni Olimpiada 
pionierilor dedicată semicentenarului I’.C'.R.

Participanții la olimpiadă din cadrul județului 
și a altor județe, alături de gazdele din municipiu 
deplasa Ia monumentul „Lupeni "29" unde are loc ceremo
nialul de deschidere. După rostirea jurămintului și aprin
derea flăcării olimpice, pionierii vor trimite o telegramă 
Consiliului National al Organizației pionierilor.

Concurenții vor urca apoi Ia cabana Straja unde timp 
de trei zile sc vor desfășura concursuri de schi — fond, 
coborîre și slalom —, întreceri de săniuțe. In oraș va avea 
Ioc concursul de patinaj.

t



MIERCURI 2 DECEMBRIE 1970Steaqu/ roșu

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședinja Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R. 

și a guvernului din 25 noiembrie 1970
(Pranore din psg 1)

ra noastră de nivelul țăriîor 
avansate.

Avind în vedere toate aceste 
caracteristici majore ale pro
iectului planului cincinal, pro
porțiile și orientările pe care 
le stabilește, putem aprecia câ 
prevederile sale sint realiste și 
mobilizatoare, pe deplin posi
bil de îndeplinit.

Totodată, ținînd seama de o 
serie de rezerve existente în 
diferite domenii de activitate,

Este necesară îmbunătățirea 
prevederilor noului cincinal 
în direcția dezvoltării mai 

intense a industriei 
constructoare de mașini

Aș vrea, in primul rînd. să 
mă opresc asupra industriei 
construcțiilor de mașini — i 
mură-cheie a industriei noas
tre. care are o importanța e- 
sențială pentru dezxoltarca în
tregii economii naționale. In 
acest sector este necesar să se 
rea.r.uli. eze unele subrainuri și 
să se ia măsuri pentru nn ju- 
rarea sarcinilor cuprinse in 
plan. Mă refer. înainte de toa
te, la construcția dc nave. De
sigur, prevederile din proiectul 
de plan nu sînt mici. dar, 
după părerea mea. sînt sud 
posibilități și sub necesități, 
ținînd seama că transportul 
naval are un cost ridicat și 
că, pe măsura dezvoltării eco
nomiei noastre naționale, im
porturile de materii prime și 
materiale cresc in anii cincina
lului. iar în perspectiva anilor 
Î980 și 1990 vor spori și mai 
mult : este necesar să elaborăm 
un program special pentru dez
voltarea construcțiilor navale, 
care să prevadă o creștere 
mult, mai substanțială a pro
ducției de nave in perioada 
J971 — 1975 față de realizările 
din actualul cincinal. Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini va trebui ca. pînă la 
15 decembrie, să analizeze și 
să propună măsuri pentru spo
it rea suplimentară a producției 
de nave. prin folosirea 
maximă a capacităților exis- 
dente în șantierele actuale, do
tarea cu utilajele necesare, ex
tinderea suprafețelor de lucra, 
fără mari investiții. Treouie 
luate măsuri ca încă din anul 
viilor să se înceapă realizarea 
programului special de con
strucții de nave, in cadru] că
ruia să se prevadă chiar in 
acest cincinal producerea nnor 
nave mari de pînă la 150 0-30 
tone, destinate flotei noastre, 
in același timp. în dezvoltarea 
producției de nave trebuie să 
se aibă în vedere perspectiva 
folosirii mai intense a apelor 
interioare, mai bine zis limi
trofe — mă refer în mod deo
sebit la Dunăre.

O altă observație pe care 
vreau s-o fac, în legătură cu o 
•problemă importantă a con
strucțiilor de mașini, pornește 
de la necesitatea realizării în 
ritm mai rapid a programului 
de dotare cu calculatoare elec
tronice în vederea realizării 
sistemului informatic de con
ducere unic al economici. De 
aceea, consider necesară spori
rea prevederilor programului 
do dezvoltare a industriei elec
tronice. in special a celor pri
vind producția de calculatoa
re electronice, mașini de cal
cul. elemente de automatizare, 
aparate de măsură și control, 
componente profesionale. In 
acest domeniu va trebui să fa
cem un efort mai intens, în 
așa fel incit prevederile ac
tuale să fie mărite cu cel pu
țin 40—50 la sută.

In domeniul mașinilor-uncl- 
te. ținînd scama de necesitățile 
economiei noastre, precum și 
de faptul că aceste produse 
s’nt cerute pe piața externă, 
avind asigurată o desfacere si
gură. se impune să reanalizăm 
prevederile actuale și să am
plificăm programul de dezvol
tare a acestei subramuri. Pro
gramul va trebui să pună ac
cent pe mașinile-unelte cuie 
nu la export un curs de reve
nire mai favorabil și să se 
b izeze in primul rînd pe folo
sirea mai rațională a capaci
tăților existente, pe dezvoltai ea 
unor secții de montaje. Aceasta 
va permite sporirea mai rapi
dă -j producției in unii 
u mături. urmînd ca nu- 
n,.ii spre anul 1973 să exami
năm construirea unor noi 
obiective. In elaborarea pro
gramului va trebui să se ur
mărească mai buna folosire a 
se ’iilor de sculărie și a sedii
lor mecanice din întreprinde
ricelorlalte ramuri, undo e- 
xLtă capacități mari, ce pot fi 
ii’ uzate atît pentru produce
rea unor mașini complexe, cît 
ș> pentru cooperare în rcaliro- 
j-p.-i unor subansamble. care 
să fie folosite pentru sporirea 
producției de mașini-UDelte.

<*a urmare a discuțiilor 
avute cu cadrele din agricul
tură și in lumina măsurilor 
s’, oilite pentru dezvoltarea a- 
cestei ramuri, se impune rea
li i'.-ea programului de dotare 
a agriculturii cu traci mrele și 
celelalte mașini agricuie nece

; :n de făcut unele observații 
și propuneri referitoare la u- 
i ele prevederi, care ar trebui 
îmbunătățite pentru ca planul 
să răspundă și mai bine cerin
țelor progresului economiei na
ționale. In legătură cu aceas
ta. consider necesar să se ac
ționeze in continuare în direc
ția aprofundării și îmbunătăți
rii indicatorilor de plan privind 
unele romuri și domenii. La 
aceste probleme mă voi referi 
in cele ce urmează.

sare fiecărei culturi. Acest 
program, aflat in curs de ela
borare de către Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii și 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, trebuie să 
asigure ea pînă in 1975 să se 
rezolve practic problemele me
canizării tuturor lucrărilor a- 
gricole, nu numai la culturile 
mari, ci la totalitatea culturi
lor, inclusiv în legumicultura, 
viticultură, pomicultură, pre
cum și în zootehnie. Uzinele de 
tractoare și mașini agricole 
trebuie să execute comenzile 
date de agricultură, să producă 
tipurile de tractoare și mașini 
care sînt necesare acestei ra
muri. cerute dc unitățile agri
cole. iar nu cele care le sint 
mai ușor de fabricat. Va tre
bui ca uzinele aparținînd Mi
nisterului \griculturii și Silvi
culturii să producă unele ma
șini agricole de serie mi ă. 
F.sle necesar, totodată, să se 
folosească mai larg posibilită
țile dc cooperare cu alte țâri, 
pe bază de contracte ferme, 
în domeniul producției de ma
șini agricole.

In ce privește asigurarea cu 
piese de schimb. în plan s-au 
introdus unele suplimentări, 
dar mi se pare că nu se ajun
ge la o rezolvare definitivă și 
totală : prevederile valorice 
introduse în plan nu arată da
că vor fi satisfăcute cerințele 
concrete ale beneficiarilor. Ca
pitolul din plan referitor la 
piesele de schimb nu trebuie 
apreciat din punctul de vedere 
valoric, ci în primul rînd. 
dună reperele și subansamble- 
le fizice pe care le cuprinde. 
In olan este necesar să se pre
vadă nu atît valoarea sau to
najul pieselor de schimb, cît 
mai ales repere si subansam
ble fizice, stabilite pe bază dc 
normative. Ramurilor econo
mice trebuie să li se asigure 
volumul necesar de piese de 
schimb, indiferent dacă valoa
rea acestora este mare sau 
mică.

Pentru a asigura rezolvarea 
problemei pieselor de schimb 
trebuie schimbată și metoda 
de planificare : întreprinderile 
producătoare de piese de 
schimb pentru tractoare, cami
oane sau alte utilaje trebuie 
să primească sarcinile de plan 
exprimate într-un volum fizic 
de diferite repere, piese, stiban- 
samblc.

Este necesar să facem în așa 
fel ca într-un viitor apropiat 
să rezolvăm problema pieselor 
de schimb, despre care se dis
cută de mai multi ani. In 
acest scop, trebuie ca ministe
rele care folosesc diferite ma
șini și utilaje și au posibili’ăți 
de a produce piese de schimb
— cum este Ministerul Agri
culturii si Silviculturii. Mini-- 
terul Transporturilor — să 
participe intr-o mai mare mă
sură la realizarea producției 
de asemenea piese. Este nece
sar să se utilizeze mai mylt 
practica recondiționării anumi
tor piese de schimb și suban
samble. cn condiția ca aceas
tă operațiune să se efectueze 
numai Dentru piesele la care 
este economică, rentabilă : dacă 
pentru recondiționarea unor 
piese se cheltuiește dc trei ori 
mai mult decît pentru produ
cerea lor in uzine, atunci nu 
are nici un rost să le recondi
ționăm. Ministerele vor trebui 
să stabilească piesele. suban- 
samblele la care recondiliona- 
rea este economică. Va trebui 
ra pînă la sfârșitul anului să 
se aducă modificările corespun
zătoare în planificarea produc- 
f’-ei pieselor de schimb, reflec
tând încă în olanul pe 197) a- 
ceste modificări.

Doresc să subliniez că rezer
ve importante pentru creșterea 
producției în construe!iile de 
mașini — cît și în alte ramuri
— există în domeniul folosirii 
capacităților de producție si a 
timpului de lucru. Datele ara
tă câ o serie de mașini și uti
laje sînt folosite slab. în mod 
neraționa'. In vederea utiliză
rii mai intense a capacități
lor de producție, este necesar 
să nu se mai aprobe începe
rea de investiții noi sau dez
voltări pînă ci nd nu este isi- 
gurată folosirea integrală a 
capacităților de producție e- 
xis’ente. In primul rînd. tre
buie folosite mai bine suprafe
țele dc producție : dintr-o ana
liză efectuată într-un număr 
uc întreprinderi industriale, a 

rezultat câ acestea aveau ciic. 
173 mii mp suprafață prod-u- 
livâ folosită necorespunzălcr, 
din care 150 mii mp spații li
bere sau utilizate in scopuri 
neproductive. Introduse in pro
ducție, dotate cu utilajele ne 
cesare, aceste suprafețe ar pu
tea asigura o producție supli
mentară substanțială.

In al doilea rînd, rezultă <â 
timpul de lucru al mașinilor 
este folosit nerațional, că a- 
lestca nu lucrează în mod co
respunzător. Datele arată că în 
unul 1970 procentul de folosi
re a fondului de timp disponi
bil al mașinilor-unei te nu de
pășește 6-1 la sută ; aceasta 
demonstrează, de asemenea, 
ce posibilități și ce rezerve 
mari există pentru creșterea 
producției prin utilizarea de
plină a timpului de lucru al 
mașinilor.

Tn întreprinderile construc
toare de mașini se lucrează, 
în medie, în jurul a două 
schimburi. Dc aceea, în planul 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ai ce
lorlalte ministere trebuie să 
se înscrie măsuri pentru a a- 
sigura o încărcare mai rațio
nală pe schimburi. în primul 
rînd pentru generalizarea 
schimbului II și extinderea și 
introducerea schimbului III. 
Prin trecerea la lucrul in trei 
schimburi se poate obține un 
spor substanțial de producție

Eforturi sporite pentru ca 
industria alimentară și ușoară 

să răspundă într-un grad 
mai înalt cerințelor de consum 

ale populației
Aș vrea să mă opresc asu

pra altei ramuri, căreia parti
dul și guvernul ii acorda o 
mare importanță, cu un iul 
deosebit în satisfacerea nevoi
lor de trai ale populației — 
și anume industria alimentară. 
In această ramură este nece
sar să se acorde mai multă a- 
tenție diversificării si fabrică
rii dc noi sortimente de măr
furi. Față dc realizările pe 
plan mondial, inclusiv din 
unele țări socialiste, industria 
noastră alimentară continuă să 
se afle în urmă. Nu s-ai pu
tea spune că această ramură, 
care ar trebui să se caracteri
zeze prîntr-o diversificare per
manentă și rapidă a producți
ei. este dinamică, ci, dimpo
trivă. este foarte statică. Aș da 
unele exemple. In timp ce în 
alte țări, din porumb, cartofi, 
fructe se fac tot mai nume
roase și variate preparate a- 
1 intentare, la noi aceste produse 
continuă să fie puțin prelucra
te, iar sortimentele existente 
au o gamă foarte redusă. De 
asemenea, sortimentul de con
serve este sărac, nu oferă 
consumatorului posibilități de 
alegere după preferințe. Pe 
bună dreptate, cetățenii doresc 
să găsească în magazine nu 
aceleași și aceleași conserve 
de carne de porc în suc pro
priu. pe care le întîlnești pre
tutindeni în întreaga țară, — 
la munte și pe litoral, la orașe 
și la sate — ci zeci și zeci de 
sortimente din carne de vită, 
de oaie, de pasăre, preparate 
cu tot felul de garnituri. Fie
care fabrică de conserve tre
buie să fie un laborator, să 
introducă noi rețete, noi pro
duse, ținînd seama de specifi
cul diferitelor zone ale țării.

Stadiul in care nc aflăm ne 
impune să acționăm pentru a 
realiza o mai marc varietate a 
hranei populației țării noastre. 
Trebuie să părăsim forme’e 
actuale de producție a mărfu
rilor alimentare, încadrate în 
prețuri rigide, trecînd la rea
lizarea unor produse pe gus
tul consumatorului. Totodată, 
industria alimentară, rețeaua 
alimentației publice — care in 
prezent oferă consumatoriloi 
aproape pretutindeni aceleași 
preparate. adeseori de slabă 
calitate — trebuie să concure 
la apropierea structurii hranei 
cetățenilor noștri de aceea din 
țările avansate. In multe țări 
au loc importante schimbări 
in consumul populației, in ra
port cu rezultatele cercetărilor 
medicale care indică necesita
tea unei alimentări variate, ra
ționale a omului în condițiile 
vieții moderne. Este cunoscut, 
de pildă, că în alimentația co
tidiană scade ponderea plinii 
și a grăsimilor, crescînd in 
schimb cea a legumelor, fruc
telor. Este nevoie ca dc aces
te probleme să se ocupe mai 
îndeaproape cercetătorii noștri 
din domeniul industriei ali
mentare. medicii dieteticieni. 
precum și alți specialiști. Pe 
lingă aceasta, este necesar ca 
și presa, radioul, televiziunea, 
și celelalte mijloace de care 
dispunem să contribuie la • ori
entarea maselor de consuma
tori. la formarea gustului și 
îndrumarea lor in alcătuirea 
"nor meniuri raționale, varia
te.

Conducerea Ministerului In
dustriei Alimentare, precum și 
consiliile populare, care au 
unități de producere a bunuri
lor alimentare, vor trebui să 
întocmească un program spe
cial de diversificare a produ
selor, dc producere a noi sorti

în construcțiile de mașini.
Este necesar ca Ministerul 

Industriei Construcțiilor de 
Mașini și celelalte ministere 
să ia de îndată măsuri pentru 
a pregăti necesarul de munci
tori calificați și cadre de con
ducere a producției, care sa 
asigure acoperirea și a schim
bului 111. Planurile de școlari
zare, de pregătire a noilor 
muncitori și cadre necesare 
bunei conduceri a producției, 
ce vor fi elaborate de ministe
re in acest scop, vor trebui să 
precizeze — începînd cu anul 
1971 — numărul celor care 
vor intra în producție in fie
care lună, in fiecare an ; aces
te planuri vor trebui elabo
rate nu în general, pe ansam
blul ramurii, ci pe fiecare 
centrală, pe fiecare întreprin
dere. concret. In vederea rea
lizării acestor obiective se vor 
acorda fonduri suplimentare 
de școlarizare, se vor construi 
noi cămine. în așa fel încât 
aceas'.ă problemă de mare im
portantă să fie rezolvată în 
mod radical.

Tn scopul extinderii și intro
ducerii schimbului 111. al pre
gătirii de muncitori calificați, 
și cadre de conducere a pro
ducției. Consiliul dc Miniștri, 
toate ministerele vor trebui 
să întocmească programe cu 
termene precise și răspunderi 
concrete, detaliate pe centrale 
și întreprinderi.

mente. folosind capacitățile e- 
xistente, materiile prime din 
tara noastră. Este necesar, de 
asemenea, să se treacă holâiit 
la crearea de întreprinderi care 
să fabrice alimente semiprepa- 
rate în așa fel incit consuma
torul să-și poată pregăti ușor 
mîncarca.

Consiliul de Miniștri H va 
trebui să analizeze munca Mi
nisterului Industriei Alimen
tare. structura producției în 
acest domeniu, care cuprinde 
și o parte din economia lo
cală, și să stabilească măsurile 
necesare pentru ca încă din 
anul viitor să realizeze o di
versificare sensibilă a sorti
mentelor. Legat dc aceasta, 
cred că este necesar să fie 
revăzut și programul de asigu
rare a spațiului frigorific acce- 
lerîndu-se crearea de spații și 
depozite frigorifice, pentru a 
asigura păstrarea în condiții 
bune a alimentelor.

Consider că în sectorul in
dustriei alimentare — care 
are o mare importanță în ri
dicarea nivelului de trai al 
poporului — în cincinalul ur
mător trebuie să aibă loc o 
transformare radicală a însăși 
concepției asupra producției a- 
cestei ramuri, calității sale, a 
varietății sortimentelor, adap- 
tînd întreaga activitate a în
treprinderilor la gustul și ce
rințele consumatorilor.

O altă ramură legată nemij
locit de satisfacerea nevoilor 
populației este industria ușoară. 
Nu vreau să mă refer la volu
mul producției, deși, după 
cit s-a arătat aici, se pare că 
mai sînt unele domenii — 
cum este, spre exemplu. pro
ducția de covoare — unde ar 
trebui să revedem sarcinile 
stabilite, in sensul sporirii lor. 
Doresc însă să ridic problema 
calității, mai cu seamă a fini
sajului producției industriei 
ușoare. Numeroase sortimente 
ale industriei ușoare se produc 
în cantități suficiente, dar nu 
știu cum se întîmplă că multe 
dintre ele sînt de calitate 
slabă, și destul de greu găsești 
uneori în comerț mărfuri bine 
finisate, sint in cantități reduse. 
Consider că această problemă 
trebuie să preocupe foarte se
rios conducerea Ministerului 
Industriei Ușoare, precum și 
Consiliul de Miniștri. Este ne
cesar să se stabilească de ur
gență măsuri speciale pentru 
a obține o îmbunătățire a 
producției de stofe, pînzeturi, 
confecții, tricotaje, încălțămin
te ș.a. Cu utilajele de care 
dispunem in întreprinderile 
noastre se pot produce în toa
te sectoarele articole de con
sum foarte diverse, atrăgătoa
re, mereu in pas cu cerințele 
modei. Va trebui ca lunar în
treprinderile industriei noastre 
ușoare să introducă sortimente 
noi : creatorii de modele tre
buie să creeze cu ' adevărat, 
dar pentru aceasta trebuie să 
gîndească, să-și pună în va
loare spiritul de inventivitate, 
capacitatea de a făuri produse 
noi, să fie la curent cu ceea 
ce este nou pe piața mondială.

In legătură cu aceasta, vi e iu 
să arăt că trebuie îmbunătă
țite relațiile dintre industrie și 
comerț. Cred câ trebuie sa se 
renunțe la acești așa-zi.și an
grosiști din comerț care fac 
comenzi după gustul lor, ce 
nu coincide cu cel al cumpără
torilor. Vor trebui organizate, 
el puțin trimestrial, expoziții 

republicane, precum și în toa
te marile orașe, unde industria 
ușoară să expună produsele 

sule și să le supună examenu
lui publicului larg. De aseme
nea, va trebui să se renunțe, 
mai cu seamă in domeniul 
confecțiilor și a) tricotajelor,

Este imperios necesară 
sporirea producției materialelor 

de construcție
Un rol important în realiza

rea programului nostru de in
vestiții revine industriei mate
rialelor dc construcții. In legă
tură cu această ramură, aș 
vrea să fac unele observații în 
vederea îmbunătățirii prevede
rilor din plan. Cu toate că 
am stabilit sarcini mari și am 
adoptat un program special 
în acest domeniu, mi se pare 
că totuși nu satisfacem în su
ficientă măsură cerințele eco
nomice și ale populației. In 
primul rînd. este nevoie să 
revedem modul de planifi
care : prin plan se asigură 
materialele necesare construc
țiilor din fondurile stalului, 
precum și anumite cantități 
pentru sectorul cooperatist, 
dar nu se ia în considerație 
necesarul pentru zecile de mii 
de locuințe ce se construiesc 
anual la sate și nu se tine 
seama de cerințele unor cetă
țeni din orașe. Oricum. tre
buie avut în vedere că pentru 
construcția unei case este ne
voie de ciment, fier-beton și 
cărămidă sau prefabricaie. 
care trebuie vîndute prin co
merțul socialist. In viitor va 
trebui să se prevadă prin
plan și materiale necesare pen
tru construcțiile ce se fac 
la sate și în orașe de către 
cetățeni. Planificarea Ireb.ue 
să cuprindă nu numai indus
tria socialistă și construcțiile 
social-cul turale realizate dc 
stat, ci ,ă asigure materiale

Folosirea mai intensă 
a resurselor proprii de materii 

prime și materiale
O problemă care aș dori s-o 

menționez este aceea a bazei 
proprii de materii prime și 
materiale. Examinînd prevede
rile referitoare la importurile 
de materii prime și materiale, 
nu poți să nu ajungi Ia con
cluzia că există o slabă preo
cupare pentru folosirea resur
selor materiale din țară. _ Va 
trebui să intensificăm activita
tea de descoperire a rezerve
lor de minereuri și minerale.

Departamentul aprovizionări' 
tehnico-materiale trebuie să 
acorde toată atenția folosirii 
posibilităților existente în țară 
pentru asigurarea materiilor 
prime. Nu numai Ministerul 
Industriei Miniere și Geologiei 
trebuie să aibă un plan de 
dezvoltare a bazei de materii 
prime și de materiale din țară, 
ci este necesar să se elaboreze 
în acest domeniu un plan spe
cial pe întreaga economie, in
clusiv de cercetare științifică, 
pentru a putea să valorificăm, 
mai bine și în condiții mai 
bune materiile prime, resur
sele care le avem și să cre
ăm in perspectivă posibilitatea 
de a apela mai puțin la impor
turi din străinătate. Noi am 
renunțat prea ușor la punerea 
în valoare a unor resurse de 
minereuri din țară, chiar cu 
conținut mai sărac. De pildă, 
resursele mari de cenuși de 
termocentrală, șisturi bitu
minoase, pămînturi argiloase din 
Oltenia ne dau posibilitatea 
să sporim producția de alumi
niu. pe bază de materii prime 
din țară. Avem, de asemenea, 
resurse de materii prime pen
tru producția sticlei, ceramicii, 
porțelanului. Gazul metan și 
petrolul nostru se pretează la 
o prelucare superioară in in
dustria chimică, dar nici aici nu 
s-a mers suficient la o valori
ficare corespunzătoare. mai 
avantajoasă.

In legătură cu aceasta sc ri
dică si problema maselor plas
tice. Pe plan mondial, ele ca

Pentru o producție ieftină,
de calitate și eficientă

O problemă dc importanță e- 
sențială pentru ridicarea efi
cienței economiei noastre este 
îmbunătățirea calității produc
ției. Desigur, noi am făcut și 
facem eforturi mari pentru dez
voltarea industriei constructoa
re de mașini, a altor ramuri 
moderne, pentru dotarea între
prinderilor cu tehnică avansa
tă. Fără îndoială că, in această 
privință, am pornit cu întâr
ziere față de țările dezvoltate 
din punct dc vedere industrial 
și trebuie să recuperăm timpul, 
dar această recuperare nu tre
buie redusă la aspectul canti
tativ, ci trebuie să aibă în 
vedere în egală măsură latura 

la producția dc serie mare, 
să se realizeze o diversificare 
bogată, imit cetățeanul să gă
sească pe piață modele cît 
mai variate.

pentru construcțiile din întrea
ga economic. Totodată, sarcini
le de plan la materialele de 
construcții vor trebui stabilite 
nu valoric, ci fizic.

In al doilea rînd. trebuie 
sporită producția materialelor 
de construcții pe seama capa
cităților existente, precum și 
prin dezvoltai ea lor cu inves
tiții minime, fără importuri. 
In prezent, consiliile popu
lare județene au posibilitatea 
să-și organizeze întreprinderi 
proprii pentru producția de 
cărămida, calcar, var, să $>a~ 
bilcască prețuri la aceste pro
duse, urmărindu-se ca ele să 
contribuie la satisfacerea ce
rințelor populației. In viitor, 
va trebui să se acorde și con
siliilor populare comunale, co
operativelor agricole de pro
ducție posibilitatea de a-și or
ganiza întreprinderi producă
toare de materiale dc construc
ții proprii, a căror producție 
să fio inclusa in plan.

Nu este oare ridicol ca în 
tara noastră, unde avem, munți 
dc calcar, să se oprească în 
unele întreprinderi procesul 
dc producție — așa cum s:a 
relatat aici — din cauza lip
sei de var? Fiecare întreprin
dere. ținînd scama de condi
țiile favorabile alo țării noas
tre. trebuie să-și creeze pro
priile salo resurse de aprovi
zionare cn materii prime, fără 
a aștepta să se producă din- 
li-un singur centru pentru toa
tă țara.

pătă o pondere tot mai mare 
în înlocuirea unor materii pri
me și materiale deficitare. 
Deși am înregistrat progrese 
în producția dc mase plastice, 
totuși ne aflăm încă la un 
nivel redus, în comparație cu 
alte țări. De aceea, trebuie ca, 
parale) cu elaborarea planului 
pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și materiale, să 
se revadă și planul industriei 
de materiale plastice și produc
ția de înlocuitori, făcînd efor
turi suplimentare pentru o 
mai bună acoperire a nevoilor 
în acest domeniu.

Pe lingă planul general pen
tru materii prime și materii i'e 
care trebuie să existe la De
partamentul aprovizionării teh- 
nico-matcriale. este nevoie c-a 
fiecare minister care are în 
profilul său producerea de 
materii prime să-și elaboreze 
un program special pentru mai 
buna valorificare a materiilor 
prime și materialelor, inclusiv 
un program de cercetare *n 
acest domeniu.

Lecat de aceasta este nece
sar să analizăm mai bine pro
blema ritmicității aprovizionă
rii tehnico-materiale. pentru 
a asigura o mai bună desfă
șurare a procesului de pro
ducție. O parte însemnată din 
neajunsurile producției, inclu
siv în ce privește calitatea 
producției, sînt legate și de 
lipsa de ritmicitate în aprovi
zionare, de faptul că coopera
rea în producție în diferite 
domenii de activitate este slab 
organizată. Rog pe toți tova
rășii vicepreședinți ai guver
nului. pe toți miniștrii, să exa
mineze atent, la nivelul tuturor 
ramurilor, posibilitățile de a 
asigura o aprovizionare ritmi
că, introducerea unui sistem e- 
fieient de aprovizionare care 
să funcționeze operativ, pentru 
a permite desfășurarea norma
lă a producției și a putea pre
tinde intr-adevăr ordine și dis
ciplină în toate unitățile.

calitativă. N-aș dori să dau 
exemple, insă este cert că a- 
vem probleme cu calitatea u- 
nor mărfuri produse in indus
tria constructoare dc mașini, 
industria ușoară, industria ali
mentară și în alte sectoare.

Aceste deficiențe, dezvăluite 
în mod deosebit o dată cu in
tensificarea controlului asupra 
calității, se datoresc lipsei de 
răspundere și dc 
pentru calitatea 
pentru deservirea 
cil mai bune a 
și a populației.

preocupare 
produselor, 
in condiții 

beneficiarilor

Răspunzători de producție,
dc calitatea mărfurilor sînt mi
nisterul, centrala, întreprinde

rea, care trebuie să aibă per
manent în vedere că benefi
ciarii interni și externi devin 
tot mai pretențioși. Trebuie să 
punem capăt neglijențelor și 
lipsei dc răspundere pentru 
calitatea produselor, să inten
sificăm controlul, treeîndu-se 
la luarea de măsuri severe. O 
cauză principală o constituie 
slaba organizare a controlului 
calității în întreprinderi pe fa
ze de producție. A fost adop
tată Legea cu privire la ca
litatea produselor ale cărei 
prevederi trebuie să fie res
pectate, avem Inspectoratul de 
Stat pentru controlul calității 
produselor, care, deși a luat li
nele măsuri, nu se face încă 
simțit cum trebuie. Desigur, 
îmbunătățirea calității produ
selor presupune și ridicarea 
calificării muncitorilor, a pre
gătirii inginerilor și tehnicie
nilor, a conducerilor de în
treprinderi.

Este necesar ea din toate 
punctele de vedere problema 
calității producției să consti
tuie o preocupare principală a 
întreprinderilor noastre. Să fa
cem din problema calității pro
duselor o preocupare a tuturor 
muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor. oamenilor de știință, 
a întregului partid, pentru că 
numai așa vom reuși să re
zolvăm această sarcină esen
țială.

O altă problemă la care aș 
dori să mă refer este îceea 
a consumurilor de materiale și 
a cheltuielilor de producție. 
Desigur, privind situația în an
samblu. se pare că avem li
nele rezultate bune în această 
privință. Dacă analizăm însă 
unele stări de fapt, unele ca
zuri concrete, ajungem la con
cluzia că lucrurile nu merg 
prea bine. Iată, în primele nouă 
luni ale acestui an. întreprin
derile Ministerului Industriei 
Metalurgice au depășit consu
mul de cocs pentru furnale cu
7 900 tone: la cocs metalurgic 
pentru turnătorie întreprinderile 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și ale Mi
nisterului Industriei Metalurgi
ce au depășit consumurile cu
8 800 tone: consumul dc metal 
a fost mai marc cu 1 000 tone 
la construcții metalice, cu alte 
900 tone la piese de schimb 
pentru tract oare și cu 4 900 
tone la piese turnate; la com
bustibili convenționali Ministe
rul Industriei Chimice a de
pășit consumurile cu 71 600 to
ne: industria sticlăriei cu 17 700 
tone: consumul de lemn pen
tru plăci fibrolemnoase și ce
luloză a fost depășit cu 19 000 
mc; la benzină și motorină, 
de asemenea, la Ministerul 
Transporturilor. în industria 
metalurgică, industria minieră, 
industria alimentară s-a consu
mat mai mult cu 11000 tone 
față de prevederi. Deci, per
sistă o depășire mare a con
sumurilor.

Este adevărat că au fost sta
bilite o seric de măsuri pentru 
reducerea consumurilor dc ma
teriale, însă cred că nu putem 
spune — analizând situația pe 
diferite produse. în mod con
cret — că prevederile de re
ducere cuprinse in plan sînt 
maxime. Noi și astăzi produ
cem piese ]?c care le-am ■mtea 
obține cu 60—70 la sulă din 
cantitatea de metal folosită. 
Uneori, pentru o piesă de 3 500 
kg se toarnă 7 500 kg metal. 
Aceasta este risipă de mate
rial și muncă.

Aceeași situație o întîlnîm 
și la profilele laminate, unde, 
de asemenea, trebuie să se 
pună capăt supradimensionări-, 
lor care duc la pierderi de 
metal și la prelucrări costisi
toare

In afară de ramurile la ca
re m-am referit, situații ase
mănătoare există și in indus
tria materialelor dc construc
ții, în industria ușoară. Progra
mul dc reducere a consumuri
lor de materii prime și mate
riale va trebui să țină seama 
dc rezervele mari nefolosite 
care mai există în acest dome
niu. dc experiența înaintata pe 
plan mondial.

In legătură cu aceasta se pu
ne și problema folosirii mai 
bune a deșeurilor, a recuperă
rii unor materiale. După cum 
arată rezultatele obținute in 
alte țări este posibil să se fo
losească în mai mare propor
ție de.șeurile care rămîn în 
procesul de producție în in
dustria ușoară. Prin utilizarea 
unor deșeuri din industria me
talurgică am putea reduce im
porturile la cupru. nichel, 
plumb. La lemn, cu toate efor
turile făcute, dintr-un studiu 
al ministerului rezultă că am 
ajuns la un procent de 50 la 
sută in folosirea deșeurilor, pe 
cînd în alte țări se utilizează 
70—80 la sută. Aceasta este 
valabil pentru toate sectoarele. 
De aceea, trebuie să rcanali- 
zăm activitatea noastră in 3- 
ceastă privință și să prevedem 
măsuri pentru recuperarea de
șeurilor .și elaborarea tehnolo
giilor corespunzătoare folosirii 
lor.

Nu este pentru nimeni un se
cret că problemelor reducerii 
consumurilor de combustibil, de 
uleiuri, de energie electrică nu 
li se acordă încă de către mi
nistere și unitățile economice 
atenția cuvenită. Cred că va 
trebui să ne gîndim ca unită
țile consumatoare, precum și 
întreprinderile care livrează a-^ 
ceste produse să urmărească

mai bine respectarea normelor 
de consum: va trebui ca alunei 
rînd un beneficiar a depășit 
norma dc consum la energie 
electrică sau la combustibil, în
treprinderea furnizoare să nu-i 
mai poată livra decît cu a- 
probare specială. S-ar putea 
introduce un alt principiu i 
orice depășire nejustificată a 
consumurilor să fie suportată 
de cci vinovati. Eu, să spun 
di opt, aș opta pentru ultima 
cale — cine depășește consu
murile de materii prime, ma
teriale, combustibil, energie e- 
lectrică să suporte din salariu. 
Este necesar ca într-un ter
men scurt Departamentul a- 
provizionării tehnico-materiale, 
împreună cu ministerele, să 
propună soluții concrete in a- 
cest domeniu, deoarece nu se 
poate tolera mai departe sta
rea actuală de lucruri.

Doresc să fac unele remarci 
în legătură cu folosirea fon
durilor fixe. Din cifrele de plan 
pentru primul an al viitorului 
cincinal rezultă că product :a 
globală la I 000 lei fonduri 
fixe scade la Ministerul Indus
triei Metalurgice de la 1 031 
Ici in 1970 la 981 lei în 1971, 
adică cu 50 de Ici. Este inexpli
cabil cum. după ce statul a 
cheltuit miliarde dc lei pentru 
dotarea uzinelor, pentru a im- 
p; rta instalații moderne, în luc 
să obținem o producție glo
bală mai marc la fondurile 
fixe exislcnte, realizăm în 1971 
o producție mai mică. Este de 
neconceput ca într-o asemenea 
ramură modernă să obținem 
pe măsură ce trece timpul, re
zultate mai proaste. Ministerul 
Industriei Metalurgice trebuie 
să revadă dc urgentă această 
situație.

Problema utilizării cu efi
ciență cît mai înaltă a fondu
rilor fixe, a investițiilor fă
cute, trebuie să stea în aten
ția tuturor ministerelor, a tu
turor unităților economice. O 
situație nesatisfăcătoare în a- 
ccst sens se constată și la Mi
nisterul Petrolului. Ministerul 
Industriei Miniere și Geologiei, 
Ia Ministerul Industriei Ușoa
re. Ministerul Industriei Ali
mentare. Ministerul Industriei 
Lemnului. Nu este mulțumitoa
re nici prevederea ca în in
dustria chimică producția glo
bală la 1 000 lei fonduri fixe 
să crească cu numai 15 lei. 
Este necesar ca in continuare 
în toate ramurile să sc ac
ționeze în direcția folosirii mai 
bune, mai eficiente a capaci
tăților de producție, punînd în 
valoare rezervele existente, 
producînd ceea ce este nece
sar economiei noastre și expor
tului.

După cum vă este cunoscut, 
Congresul al X-lea al partidu
lui a stabilit că sporirea pro
ductivității muncii este un o- 
biectiv major al planului cin
cinal și a] întregii noastre ac
tivități economice. Sarcinile 
prevăzute in acest sens în plan 
sînt mobilizatoare, dar se poa
te spune că există încă în
semnate rezerve de creștere a 
productivității muncii, precum 
și de reducere a prețului de 
cost în întreprinderile noastre, 
în diferite ramuri. Rezerve im
portante există in agricultură, 
metalurgie și în alte sectoa
re. Prin creșterea productivi
tății muncii se poate asigura 
□ sporire substanțială a pro
ducției. a venitului național. A- 
ceasta este calea fundamentală 
pentru a crea resurse suplimen
tare atît pentru dezvoltarea e- 
conomiei. cît și pentru ridi
carea nivelului de viață al po
porului.

Un element esențial al creș
terii eficienței economice în 
viitorul cincinal este sporirea 
rentabilității, mărirea benefi
ciilor in toate ramurile. Tova
rășii de la Ministerul Finan
țelor care se ocupă cu contro
lul mi-au dat multe date care 
arată diminuarea rentabilității, 
a eficientei intr-o serie dc sec
toare, ca urinare a proastei 
gospodăriri a fondurilor. După 
cum am mai spus, nu numai 
că trebuie să eliminăm cu to
tul fenomenul anormal al pier
derilor planificate, dar este 
necesar ca fiecare unitate eco
nomică și chiar fiecare produs 
să aducă beneficii, să fie ren
tabil. Reali/înd aceasta, vom 
demonstra în fapt avantajele 
economici socialiste planificate.

Imperativul creșterii eficien
tei cerc să se accelereze vite
za de rotație a fondurilor cir- 
c 'lante. să sc înlăture imobili
zările de fonduri, să se a’ragă 
in circuitul economic țoale re
sursele.

In ce privește agricultura, no 
mă voi opri asupra probleme
lor acestei ramuri, deoarece, 
după cum știți, ele au fost am
plu dezbătute în ședini.i de 
lucru cu primii secretari ai co
mitetelor județene de partid și 
alte cadre care activează în a- 
ceastă ramură. Deși planul cin
cinal prevede o anumită -reș- 
tere a producției agricole globa
le. totuși producțiile agriculturii 
noastre sînt încă inferioare ce
lor obținute în alte țâri, in
clusiv țâri vecine. Dc aceea, 
se impune luarea unor măsuri 
pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru ridicarea gradului ei de 
mecanizare, dar mai cu seamă 
pentru a pune ordine în pro
ducție. pentru a face ca pro
blema centrală sâ fie obține
rea unor producții sporite în 
toate sectoarele de activitate.

(Continuare in pag. a 3-aj
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Expunerea tovarășului IMicoke Ceaușsscu 
la ședința Comitetului Executiv al C. C. al P. C. R.

și a guvernului din 25 noiembrie 1970
(Urmare din pag. a 2-a)

0 problemă centrală 
a economiei - realizarea 
de investiții cu cheltuieli

*

cit mai mici, în stare să dea 
producție cît mai rapid

l’n capitol al planului cinci
nal de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea întregii econo
mii naționale, pentru realizarea 
ritmurilor și nivelurilor prevă
zute este cel al investițiilor. 
Volumul de investiții planifi
cat și repartizarea lui este de 
maură să asigure dinamismul 
și progresul economici noastre 
in viitorul cincinal. In ce pri- 
x.'.c nivelurile prevăzute pen
tru 1974 Și 1975, ele vor mai 
trebui analizate în cursul a- 
nului 1973 pentru a asigura o 
legătură cit mai bună eu cea 
de . d >ua jumătate a deceniu
lui • ’«tor.

c.ca sa ridic câteva pro
bleme legate de rezultatele ac
tiv.lății în domeniul investi
țiilor. O primă problemă este 
faptul că construim încă scump, 
că termenele de punere în 
funcțiune și de realizare a pa
rametrilor proiectați sînt încă 
foarte lungi. Aș putea da mul
te dale în aceste privințe, dar 
fiecare minister cunoaște si
tuațiile concrete din domeniul 
său Se impune, după părerea 
nea. revederea modului de 
planificare in investiții sau. 
mai bine zis. aplicarea a ceea 
ce s-a stabilit în sensul de a 
nu se mai începe nici o lucra
re pină nu se prezintă nu nu
mai proiectul și studiul tehni- 
co-economic. ci și graficul în 
care sâ fie înscris termenul de 
începere, data terminării și 
cea a realizării parametrilor 
proiectați. Fără acestea nu tre
buie <ă se •" 'i aprobe nici o 
in- «siit ie.

In -jeneral. tovarăși, trebuie 
să mergem ne linia de a scurta 
în mod radical perioada de 
realizare a investițiilor. In a- 
cest sens, consider că este ne
cesar să se renunțe la prac
tica de a începe paralel un 
v;>lvm mare sau un număr ma
re de lucrări și trebuie să se 
n-ea-gă pe o concentrare a lu
cirilor pe obiective. Avem de 
acum cîteva experiențe care ne 
arată necesitatea acestei orien- 
iâri. Nu mă voi referi la con
strucțiile industriale. Construc- 
1,;a spitalului din Constanța a 
durat, după cum știți, 7 ani, 
iar în alte locuri din țară o- 
biective similare s-au realizat 
în 5 ani, la un cost de 100 009 
—1'20 000 lei patul. Ulterior, 
prin adoptarea unor soluții mai 
ieftine, mai eficiente, s-a ajuns 
ca un spital din Slatina să se 
construiască intr-un an — un 
an și jumătate, cu un cost de
4 ; 000—45 000 lei palul. Men- 
lionez că la acest spital dota
rea este aceeași ca la spita
lele unde costul pe un pai a 
revenit 120 000 lei.

Un alt exemplu : Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii a 
propus să se construiască două 
complexe mari de 20 000 tone 
carne de pasăre intr-un ter
men de 2.5—3 uni. Am discu
tat cu tovarășii constructori 
posibilitatea reducerii perioadei 
de execuție și ei ne garantea
ză că vor fi gata intr-un an. 
In acest fel, vom avea carne 
de pui din complexul de la 
Titu în luna mai anul viitor, 
in loc să o avem de-abia în 
15'72. Ce arată aceasta, tova
răși ? Dacă se concentrează u- 
tilajele .și materialele pe obiec
tive și se evită dispersarea fon
durilor, atunci se obțin rezul
tate bune. Ar fi fost oare mai 
bine să începem concomitent 
cinci asemenea complexe. a 
căror construcție să dureze 5 
ani. sau să începem două care 
să fie gala intr-un an și să 
obținem și producție ? Evident, 
este mai bine să se meargă pe 
calea concentrării investițiilor, 
a forței de muncă și utilaje
lor. în loc do a le risipi pe 
multe șantiere.

De aceea, u sarcină impor
tantă în întreaga noastră eco
nomie este concentrarea lucră
rilor de investiții, in vederea 
terminării lor cit mai rapide. 
Este necesar să se facă o eșa
lonare a acestor lucrări pe cei
5 ani și să se concentreze mij
loacele materiale și forța de 
muncă pe obiective, incit să 
putem realiza și depăși sar
cinile de producție și dc in
vestiții prevăzute în planul 
cincinal, prin scurtarea simți
toare a duratei lucrărilor de 
investiții. Prin darea mai de
vreme în folosință a noilor 
capacități se va putea obține o 
creștere cu 15—20 la sută a 
producției, mai bine zis a vo
lumului fizic al produci iei.

Trebuie să se întocmească 
Riaficc speciale de cxecuiie a 
lucrărilor și să nu se mai a- 
probe livrarea de materiale 
decât în ordinea prevăzută in 
grafic. Mai bine sâ oreanizăm. 
eventual, unele depo- ’.e inter
mediare de materii prime <i 

materiale, decit să le trimitem 
pe .șantiere unde să stea 5—6 
ani și să fie risipite sau de
gradate.

In ce privește obiectivele de 
investiții ce pot fi aprobate 
de ministere, este necesar să 
se stabilească că lucrările mici 
nu pot să depășească un an 
de zile, iar orice obiectiv care 
trece de acest termen trebuie 
să fie prezentat, împreună cu 
graficul de execuție, vicepre
ședintelui Consiliului de Miniș
tri care coordonează ministe
rul respectiv.

S-a vorbit aici de risipă de 
materiale in construcții. Consi
der că este necesar să se sta
bilească măsuri hotărî te pentru 
a se pune capăt acestei stări 
de lucruri. S-au luat unele mă
suri. dar nu sînt suficiente. în
că nu există ordine în primi
rea materialelor pe șantiere. 
Aceasta trebuie să se facă 
nu după o notă de comandă, 
ci să se introducă sistemul de 
măsurare și evidență exactă a 
materialelor care intră pe șan
tiere; fie la gara cea mai a- 
propiată, fie chiar pe șantier, 
trebuie să existe posibilități de 
a măsura precis cantitățile dc 
materiale primite. Este necesar 
să se introducă ordine în livră
rile de materiale pentru șan
tiere. în manipularea și utili
zarea acestor materiale.

In ceea ce privește fondurile 
bănești și materiale care că
min după executarea lucrărilor
— ca urmare, fie a unei bune 
gospodăriri a materialelor și 
deci a realizării dc economii, 
fie datorită faptului că pro
iectele au cuprins inițial re
zerve mari — va trebui ca fo
losirea lor să nu mai fie lă
sată la latitudinea ministere
lor; aceasta întrucît s-a dove
dit că, de regulă, - economiile 
respective iau drumul unor lu
crări neproductive, constituie o 
sursă de începere a tot felul 
de lucrări fără aprobări, nee
conomice. Toate aceste econo
mii în bani și materiale, tre
buie să devină rezervă de stat 
și să fie date aceluiași minis
ter, dar numai în măsura în 
care le folosește pentru lucrări 
productive. Dacă ministerul nu 
reușește să propună lucrări de 
producție in anul respectiv, fon
durile să fie repartizate în alte 
domenii, în scopuri producti
ve. Cît privește economiile ca
re provin de la construcțiile 
de locuințe și social-culturale, 
acestea vor putea fi utilizate
— pe baza hotărîrii comitetului 
de direcție — pentru realizarea 
de noi obiective similare.

In fine, tovarăși, este nece
sar să acordăm în continuare 
o atenție sporită reducerii pon
derii construcțiilor în totalul 
investițiilor. Continuă încă să 
se construiască scump, finisa
jele costă mult, uneori nefi- 
ind necesare; trebuie să se 
treacă în mod hotărît la con
strucții industriale, executate 
lie din beton, fie din prefa
bricate, care să excludă orice 
finisaj. Trebuie ca turnarea 
betonului și plăcile prefabri
cate să fie de asemenea ca
litate, incit să excludă finisa
jul. așa cum se practică pe 
plan mondial. Pretutindeni, în 
lume, se fac construcții sim
ple, oamenii pi cotii pi ndu-se nu 
de realizarea unor „u/ine mo
nument de artă", ci in primul 
rînd. dc dotarea întreprinderi 
lor cu utilaje moderne. Rog să 
se ia toate măsurile pentru ca 
ministerele care execută lucrări 
de investiții să nu mai primeas
că proiecte care cuprind lu
crări de finisaj, cu excepția 
cazurilor în care tehnologia im
pune acest lucru. înlăturarea 
finisajelor suplimentare, costi
sitoare este una din rezervele 
de reducere a costurilor în con
strucții și de folosire mai efi
cientă a forței de muncă.

Totodată, este necesar să se 
renunțe în mod hotărât la con
struirea de spații supradimen
sionate — în înălțime, în lun
gime și în lățime. Spațiile ce 
se construiesc trebuie sâ fie 
realmente strîns legate de pro
cesele de producție, să fie pto- 
porționate după nevoile aces
tora.

In viilor, trebuie să nu se 
mai admită demolarea nici u- 
nei construcții. In unele locuri 
s-au demolat o serie de între
prinderi pe motiv că sînt vechi 
sau că trebuie să se construias
că la nivel mondial, deși multe 
dintre ele erau construcții bu
ne. care puteau fi folosite încă 
zeci de ani. Trebuie să se pună 
capăt acestei situații și nici o 
demolare să nu se mai poată 
face fără aprobare. Trebuie să 
fie folosite construcțiile exis
tente, accentul in investiții să 

fie pus nu pe construcții, ci 
pe utilare. Mașinile, utilajele 
sini cele care produc, iar nu 
construcțiile și nimeni, când 
dorim să vindem un produs, 
nu ne întreabă în ce hală s-a 
fabricat, ci se uită la calitățile 
produsului.

Este necesar ca, începind cu 
anul 1971, să se facă o mai 
bună repartizare a execuției 
investițiilor productive între 
constructori. Ministerul Con
strucțiilor Industriale să nu 
mai execute în viitor nici o 
construcție agricolă și să nu 
se mai împrăștie pe șantiere 
mici. In prezent, deși Ministe
rul Construcțiilor Industriale 
raportează că a îndeplinit pe 
total, valoric, planul, totuși el 
nu a realizat punerea in pro
ducție a tuturor capacităților 
de producție prevăzute. Trebuie 
să fie clar că toate obiectivele 
cc vor cămine neexecutate vor 
trebui să fie terminate, fără 
nici o amânare, în primele luni

Creșterea numărului de scriați
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forței de muncă
In proiectul de plan, legat de 

productivitatea muncii, se pre
vede ca numărul de salariați 
să crească în cincinal cu a- 
proape 700 000 persoane. Con
sider că această prevedere co
respunde nivelului producției 
prevăzut în plan, cu obser
vația de 'a se spori în unele 
locuri productivitatea muncii.

Apreciez însă că luarea tu
turor măsurilor la care rn-am 
referit — folosirea mai bună a 
capacităților de producție, ex
tinderea si introducerea schim
bului III, construirea în cîteva 
ramuri a unor capacități su
plimentare — impune o spo
rire a numărului dc salariați 
cu încă circa 400 000 persoane. 
Investițiile prevăzute de peste 
500 miliarde lei oferă posibili
tatea de a crea mai multe lo
curi de muncă decit sînt sta
bilite în plan, concomitent, de
sigur, cu creșterea corespunză
toare a producției. Cuprinde
rea acestor noi salariați va a- 
fecla într-o anumită măsură, 
în primul an, nivelul produc
tivității muncii, deoarece ti 
vor trebui să se califice, dar 
pe ansamblul perioadei nive
lul productivității muncii nu 
trebuie să fie influențat prea 
mult. Propun să se introducă 
în plan această măsură și să 
acționăm pentru realizarea ei.

Pun această problemă pen
tru că ponderea celor ca
re lucrează în agricultu
ră este și va fi foarte mare 
in totalul populației active o- 
cupate, cu toate măsurile pe ca
re le vom lua. Nivelul redus 
al productivității muncii în a- 
gricultură. numărul mare de 
brațe de muncă ocupate in a- 
ceastă ramură influențează a- 
supra productivității muncii în 
general și asupra venitului nos
tru național. De aceea, trebuie 
să accelerăm crearea do noi 
locuri de muncă prin mai bu
na folosire a investițiilor, rea
lizarea de capacități de pro
ducție ieftine, ușoare, mărirea 
numărului de schimburi, ceea 
ce va contribui la creșterea 
venitului național și a nivelu
lui de trai al poporului. însăși 
angajarea în plus a 400 000 de 
oameni se va reflecta pozitiv 
în veniturile populației, in ni
velul ei de viață și. fără în
doială. în situația generală a 
țării.

Aș dori să mă refer, în con
tinuare, Ia necesitatea ca mi
nisterele. centralele, întreprin
derile și celelalte organe din 
economie să ia măsuri serioa
se pentru resoectarea duratei 
zilei și săptămînii de lucru, 
mai cu seamă pentru a nu se 
depăși programul săptăminal dc 
lucru de 48 de orc. In aceas
tă direcție, un rol important 
revine Ministerului Muncii și 
sindicatelor. care trebuie 
să acționeze cu fermita
te pentru ca de la 1 ia
nuarie 1971 toate unitățile să 
se încadreze in programul de 
lucru reglementat prin legile 
statului.

In același timp, este nevoie 
ca atît conducerile unităților, 
cit și sindicatele să pună mai 
mult accent pe întărirea ordinii 
și disciplinei în producție. U-

Un comerț exterior rational, 
avantajos, o largă cooperare 

în producție cu alte state
In privința comerțului exte

rior. trebuie să spun că acc;'a 
este un capitol al planului la 
care. în ansamblu, nu s-au 
adus îmbunătățiri fală de pre
vederile proiectului de plan 
examinat în vară, ba chiar .:■» 
intervenit unele reducții die 

ale anului viitor. Obiectivele 
ncterminate nu vor mai fi con
topite în sarcinile planului pe 
anul următor, ci vor fi eviden
țiate distinct, cu fondurile și 
mijloacele materiale corespun
zătoare. urmînd să se realize
ze paralel cu prevederile pla
nului pe anul respectiv. In a- 
ceste condiții se vor aplica 
sancțiuni celor vinovați pentru 
intîrziere, pentru nerespectarea 
graficelor de construcții și de 
punere în funcțiune.

In cc privește construcțiile 
agricole, în viitor Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii va 
executa combinatele mari, iar 
celelalte obiective vor fi reali
zate de consiliile populare sau 
unitățile agricole. Aceasta im
pune și reexaminarea unor nor
me de acordare a creditelor. 
In viitor, pentru unele con
strucții agricole, banca va pu
tea autoriza finanțarea fără să 
mai ceară proiect dc execuție.

nele cadre din economic caută 
să motiveze neîndeplinirea di
feritelor sarcini prin lipsa u- 
nor clemente de cointeresare 
materială. Fiecare salariat pri
mește salariul pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan, 
salariul fiind elementul pri
mordial al cointeresării mate
riale. Uneori, conducătorii do 
întreprinderi, activiștii de par
tid sau sindicali nu știu să 
explice salariuților principiile și 
modul dc aplicare a sistemu
lui de cointeresare materială. 
Retribuirea suplimentară se 
face la sfîrșitul anului în ca
zul în care întreprinderea res
pectivă a realizat beneficii, a 
desfășurat o activitate eficien
tă; în raport cu contribuția a- 
dusă, fiecare salariat poate 
primi gratificai ii de pină la 
trei salarii. Pină nu se reali
zează sarcinile de plan și nu 
se cunoaște eficiența produc
ției, nu se pot acorda stimu
lente suplimentare. Cel care 
nu-și îndeplinește sarcinile nu 
poate primi nici salariul inte
gral, iar în cazul unor aba
teri sistematice nu se mai jus
tifică nici ocuparea funcției res
pective. Fiecare trebuie să în
țeleagă că, acolo unde este pus. 
trebuie să muncească cu con
știinciozitate și nici un fel de 
sentimentalism nu trebuie să 
justifice menținerea în func
ție a unor oameni care sînt ne
pregătiți și nu corespund ce
rințelor, indiferent de vechimea 
pe care o au în meserie și în 
unitatea respectivă.

Va trebui ca cei cărora li se 
desface contractul de muncă 
în fabrică, pentru indisciplină, 
să nu mai poată fi angajați in 
întreprinderi industriale, ur
mînd să lucreze în alte sectoa
re.

întreprinderile, toate unită
țile economice, social-cultuiv.le 
și din administrație trebuie să 
fie mult mai exigente, să ia 
măsuri mai severe împotriva 
abaterilor de la disciplină ; 
întotdeauna conducerile trebuie 
să cunoască comportarea noi
lor angajați în unitățile din 
care au plecat și. în cazul că 
aceștia au avut abateri, să le- 
solicite. încă de la încadrarea 
la noul loc de muncă, angaja
mente ferme in privința res
pectării ordinii și disciplinei.

Tinînd seama că la Congresul 
al X-lea al partidului s-a in
dicat să se studieze problema 
reducerii săptămînii de lucru, 
este necesar să se creeze o 
comisie care să facă propuneri 
în legătură cu trecerea, pînă 
la sfîrșitul ac-cstui cincinal, la 
săotămîna dc lucru de 44 de 
ore. iar pină în anul 1980. la 
cea de 40—42 de ore. Comisia 
va e’abora un program con- ret 
de măsuri tehnice și organi
zatorice. astfel incit reducerea 
duratei săptămînii de lucru 
să nu afecteze nivelurile ae 
producție și productivitatea 
muncii planificate și să nu de
termine reducerea salariului. 
Din această comisie urmează 
sâ facă parte ministerele și 
alto organe centrale interesate. 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
reprezentanți ai altor organiza
ții de masă, lucrînd sub con
ducerea Comitetului Central 
al I’.C.R.

exportului, destul de serioase, 
justificate numai în parte prin 
lipsurile din agricultură. Con
sider că era normal să se facă 
eforturi pentru a găsi resurse 
in industrie pentru acoperirea 
golurilor cauzate de nerealiza- 
rea producției agricole planifi

cate in acest an. Va trebui ca 
fiecare minister, fiecare cen
trală industrială să se preocu
pe în continuare de a găsi 
noi posibilități dc creștere a 
exportului. De asemenea, vor 
trebui reexaminate și stabilite 
la strictul necesar prevederile 
la importurile de materii pri
me și materiale, de mașini, u- 
tilaje de completare și , piese 
de schimb, domeniu în care 
există posibilități de reducere 
mult mai mari decât s-au luat 
in considerare la elaborarea 
planului.

Sini unele produse pe care 
le fabricăm de mulți ani. c on
tinuăm totuși să importăm, 
pentru dezvoltarea producției 
de asemenea fabricate, nu nu
mai utilaje, ci și proiecte teh
nologice și chiar să plătim a- 
sistență tehnică. Fără îndoială 
că pe plan mondial se fac 
continuu progrese, tehnica și 
tehnolo.iile avansează, insă 
trebuie un efort mai mare 
pentru a realiza proiectele fa
bricilor cu forțele noastre, in 
institutele noastre de cercetare 
si proiectare, pentru a perfec
ționa licențele cumpărate. în 
așa fel incit să procurăm din 
exterior numai utilajele și 
tehnologiile care cu adevărat 
nu se pot realiza în țară.

O problemă importantă a 
activității de comerț exterior 
o constituie stabilirea . pro
duselor pe care le destinăm 
exportului și a prețurilor la 
care încheiem tranzacțiile co
merciale. Ministerele, centrale
le și întreprinderile trebuie să 
se preocupe mai mult de fa
bricarea acelor produse pentru 
care obținem o valorificare su
perioară a materiei prime. In 
c -moarație cu alte țări, prin 
produsele pe care le exportăm, 
noi realizăm prețuri mult mai 
scăzute pe tona de pjel. de 
fibre, de bumbac etc. Dacă 
vom analiza mai adine, vom 
vedea că printr-o valorificare 
superioară a materiilor prune 
și a materialelor am putea 
spori veniturile provenite J’n 
c mieriu) exterior.

Nu poate fi considerat sa
tisfăcător faptul că în con
strucția de mașini ne propu
nem in continuare să exportăm 
în mare parte produse brute, 
cu grad scăzut de prelucrare 
a metalului. Va trebui să fie 
reexaminate posibilitățile de 
creștere a exportului primti-o 
valorificare superioară a ma
teriilor prime, prin realizarea 

„de produse eu o calitate mai 
bună. In această direcție avem 
rezerve în toate ramurile in
dustriale : în construcția de 
mașini, în siderurgie. în in
dustria lemnului, industria 
chimică și altele. Aproape r.u 
există sectoare unde să nu pu
tem interveni pentru a asimila 
produse noi de calitate supe
rioară, ceea ce ar contribui 
substanțial la creșterea eficien
ței comerțului nostru exterior.

La realizarea acestor acți
uni va trebui să se angajeze 
din plin și Consiliul Național 
al Cercetării Științifice cate, 
împreună cu ministerele, să 
elaboreze un program special 
privind proiectarea, asimilarea 
și introducerea în fabricație 
a unor produse superioare, 
competitive pe piețele ex’er- 
ne. Va trebui. de asemenea, 
să se acționeze mai energic 
pentru a pune în aplicare ho- 
tărîrea pe care am luat-o de 
mai multă vreme de a specia
liza pentru export un număr 
de întreprinderi și secții, unde 
să se fabrice numai sortimente 
care valorifică superior ma
teria primă.

Cît privește modul în cue 
valorificăm produsele pe p’e- 
țele externe, nu este un secret 
faptul că in multe cazuri ob
ținem prețuri mai scăzute decit 
firmele străine la produse si
milare, că încasările noastre 
la export se diminuează dato
rită faptului că vindem prin 
in'ermediari. în loc să căutăm 
a încheia tranzacțiile direct 
cu firmele care folosesc mărfu
rile noastre.

Consider că. în ansamblu, 
prețurile planificate pentru ex
portul nostru de mărfuri nu 
numai că nu sînt mari, dar 
sînt chiar minime. Centralele 
și întreprinderile au datoria 
de a acționa pentru obținerea 
unor prețuri cît mai bune pe 
piața externă, potrivit cu cali
tatea și performanțele produ
selor vîndute. de a-și propune 
ca încă din anul 1971 să reali
zeze încasări suplimentare de 
valută în comparație cu pre- 
••-'«-'rile actuale.

Pină în prezent au fost luat»? 
o serie de măsuri, cu efecte 
pozitive. pentru trecerea acti
vităților de comerț exterior 
în atribuțiile ministerelor și 
unităților producătoare. Va 
trebui însă acționat mai serios 
pentru descentralizarea co
merțului exterior; începind cu 
1 ianuarie 1971 sarcinile de 
comerț exterior sâ treacă în 
competența centralelor si com
binatelor. care să poarte în 
întregime răsm'nderca peitru 
această activitate.

Trebuie schimbată mentali
tatea că procesul de produc
ție se încheie o dată cu fabri
carea mărfii, așa cum socotesc 
astăzi multe din cadrele noas
tre din economie ; procesul de 
producție începe cu aprovizi
onarea, se continuă cu produc
ția și se încheie cu vînzarea. 
Fiecare conducător de centrală 
și întreprindere trebuie să în
țeleagă că el răspunde de or
ganizarea producției, de func
ționarea întreprinderii, că in 
sarcina sa intră aproviziona
rea,. gospodărirea judicioasă 
a mijloacelor materiale și bă

nești, asigurarea unei caiități 
înalte, a unor performanțe 
ridicate ale produselor, dar și 
obligația dc a desface în bune 
condiții mărfurile în țară sau 
în străinătate : ciclul de pro
ducție poate fi considerat în
cheiat numai în măsura în 
care s-au încasat banii penii u 
produsul fabricat, fără de care 
nu se poate reîncepe procesul 
de producție.

Desigur că ministerele voi 
avea în continuare răspunderea 
pentru îndeplinirea planului 
de comerț exterior pe ansam
blu, vor exercita controlul și 
îndrumarea activității, dar fie
care centrală trebuie să acțio
neze concret pentru a-și asi
gura desfacerea producției fa
bricate. Să nu se pună în fa
bricație nici un produs pină 
nu se știe cui va fi vîndut. 
De asemenea, centralele și în
treprinderile poartă întreaga 
răspundere în fața clientului, 
din țară sau din străinătate, 
pentru calitatea și function ui- 
tatea produsului livrat.

Descen t ral iza rea operat, i u n i- 
lor de comerț exterior nu u 
afecta cu nimic sarcinile Mi
nisterului Comerțului Extei i r 
care, și în aceste condiții, va 
trebui să se ocupe nu numai 
de politica generală de comerț 
exterior, ci și de realizarea 
exporturilor și importurilor 
planificate. Ministerul Comer
țului Exterior trebuie să con
lucreze cu celelalte ministere 
si cu centralele, să suprave
gheze întreaga activitate dc co
merț exterior și să asigure în
făptuirea planului de import 
și export.

In discuțiile asupra planului 
au fost subliniate posibilitățile 
pe care ie avem de a organiza 
mai bine activitățile pentiu 
prestări de servicii în strai.tâ- 
tât<*. inclusiv cercetări geolo
gice și asistență tehnică, Je a 
valorifica pe plan extern po
tențialul nostru de cercetare 
științifică. Tntr-adcvăr, la noi 
există în cîteva sectoare ■ a- 
paeităț.i dc cercetare și pro
iectare încă incomplet folosite. 
Este necesară mai multă ini
țiativă. mai multă respon
sabilitate pentru valorificai ea 
integrală a potențialului știin
țific și tehnic. Este timpul 
să apreciem rezultatele insti
tutelor de cercetare și proiec
tare după activitatea de con
cepție pe care o desfășoară 
atît in interesul dezvoltării 
producției, cit și pentru comer
țul nostru exterior, deci in 
slujba economiei naționale in 
ansamblu.

Trebuie să fie tuturor clar 
că noi nu plătim cercetătorii 
și proiectanții pentru copie
rea proiectelor cumpărate din 
străinătate. Este necesar să 
acționăm mai hotărît pentru 
trecerea institutelor științifice 
la o activitate întemeiată pe 
principii economice, susținută 
pe bază de contracte încheiate 
cu întreprinderi din țară și 
din străinătate. Fiecare minis
ter va trebui să elaboreze cu 
institutele din sistemul său 
programe concrete în care să 
prevadă ocuparea întregii ca
pacități cu teme interne sau 
angajarea executării unor lu
crări în străinătate.

In legătură cu eficiența 
schimburilor cu străinătatea, 
s-au făcut referiri ia cursul 
de revenire pe care îl realizăm 
din aceste schimburi, la nivelul 
ridicat al cheltuielilor din ac
tivitatea dc deservire turistică, 
in raport cu încasările în va
lută. Desigur că aprecierile nu 
trebuie absolutizate nici îa'r-o 
direcție, nici în alta. însă nu 
poate fi acceptat punctul dc 
vedere că urinei palul este să 
încasezi valută, indiferent cît 
ne costă ea. Punînd la bază 
un astfel de principiu, ar în
semna ca turismul, dintr-o sur
să de dezvoltare a economiei, 
să-l transformăm într-o acti
vitate nerentabilă, ale cărei 
pierderi să fie acoperite pe 
seama celorlalte ramuri. In 
activitatea de turism, ca și în 
toate ramurile economiei, tre- 
b”ie urmărită eu perseverență 
efic’ența. obținerea a maximum 
de încasări cu cheltuieli mi
nime: nu ne poate fi indife
rent ce fol de turism facem, 
cit cîștieăm din această acti
vitate.

In comparație cu țara noas
tră. tarifele la prestările de 
serviciu care se practică în alte 
țări in activitatea turistică sînt 
mult mai ridicate. Eu sînt de 
acord că. atunci ci nd facem o 
asemenea comparație. trebuie 
să ținem seama dc faptul că 
sîntem la început, dar nu pu
tem accepta ideea că trebuie 
să continuăm să aplicăm ta
rife subevaluate și cu atit mai 
puțin să procedăm la o redu
cere a acestora ca mijloc de 
atragere a turiștilor. Oficiul 
Național de Turism și celelalte 
organe care au activități de 
deservire a turiștilor trebuie 
în primul rînd să-și îmbună
tățească munca, să asigure di
versificarea serviciilor, execu
tarea lor promptă și de cea 
mai bună calitate.

Noi am investit mult în sec
torul de turism, avem în conti
nuare un program mare de 
construcții și de aceea este 
necesar să fie luate toate mă
surile pentru valorificarea efi
cientă a bazei materiale pe 
care am creat-o. In vederea 
extinderii bazei turistice, vor 
trebui luate măsuri ca într-un 
șir de localități mai mici, de 
la mare și de la munte, să fie 
ei cate posibilități unor cetățeni 
dc a construi case cu tot con
fortul necesar, încadrate în

tr-un plan de sistematizare, pe 
care sâ le închirieze turiștilor.

Planul nostru cincinal va tre
bui să cuprindă concret acțiu
nile dc cooperare cu alte țări 
in realizarea unor produse, în 
cercetare, proiectare și in al
te domenii de activitate. Nu 
trebuie să ne propunem să rea
lizăm singuri toate produsele de 
care avem nevoie, nici in si
derurgie. nici in construcția dc 
mașini, nici in chimie și nici 
în alte ramuri. Este un lucru 
cert că fără o largă cooperare 
în producție cit țările socialis
te, cu firme din țările capita
liste și din țările in curs de 
dezvoltare nu vom reuși să a- 
sigurăm un progres rapid al 
economici noastre. Xctivitalea 
de cooperare internațională tre
buie să fie bine conturată încă 
de la elaborarea planului, sâ 
facă parte din programul de 
dezvoltare a fiecărei ramuri. 
Este necesar ca în fiecare do
meniu să avem un plan con
cret dc cooperare elaborat o 
dată cu planul de producție, 
a cărui realizare să fie după

Perfecționarea organizării 
transporturilor

O atenție mult mai mare 
trebuie să se acorde activită
ții din sectorul transporturi, 
de îmbunătățirea căreia depin
de intr-o măsură considerabilă 
desfășurarea ritmică a produc
ției. accelerarea procesului de 
ciicula'ic a bunurilor materiale.

In acest sector există încă 
serioase neajunsuri, s-a accen
tuat proasta organizare dato
rită căreia capacitățile existen
te în transporturile pe căile 
ferate, rutiere și navale sînt 
insuficient folosite, se produc 
întreruperi mari în circulația 
normală a produselor, se iro
sesc importante fonduri mate
riale și bănești. Organizarea 
defectuoasă a încărcării și des
cărcării produselor face ca va
goanele să stea timp îndelun
gat pe rampe, iar pen Tu na
vele imobilizate, fără nici o 
justificare. în porturi, se plă
tesc sume mari. Consider că 
această stare de lucruri nu mai 
poate dăinui: este necesar ca 
Consiliul de Miniștri, împreună 
cu Consiliul Economic, să facă 
o analiză atentă a situației e- 
xistente și să prezinte măsuri 
pentru lichidarea hotărîtă a a- 
cestor neajunsuri.

In ce privește transporturile 
pe căile ferate și auto, aten
ția trebuie îndreptată. în pri
mul rînd, spre întărirea dis
ciplinei, folosirea completă, cu 
eficiență maximă, a parcului 
existent. Este necesar să se a- 
plice cele mai aspre pedepse 
celor care folosesc camioanele, 
tractoarele, mijloacele de trans
port destinate producției din 
patrimoniul poporului pentru 
interese personale. Să punem

Cercetarea științifică
9 9

și învățămîntul - factori 
primordiali ai dezvoltării 

economiei noastre naționale, 
ai progresului întregii societăți

înfăptuirea programului pen
tru perioada 1971 —1975 cere c- 
forturi mari în domeniul cer
cetării științifice, sporirea con
tribuției oamenilor noștri de 
știință la soluționarea impor
tantelor și complexelor sarcini 
pe care ne-am angajat să«le 
realizăm în viitorul cincinal. 
Este un sector important de 
activitate, ale cărui progrese 
noi așteptăm să se facă mai 
mult simțite in economic întru
cât, după cum se știe, deși baza 
materială a cercetării noastre 
științifice nu este mică, nu pu
tem spune că rezultatele sînt 
prea mari.

Pentru valorificarea mai bu
nă a potențialului existent în 
acest domeniu, este necesară, 
în primul rînd o mai mare 
concentrare a forțelor de cer
cetare pe problemele dc ba
ză, dc actualitate, ale dezvol
tării economici naționale.

In această direcție sînt în
ceputuri bune, dar nu s-a 
mers încă pînă la capăt. Con
sider că, față de sarcinile care 
no stau în față în viitorul cin
cinal, trebuie sâ revedem dez
voltarea cercetării chimice, în- 
trucît în unele domenii de în
semnătate deosebită, ca de e- 
xemplu, cele care pot aduce 
contribuții substanțiale la lăr
girea bazei de materii prime și 
materiale, forțele de cercetare 
sînt insuficiente. De asemenea, 
în construcțiile de mașini, ra
mură pentru care se prevăd 
sarcini mată în perioada 1971 
— 1975, trebuie să dezvoltăm 
mai mult și mai rapid cîteva 
institute de cercetări. In unele 
institute, probleme de mare hn- 

aceea urmărită sistematic. Co
operarea trebuie extinsă și în 
agricultură în ce privește ra
sele dc animale și semințele 
pentru că nici aci nu putem 
rezolva toate problemele de 
unul singur.

Problem;! cooperării și spe
cializării se pune foarte serios 
și între întreprinderile din ta
ră. Noi continuăm în unele ra
muri să construim întreprinderi 
caic fac de toate, cum sînt. de 
exemplu, cele din industria con
strucțiilor dc mașini. Deși s-a 
d sculat dc cîteva ori să se în
ceapă o anumită specializare, 
să se unifice forțele pentru a 
realiza producție de calitate, o 
scrie de întreprinderi continuă 
să-și creeze turnătorii numai 
pentru nevoile proprii. Roz ca 
problemele legate de speciali
zarea în producție în țară sâ 
devină o anexă a planului cin
cinal, să fie cuprinse în pro- 
gi tme speciale, pe fiecare mi
nister. astfel îneît să se pună 
o dată capăt făiimițării care 
duce Ia investiții și producții 
neeconomice.

capăt neregulilor care există 
in prezent in acest sector de 
activitate.

In transporturile navale tre
buie să fie luate măsuri pen
tru folosirea rațională a por
turilor. Trebuie grăbită pune
rea în . funcțiune a noi capa
cități care sâ asigure valorifi
carea deplină a condițiilor de 
dezvoltare existente într-o se-^ 
rie de porturi și creșterea vo
lumului dc transporturi navale 
potrivit necesităților economiei.

In cadrul programului pentru 
sectorul transporturi nu se re
flectă încă în mod corespunză
tor preocuparea pentru dezvol
tarea porturilor noastre de pe 
Dunăre, deși despre necesita
tea unei asemenea orientări am 
discutat în mai multe rînduri. 
Portul Sulina. spre exemplu, 
poate prelua o parte însemna
tă a transporturilor. dispune 
de condiții pentru o dezvol
tare puternică, pentru o viață 
economică înfloritoare — așa 
cum a avut în trecut Trebuie 
să reexaminăm și prevederile 
în legătură eu porturile Brăila 
și Galați, folosite astăzi sub 
nivelul capacităților lor. Noi 
am construit și dezvoltat de-a 
lungul Dunării uzine mari și 
este necesar ca programul a- 
cestui sector să cuprindă mă
suri pentru a transporta pe 
calea fluvială ieftină materiile 
prime și produsele acestor u- 
zine, precum și alte mărfuri. 
Deși aceasta problemă a mai 
fost discutată, totuși ea nu se 
reflectă in mod corespunzător 
in programul pentru transpor
turi.

portantă pentru economia na
țională sînt cercetate de colec- 
tive mici, dc 10—15 oameni, 
cure își extind cercetările pe 
perioade atit de mari, incit 
vor trebui să le lase moșteni
re generației următoare de 
cercetători; noi avem însă ne
voie astăzi de rezultatele cer
cetărilor.

Așadar, este necesar sâ por
nim dc la sarcinile fiecărei 
ramuri a economiei și. văzând 
ceea ce s-a propus pentru cin
cinalul viitor în domeniul cer
cetării. Consiliul Național al 
Cercetării Științifice împreună 
cu ministerele să propună în
tărirea și dezvoltarea anumitor 
centre și institute, crearea al
tora noi. gruparea forțelor de 
cercetare în probleme de im
portanță deosebită. Trebuie <ă 
obținem într-un termen mai 
scurt - în toate sectoarele — 
rezultat! valoroase care să pon
tă fi aplicate în mod eficient 
în producție.

Măsuri hdtărîte trebuie sâ fie 
luate de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, de către 
ministerele economice pentru 
introducerea în producție și ur
mărirea modului în care se asi
milează tehnologiile importa
te. Experiența arată că firma 
străină care ne-a vîndut o teh
nologie sau licență are deja 
altele gata pregătite. Dacă la 
aceasta adăugăm și faptul că, 
în multe cazuri, pînă cînd u- 
nitățîle noastre însușesc și in
troduc în producție licența im
portată trec 5—6 ani. este lim-

(Continuare in pag. a l-a)
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că munca
side -urgiști- 

intrucît

•barruri a relevat 
metalurg știior și 
Ier nu- este străină. 
e>'.e din' --o regiune inc .strială,
d n T.'.rr. Bască, unde industria 
mef; urca construcțiilor de 
vagoane, de mașini, navale 
este dezvoltată. ..Insă, dacă 
Tara Bască — a precizat to
varășa Dolores Ibarruri — este 
Intr-adevăr o mare regiune in
dustrială. condițiile muncitori
lor sînt for.rte diferite dc con
dițiile de muncă in care dum
neavoastră vă deslușirăți acii-

șit să fie una din forțele de 
■. rr.s..rdă în lupta pentru pro- 

gies și democrație în țara noas
tră. Tocmai de aceea, pentru mi- 

. este îVarte plăcut să vizitez 
o uzină metalurgică din Ro
mânia socialistă. în care rela
țiile de producție sint funda
mental deosebite de coca ce 
am cunoscut cu în copilăria 
și tinerețea mea”, a spus in în- 

er: Dolores Ibarruri.
Oaspeții au vizitat apoi unele 

din secțiile de producție ale 
urmei. Oprindu-se la citeva

din locurile de muncă, ei se în
trețin cu muncitori, cu tehni
cieni și ingineri.

In timpul vizitei prin uzină, 
in imensa hală a fabricii de 
motoare s-au adunat peste 
4 000 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri ai uzinei. In mij
locul lor sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Dolores 
Ibarruri și ceilalți conducători 
dc partid români și spanioli 
care îi însoțesc. Izbucnesc a- 
plauzc furtunoase. Se scandea
ză, minute in șir. „Ceaușescu— 
P.C.R.". „Ceaușescu — Dolores*. 
..Trăiască Partidul Comunist

Român", .Trăiască Partidul Co
munist din Spania". In 
mijlocul halei este amena- 
. ată o tribună, deasupra că
reia este înscrisă, in limbile 
română și spaniolă, urarea : 
.Trăiască prietenia și solida
ritatea frățească dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania". 
Aici are loc vibrantul miting 
consacrat prieteniei dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania, din
tre poporul român și poporul 
spaniol.

Mitingul este deschis de to
varășii) Dumitru Popa, membru

al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal-București 
al P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul Marin 
Enache, secretarul comitetului 
de partid, Marin Avram, mun- 
citor-trasator. și Adrian Drăgu- 
lin, inginer in uzină.

In puternice și îndelungi a- 
plauze iau cuvîntul tovarășul 
Nicolac Ceaușescu și tovarășa 
Dolores Ibarruri.

Cei prezenți manifestă căl
duros pentru prietenia dintre 
Partidul Comunist din Spania 
și Partidul Comunist Român.

In hala unde arc loc mitin

gul sînt arborate lozinci. „Salut 
tovarășei Dolores Ibarruri !“, 
„Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul spa
niol !", „Trăiască unitatea miș
cării comuniste, a tuturor for
țelor antifasciste!“, „Libertate 
patriot.ilor basci !“, „Salut Pas- 
sionaric-i !*. „Ceaușescu !“, „Să 
înceteze înscenarea judiciară de 
la Burgos!*.

Mitingul ia sfîrșit intr-o at
mosferă de entuziasm înflăcă
rat. In aplauzele mulțimii, tova
rășul Nicolac Ceaușescu și to
varășa Dolores Ibarruri iși 
string călduros miinile. se îm
brățișează.

CERCETAREA STIIATIFICÂ,
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Fachir dinamic primordial 
in minerit

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din 1)

orespunzător condițiilor din 
tara respectivă, corespun
zător intereselor naționale 
si țelurilor dezvoltării pro
gresiste a tier.- i popor. (A- 
pMuze : i’.c ' Totodată, a-
icste relații pornesc de la ne
cesitatea colaborării 
1 orarii continue in 
t3re o ducem fiecare, 
rrii necontenite a 
ții dintre partidele 
dintre toate forțele 
nare si progresiste; 
vingerea că această solidaritate 
și unitate constituie un puter
nic factor al victoriei socia- 
Tsmului in întreaga lume, i \- 
n • e puternice).

Pe baza acestor principii, a 
acestor factori s-au dezvoltat 
relațiile dintre partidele noas
tre. unhitea dintre ele; tocmai 
fie aceea această colaborare și 
unitate au rezistat și vor re- 
zxta oricăror încercări. (Aplau
ze «n chingile).

Cunoaștem condițiile grele in 
rare iși desfășoară activitatea 
comuniștii spanioli, patrioțfi, 
poporul spaniol; cunoaștem 
je«-trelc tic care ei sint nevoiți 
să le dea încă, pentru a-și cu
ceri libertatea, dreptul de a 
i onstrui o Spanie liberă si in
dependentă. Știm din propria 
noastră experiență, din anii te
rorii burghezo-moșieresti din 
anii ilegalității, ce greutăți 
imense trebuie înfruntate. Tot
odată. știm că oricît de mari 
ar fi aceste greutăți, oricît de 
puternică ar fi teroarea, nimic 
nu poate infringe voința unui 
popor de a lupta pentru elibera
rea socială și națională, voința 
unui partid comunist, hotărit 
să-și îndeplinească obligațiile 
față de țara și națiunea sa. 
(A’dauze outerrice, prelungite).

Am sprijinit și sprijinim lup
ta Partidului Comunist 
patrioților 
primat și 
totdeauna 
partidele 
torești, cu toate forțele de e- 
lîberare națională și antiimpe
rialiste. Considerăm că. in con
dițiile în care poporul român, 
stăpîn pe destinele sale, iși 
făurește orinduirea nouă, expri
marea solidarității cu partide
le comuniste, cu forțele de eli
berare națională și antiimpe
rialiste de pretutindeni este. în 
același timp, un factor de sca
mă în lupta pentru victoria so
cialismului in patria noastră. 
(Aplauze prelungite). Doresc să 
menționez, de asemenea, că în
totdeauna partidul și poporul 
nostru au 
și sprijinul tovărășesc al Parti
dului Comunist din Spania, al 
altor partide comuniste, al for
țelor progresiste, antiimperialls- 
1e. Tocmai în aceasta rezidă 
forța internaționalismului socia
list, a solidarității clasei mun
citoare, a forțelor progresiste 
din întreaga lume. (Aplauze 
puternice).

Vizita tox irășei Ibarruri și 
a celorlalți tovarăși spanioli 
in țara noastră are loc in îm
prejurările cînd in Spania se 
desfășoară o uriașă mișcare de 
protest față de înscenarea 
franchistă împotriva celor 16 
patrioti basci, in condițiile dud 
in întreaga lume se desfășoa
ră o largă mișcare de solida
ritate cu lupta patrioților spa
nioli pentru răsturnarea regi
mului franchist. pentru a face 
să triumfe dreptul poporului 
spaniol de a-și hotărî singur 
destinele sale, dezvoltarea de
mocratică. (Aplauze prelungite). 
Comuniștii români, întregul 
nostru popor iși exprimă depli
na solidaritate cu lupta comu
niștilor si patrioților spanioli ;

a\em convingerea că această 
luptă, in care se unesc toate 
forțele ce se pronunță penttu 
o Spanie liberă și independen
tă. \a triumfa. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Iov arăși.

si intraju- 
lupta pe 

a intă- 
solidaritâ-
noastre Ș» 
revoluțio- 

avem con-

și a 
spanioli. Ne-am ex- 
ne vom exprima in- 
solidaritatca cu toate 
comuniste și munci-

simțit solidaritatea

insă 
lună

mtui- 
tehnic

Doresc, in continuare, să mă 
reler ia țara noastră. Ne a- 
llâm la sfirșitul anului 1970 
și al cincinalului 1966—1970. 
Încheiem anul in curs și cin
cinalul cu rezultate bune in 
toate domeniile. Pianul pe 
anul 1970 <a și prevederile în
tregului cincinal vor fi nu nu
mai realizate, dar și depăși
te Aceasta marchează o nouă 
treaptă in dezvoltarea socialis
tă a României, in ridicarea 
gradului de civilizație al po
porului nostru. (Aplauze puter
nice). La aceste realizări uzina 
dumneavoastră — una din ma
rile întreprinderi ale Rom .ni
ci socialiste — a adus o con
tribuție de seamă. Am mai 
discutat nu o dată despre pro
blemele uzinei dumneavoastră 
și nu doresc acum să mă refer 
«lin nou la ele. Mă bucură 
să constat că, an de an, 
de lună. întreprinderea 
perfecționat activitatea, 
îmbunătățit organizarea 
cii, și-a ridicat nivelul
de producție. Aceasta înseam
nă că mergeți pe un drum 
bun și. fără îndoială, harnicul 
dumneavoastră colectiv de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni este capabil să facă lu
cruri și mai minunate. (Aplau
ze prelungite).

Vă adresez tuturor, din par
tea conducerii de partid și de 
stat, cele mai calde felicitări 
pentru munca de pină acum, 
pentru rezultatele bune obținu
te în acest cincinal. pentru 
contribuția pe care ați adus-o 
la realizarea programului de 
dezvoltare și înflorire a Româ
niei socialiste. (Urale. aplauze 
prelungite).

Desigur, lucrurile n-au mers 
ușor, am avut de intimpinat 
și greutăți. Anul acesta am 
fost greu încercați <ie stihiile» 
naturii. Dar. datorită unității 
întregului nostru popor și. 
in primul rind, a fermității cu 
care clasa muncitoare a răs
puns chemării partidului, am 
depășit cu succes greutățile. 
Am reușit să învingem dificul
tățile intr-un timp mult 
scurt decit se așteptau 
oameni chiar la noi in 
nu mai spun in străinătate. 
Mulți iși puneau întrebarea : 
oare românii nu vor trebui să 
renunțe la prevederile planului 
pe 1970 ? Oare nu vor trebui 
să-și revizuiască planul cinci
nal ? Răspunsul clasei noastre 
muncitoare, al țărănimii. al 
intelectualilor, al întregului po
por a fost : Nu ! Nu renunțăm 
Ia realizarea programului de 
dezvoltare a României, pentru 
că orice tiare înapoi înseamnă 
împiedicarea creșterii nivelului 
de viață al poporului. întregul 
ponor a răspuns chemării parti
dului, a muncit eroic și a de
pășit planul de producție.

Următorul cincinal prevede 
dezvoltarea in continuare in 
ritm susținut a României 
cialiste.
Putem 
biectiv 
avem o 
Partidul 
îndeplinește rolul de 
conducătoare a societății, 
rind necontenit 
unitatea cu întregul popor, bi- 
zuindu-se permanent pe clasa 
muncitoare, clasa conducătoare 
a societății noastre socialiste. 
(Urale puternice)

Cunoașteți măsurile luate 
in cadrul programului de mări
re a salariilor, precum si mă
surile privind stabilirea unui 
venit minim al țăranilor, care 
— e adevărat — \a fi de nu
mai 300 de lei lunar dar care,

față de situația din trecut, re
prezintă un mare pas înainte. 
Aceste măsuri evidențiază 
preocuparea permanentă a 
partidului si statului nostru 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al întregului popor. Orin
duirea noastră este orinduirea 
muncitorilor și țăranilor. iar 
alianța dintre muncitori și ță
rani constituie baza dezvoltării 
socialiste a României. Trebuie 
să facem totul pentru întărirea 
acestei unități, a colaborării 
dintre muncitori, țărani și in
telectuali. dintre toate forțele 
sociale ale patriei, dintre toți 
cetățenii, fără deosebire de na
ționalitate : tocmai această u- 
nitate și colaborare constituie 
chezășia mersului hotărit îna
inte al patriei pe calea socia
lismului și comunismului. 
(An’auze prelungite).

începem, in curind. un nou 
cincinal ce cuprinde prevederi 
importante pe care le cunoaș
teți. de altfel, de la Congresul 
al X-lea. Aceste prevederi vor 
asigura pășirea infr-o etapă 
nouă a dezvoltării 
ele vor face ca țara 
să se apropie mult de 
(ărilor dezvoltate din 
de vedere economic 
pentru aceasta vom avea mult 
de muncit, tovarăși. Uzina 
dumneavoastră va avea și ea 
multe de făcut. Tovarășii «lin 
conducerea uzinei mi-au spus 
că întreprinderea are sarcini 
mari pentru anul viitor. Un 
colectiv de aroape 13 -100 de 
oameni — cum sinteți dumnea
voastră — cu o asemenea do
tare tehnică, cu o bogată ex
periență in producție și cu o 
îndelungată tradiție revoluțio
nară, poate face mai mult atît 
in ce privește creșterea pro
ducției cît și îmbunătățirea ca
lității produselor. In aceste 
domenii, să-mi fie îngăduit să 
spun, mai aveți încă mult de 
făcut, cu toate rezultatele hune 
obținute pînă acum. Există 
toate condițiile pentru a dez
volta în continuare această u- 
nitate industrială a țării. Ne 
gîndim — si le-am spus aceas
ta si tovarășilor din conducerea 

intre- 
18— 

trebui 
multe

decit 
din 
mai 
ju- 

la 
a 

puterni'c,

Cuvîntarea tovarășei 
Dolores Ibarruri

(Urmare din pag. 1)

mai 
u n i i 
(ară,

so- 
(Aplauze puternice), 
să realizăm acest o- 

datorită faptului că 
linie politică justă, că 
Comunist Român își 

forță 
intă-

< olaborarea.

României : 
noastră 
nivelul 

punct 
Firește.

uzinei — ca sure 1975 
prinderea să ajungă Ia 
20 000 de salariafi. Vor 
angajate în uzină mai 
femei — astăzi sint circa io la
sută și este de dorit să ajun
gă la 25—30 la sută. Trebuie 
să facem din întreprinderea 
dumneavoastră unul din deta
șamentele puternice ale indus
triei noastre socialiste. Eu cu
nosc uzina dumneavoastră încă 
din ilegalitate, o cunosc si din 
perioada de după 23 
și sînt convins că aveți 
suficiente pentru a 
în bune condițiuni 
ce vă revin in viitorul cincinal. 
(Aolauzc puternice, prelungite).

In perioada următoare vor 
fi luate noi măsuri pentru creș
terea nivelului de trai '. anul 
viitor vor fi sporite alocațiile 
pentru copii. Dorim să facem 
totul ca. pe măsură ce 
noastră realizează noi 
înainte î» dezvoltarea 
nomico-socială. să se ridice ne
contenit și nivelul de trai al 
oamenilor muncii. De altfel, 
tot ceea ce facem, întreaga 
politică a partidului și statu
lui nostru are drept țel suprem 
bunăstarea și fericirea omului. 
Partidul nostru, împreună cu 
întregul popor, va face totul 
pentru ca România să devină 
un stat socialist înfloritor in 
care toți cetățenii să se bucu
re de cuceririle civilizației. 
(Urale, aplauze prelungite : se 
scandează „P.C.R.—Ccauses ■ ■ u *)

Ii rog pe prietenii noștri spa
nioli să mă ierte că m-am oprit 
mai mult asupra problemelor 
noastre. Dar, așa cum am spus 
și acum două zile, sperăm că 
și aceasta reprezintă o întraju
torare tovărășească, un schimb 
de experiență, deoarece ceea ce 
facem noi astăzi vor face mîi-

August 
forțe 

îndcnlini 
sarcinile

tara 
pași 

<;a eco-

nc și tovarășii spanioli. Noi sin
tem convinși că multe lucruri 
le vor face mai bine 
le-am făcut noi. Le dorim 
tot sufletul să obțină cit 
curind eliberarea de sub 
gul franchist, să pășească 
dezvoltarea democratică 
Spaniei. (Aplauze 
prelungite).

Doresc să urez încă o dată 
noi și noi succese în lupta to
varășilor spanioli, forțelor pro
gresiste din Spania, să-i asigur 
că întotdeauna Partidul Comu
nist Român și poporul român 
vor fi solidari cu lupta pe 
care o duc pentru progres, li
bertate și independență națio
nală, pentru pace. (Urale pu
ternice. sc scandează „Ceauses
cu—Dolores !*).

Nu doresc să mă refer pe 
larg. în acest cadru, Ia pro
blemele vieții internaționale; 
(in insă să menționez că Par
tidul Comunist Român și po
porul român fac totul pentru a 
contribui la dezvoltarea unită
ții și colaborării tuturor (uri
lor socialiste. Relațiile noastre 
cu țările socialiste sînt bune. 
Vom acționa și în viitor neobo
sit pentru întărirea și dezvol
tarea acestor relații, a unității 
țărilor socialiste. (Aplauze 
prelungite). Cunoașteți bine, de 
asemenea, activitatea pe care 
o desfășoară statul nostru pen
tru dezvoltarea relațiilor sale 
cu toate țările lumii, fără de
osebire de orînduire 
Desigur, sînt diferențe 
mentale între România 
tele capitaliste, dar cu

noi considerăm 
acționat

amintire pentru crimele 
acolo împotriva antifas- 
spanioli care au luptat 
libertatea și indepen- 

războiu- 
această 

aștepta- 
tribunal

socială, 
funda
și sfa- 

toate 
că 

consecvent 
colaborării 

țări in spiritul co- 
pașnice. Trebuie să 
care să ducă la so- 
problemelor inter- 

calea tratativelor, la 
războaielor din

acestea 
trebuie 
pentru dezvoltarea 
cu aceste 
existenței 
găsim căi 
luționarea 
statale pe 
excluderea
viața internațională. Iată de ce 
politica externă a României — 
bazată pe principiile deplinei 
egalități in drepturi intre toa
te națiunile, pe respectul inde
pendenței și suveranității na
ționale. pe neamestec în tre
burile interne, pe dreptul lie- 
cărui popor de a-și hotărî dez-_ 
voltarea de sine stătătoare — 
se bucură de o apreciere tot 
mai mare in întreaga lume. 
Iată de ce noi am ciștigat prie
teni pe toate continentele. 
(Urale. aplauze prelungite).

Acționăm și vom acționa in 
continuare pentru întărirea co
laborării cu toate 
comuniste, cu toate 
de eliberare națională, cu toate 
forțele antiimperialiste. Spri
jinind lupta de eliberare națio
nală a popoarelor, ne pronun
țăm pentru încetarea cit mai 
grabnică a intervenției State
lor Unite în Vietnam, pentru 
rezolvarea pe cale politică, in 
spiritul rezoluției 
de 
din 
pronunțăm 
rirea împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat. 
Cerem să se pună capăt ori
cărui amestec in treburile in
terne ale statelor și popoare
lor. (Aplauze puternice).

Imbinind efortul pentru re
zolvarea problemelor naționale 
și a celor internaționale, noi 
acționăm ca marxist-leniniști. 
ne îndeplinim atit îndatoririle 
față de propriul popor, cît și 
față de întreaga comunitate a 
popoarelor, contribuim la tri
umful cauzei socialismului și 
păcii in lume. (Vii aplauze)

In încheiere, dați-mi voie să 
vă urez din toată inima succes 
in activitatea dumneavoastră 
viitoare și, dat fiind că ne a- 
flăin in preajma Anului Noii, 
să vă doresc la toți multă să
nătate și fericire ! La mulți 
ani ! (Urale puternice, ovații. 
Se scandează îndelung 
„Ceausescu-Ceaușescu“, „P.C.R.- 
P.C.R.")

Securitate, 
Orientul 

cu

partidele 
mișcările

i Consiliului 
a situației 

Apropiat. Ne 
toată hotă-

tragică 
comise 
ciștilor 
pentru 
dența Spaniei in timpul 
lui din 1936—1939. In 
închisoare se află in 
rea verdictului unui 
militar, un grup de tineri pa- 
trioți basci. Pentru șase din ei 
s-a cerut pedeapsa cu moartea, 
intrucit au luptat pentru liber
tatea Țării Basce, pentru liber
tatea Spaniei. Eroismul și stoi
cismul acestor tineri luptători 
basci, torturați in mod bestial 
de către poliție, cît și carac
terul arbitrar al procesului, au 
provocat în țara noastră și în 
lumea întreagă o mișcare emo
ționantă de protest, de o am
ploare fără precedent împo
triva terorismului și sadismului 
franchist. Acest proces, care a 
pus în mișcare toate forțele 
politice progresiste din țara 
noastră, începînd cu grupurile 
monarhiștilor, democrații or-creș- 
tini, forțele catolice progresis
te. naționaliști basci, catalani 
și din Galiția și pînă la socia
liști și comuniști, demonstrează 
nu numai ferocitatea dictaturii 
francliiste, dar și slăbiciunea 
sa. De asemenea, aceasta de
monstrează și amploarea forțe
lor naționale care se opun per
petuării dictaturii. Procesul de 
la Burgos s-a și transformat 
In procesul regimului. El a pro
dus o apropiere a tuturor aces
tor forțe, care au protestat în 
mod unanim. In felul acesta, 
el a arătat imensele posibili
tăți existente pentru o înțele
gere și un acord in acțiune 
pentru dărîmarea dictaturii și 
stabilirea democrației in tara 
noastră. (Aplauze puternice). 
Criza regimului, măcinat de 
contradicții interne și. îndeo
sebi, datorită eroicei Iurte a 
clasei muncitoare, a țărănimii, 
a intelectualilor, a combativu
lui nostru tineret muncitor și 
studențesc, este ireversibilă.

In rindurile armatei există 
deja curente democratice și li
berale, impulsionate de militari 
care se împotrivesc să fie fo
losiți drept forțe represive, cu
rente democratice pe care po
porul le salută și le sprijină.

In fața repudierii naționale 
și internaționale, dictatorul și 
camarila sa încearcă să reîn
vie vechile și sîngeroasele sale 
mascarade fasciste, manifestări 
ale cămășilor albastre, salutul 
cu brațul întins, cu imnuri de 
război civil, cu strigăte dc ură 
care amintesc sinistra epocă a 
hitlerismului.

Insă nimic nu va salva fran- 
chismul. Și dacă acesta mai 
poate să însceneze farse in ca
re răspunzătorii pentru războiul 
din 1936—1939 își strigă ura lor 
animalică față de democrație, 
dacă mai poate să pronunțe 
sentințe capitale împotriva lup
tătorilor cei mai plini de ab
negație pentru libertatea Țării 
Basce și a Spaniei, nu mai 
poate să oprească nici prin te
roare și nici prin execuții dez
voltarea forțelor de opoziție, 
dintre care unul din cele mai 
combative detașamente este 
Partidul Comunist din Spania, 
a cărui politică unitară, demo
cratică și profund națională 
suscită respectul tuturor forțe
lor de opoziție. (Aplau-e în- 
d-'hinei).

30 de ani de singeroasă teroa
re franchistă nu au putut să 
lichideze ideile progresului și

secol XX, in aceas- 
uiinitoare realizări 

științifice, face să 
procesul de la Bur- 
imagini ale închi

acestei for- 
partidului 
vitalitatea 

din Spania

libertății. In condițiile grele ale 
persecuțiilor și adversităților, 
s-au călit noi generații de com
batanți, <are reprezintă cea mai 
bună garanție că aceste idei vor 
triumfa, măturînd de pe harta 
Europei acest regim anacronic 
care, in plin 
tă epocă de 
tehnice și 
reînvie prin 
gos negrele 
ziției.

Partidul nostru a rezistat nea
bătut tuturor furtunilor repre
siunii, astăzi apare ca o mare 
forță națională. Zilele trecute 
o agenție oficială spaniolă de 
știri afirma că influența parti
dului nostru poate să cuprindă 
12 milioane de muncitori.

Care este motivul 
(e și influențe a 
nostru ? Forța și 
Partidului Comunist
se află in politica sa democra
tică, unitară, națională, care, 
sprijinindu-se pe principiile re
voluționare ale marxism-leni- 
nismului, tinde să unească in
tr-un pact pentru libertate toa
te forțele politice naționale, 
chiar și acele sectoare ale ar
matei și ale 
care încep deja 
liticii represive 

evident 
la Burgos, Spania nu va 
ceea ce a fost înaintea 
proces, deoarece acest 

a pus in mișcare cele

forțelor armate 
să se opună po- 
a dictaturii.

că, după proce-Este 
sul de 
mai fi 
acestui 
proces
mai largi mase din țara noas
tră. care au făcut ca diferitele 
forțe politice să simtă necesi
tatea ca poporul să fie prezent 
in soluționarea viitorului poli
tic al Spaniei.

Partidul Comunist din Spa
nia iși reînnoiește voința dc 
a încheia acorduri cu toate 
forțele politice dispuse să dea 
cuvîntul poporului, care să ho
tărască alternativa politică pe 
care o a«-e Spania in fata sa.

Iar atunci cînd Franco, fal- 
sificind realitatea situației din 
țara noastră, considera antispa- 
niole toate forțele care se ridi
că împotriva regimului său și 
apără o soluție democratică, 
poporul nostru proclamă că 
antispanioli nu sint cei ce luptă 
pentru un regim de libertăți și 
de dreptate ci cei care 
au vindut bucăți din teritoriul 
spaniol imperialismului nord- 
american pentru instalarea de 
baze militare, care constituie 
un pericol nu numai pentru 
securitatea Spaniei, ci și a 
Europei, 
tecarea 
noastre 
ină.

Dragi 
„23 August", mulțumind în mod 
profund pentru solidaritatea 
poporului român și a Partidu
lui Comunist Român, față de 
poporul spaniol, vă rog să-mi 
permiteți să folosesc această 
tribună pentru a exprima 
mulțumirea mea tuturor acelo
ra care în lume și-au ridicat 
glasul și acțiunea lor solidară 
față de tinerii patrioți basci 
și față de poporul spaniol, in 
lupta pentru libertate și demo
crație, cu siguranța că această 
solidaritate combativă se va 
menține pină cînd snaniolii vor 
pune capăt dictaturii franchisto 
pînă cînd Spania va fi din nou 
o țară democratică, inaintînd 
spre un viitor de pace, progres 
și socialism (Aplauze puternice).

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să vă doresc noi și 
mari succese in munca dv. 
spre binele patriei voastre so
cialiste (Aplauze puternice, u- 
rale îndelungi, se scandează 
„Ccaușescu-Dolores*).

(Uimare din pag. 1)

La mina Uricani — pentru 
stratul 18 — s-au efectuat cer
cetări în vederea înlocuirii a- 
batajelor cameră cu fronturi 
lungi susținute metalic și cu 
tăiere mecanizată. In cursul a- 
nului 1970 metoda a fost ex
perimentată cu apreciabile re
zultate. Aici conținutul de ce
nușă scade de la cca. 44 la sută 
la 33 la sută, conținutul de 
lemn se diminuează de la 31.6 
la 9,69 mc/1000 tone, iar che
resteaua de la 5,4 la 2,1 mc/1 000 
tone...

— Ce s-a întreprins și rea
lizat in direcția mecanizării tă
ierii. încărcării in subteran, a 
automatizării proceselor de ex
tracție ?

— Se află in curs de reali
zare cercetări privind efectua
rea susținerii mecanizate pen
tru abataje cu front lung, în 
felii orizontale, în condițiile 
stratului 3. Proiectul tehnic va 
prinde viață in anul care vine. 
S-au întreprins cercetări legate 
de mecanizarea tăierii și a în
cărcării în abataje cu front 
lung, sub tavan artificial. S-a 
determinat comportarea la tă
iere a cărbunelui și a inclu
ziunilor dure, in scopul stabi
lirii principalilor parametri ai 
combinelor și ai organelor de 
tăiere. In 1971 vom proiecta 
un organ tăietor corespunzător 
conjuncturii de fapt și preco
nizăm experimentarea lui în 
stratele 5 Lupeni și 3 Aninoa- 
sa. Pentru reducerea persona
lului de deservire, creșterea si
guranței în exploatare și a e- 
liminării avariilor, un colectiv 
condus de ing. Nicolac Hîndo- 
reanu a realizat traductorul de 
nivel menit controlului umple
rii buncărelor și a locurilor de 
deversare de pe transportoare. 
Acesta s-a experimentat la A- 
ninoasa și Lupeni cu efecte 
pozitive și arc posibilitatea ex
tinderii. evident după trecerea 
la fabricația de serie în cadrul 
U.U.M.P. Cercetătorii noștri au 
mai realizat instalația de sem
nalizare, blocare și comandă 
automată la transportul cu lo
comotive in subteictn — cea din
ții deja montată la E. M. Vul
can —, cutii de ramifica1 ie. 
tablouri de semnalizare și car
case pentru relee in construc
ție antidcflagrantă, acestea din 
urmă mijlocind reducerea im
portului. deci obținerea unor 
substanțiale economii de valută. 
Se creează, implicit, baza con
struirii instalațiilor de automa
tizare la toate minele vechi și 
noi ale Văii .Jiului. în viitorul 
cincinal.

— Cum acționați in scopul 
reducerii termenelor de reali
zare a problemelor atacate, pen
tru valorificarea superioară a 
potențialului de creație pe ca
re-) dețineți ?

— In vederea scurtării ter
menelor de rezolvare a lucră
rilor, s-au creat la noi colec

tive mixte (subînțelegând în
chegarea „lanțului* miner — 
mecanic — proiectant), care sl 
finalizeze mai operativ și la 
un nivel calitativ superior pro
blemele acute ridicate de mi
neritul Văii Jiului, în plin 
„crescendo*. îmbunătățirea pe 
mai departe a muncii de cerce
tare va avea loc numai pe 
fundamentul lărgirii colaborării 
dintre cercetător, proiectant și 
specialistul din producție. Se 
impune, de asemenea, întocmi
rea unor programe complexe 
de desfășurare a cercetării, ur- 
mărindu-se cu rigurozitate 0- 
norarea promptă a termenelor 
prevăzute în ele, bazați — se 
înțelege — pe studierea mai a- 
profundată a documentației de 
specialitate celei mai recente, 
pentru a fructifica tot ce e 
nou. modern, eficace, pe plan 
mondial, la un moment dat. 
Numai așa capacitatea de efort 
creativ va crește, în concor- 
d n'ă cu exigențele de azi și de 
per ■ ‘ivă a'e mineritului ro
mâne c.

— Din cele ce-mi spuneți re
zultă mai mult imperative...

— Da, și am omis să sub
liniez că rezolvarea probleme
lor stringente, care se pun cu 
acuitate în procesul de produc
ție, trebue să se împlinească 
intr-o așa manieră incit să 
capteze pe de-a-ntregul intere
sul specialiștilor din producție, 
să-i poată convinge de eficien
ța soluțiilor propuse, de nece
sitatea aplicabilității lor ime
diate in practică. Vom urmări 
cu mai multă atenție concen
trarea forțelor de cercetare pe 
probleme de bază, actuale, ale 
mineritului din bazin, mai pu
ține pe parcursul unei anumi
te perioade, dar vitale pentru 
dinamica extracției de cărbu
ne prevăzută in cincinalul care 
vine. E in spiritul Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceausescu 
și nu ne vom abate de la a- 
ceastâ cale trasată.

— Desigur, pentru viitor, se 
prevede și întărirea rîndurilor 
cercetătorilor...

— E una dintre preocupă
rile permanente ale colectivu
lui nostru, ale comuniștilor din 
organizație. Căutăm să creștem 
corespunzător cadrele tinere, 
care să ajungă la un stadiu 
profesional în concordanță cu 
cerințele, sarcinile sporite ale 
cincina'ului viitor. Ne mindrim 
cu cercetători de nădejde ca 
inginerii Gheorehe Rancea. Ale
xandru Albu, Constantin Das- 
călu. Traian Mustață. Virgil 
Cimpu. tehnicianul Petru Ma
nea și alții, iar numărul lor 
— sintem convinși — va crește. 
Vom căuta să atragem pe cei 
mai buni absolvenți ai l.M.P. 
și pe unii specialiști din pro
ducție in scopul întăririi eșa
lonului cercetătorilor, pentru 
realizarea unor lucrări de o 
cit mai bogată eficiență. in
tr-un interval cît mai limitat 
cu putință.

care reprezintă ipo- 
suveranității patriei 

fată de o putere stră-

tovarăși de Ia Uzinele

T

Infîlnirea cadrelor
medico-sanitare

(Urmare din pag. 1)

cale in mod plăcut, educa
tiv și util*.

In cele două referate pre
zentate. precum și in discu
țiile purtate au fost relevate 
eforturi'c depuse de colec
tivele de conducere pentru 
mobilizarea și antrenarea 
cadrelor medicale la efortul 
de asigurare a unei stări de 
sănătate cit mai bune.

Totodată, s-au făcut pro
puneri valoroase privind în
ființarea unui centru docu
mentar medical in munici
piul Petroșani care să răs
pundă cerințelor cadrelor 
medico-sanitare ; lărgirea co
lectivelor care se deplasea
ză in mijlocul muncitorilor 
din unitățile noastre econo
mice și intensificarea activi
tăților culturale la care să si 
aducă contribuția toate 
drele medico-sanitare.

în cadrul 
tovarășul 

a spus: 
întotdeauna 
medicii și 
l-au adus

ca-

Luind cuvîntul 
acestei întilniri. 
Clement Negruț 
„Am apreciat 
aportul pe care 
cadrele sanitare
pentru apărarea sănătății oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, pentru recuperarea 
capacității de muncă a aces
tora. De aceea, intilnirea de 
astăzi constituie o dezbatere 
asupra modului cum se oot 
asigura condițiile și posibi
litățile pentru folosirea tim
pului dumneavoastră liber, 
plăcut, eficient și util. Pro
punerile care s-au făcut me
rită să fie finalizate".

După întilnire. cadrele 
medico-sanitare au partici
pat la spectacolul prezentat 
de colectivul teatrului de 
stat cu piesa „Avarul" de 
Moliere.

EXPOZIȚIE (IXEGETK4
A'-ociația vînătorilor si pescarilor sportivi a deschis la 

Suceava o expoziție cinegetică permanentă. Recompunind 
scene silvestre, expoziția prezintă, intre altele, cerbi, că
prioare. lupi de pădure, vulpi și pisici sălbatice, jderi. De 
asemenea, se află exemplare rare de cocoși de munte, 
ierunci si cocoși de mesteacăn, precum și o valoroasă colec
ție de trofee medaliate la diferite confruntări internaționale.

Pescuitul
!e cele 12 sc ții de 

p: .du ’ie ale întreprinderii 
pAcicoIe Tulcea a început 
cnmpania pescuhului de iar
nă. Circa’ 1 500 de pescari 
se află în prezent pe lacu- 
:. e. ghiolurile și canalele

COMPLEX

de iarnă
Deltei. De remarcat că punc
tele pescar''ști mai depărtate 
din această zonă au fost do
tate cu cazarmament de iar
nă și au fost bine aprovizio
nate cu alimente și combus
tibil.

BALNEAR
Specialiștii au stabilit că apele termale de Ia I intea 

suburbie a orașului Băicoi. au numeroase proprietăți cu
rative in boli reumatice, ginecologice, lombosciatică, artrite 
și poliarlrite cronice. Pentru valorificarea lor a început 
construcția unui mare complex balnear, care. începînd din 
vara anului 1971. va mart a înființarea unei noi microstațiuni 
in județul Prahova.

I* reiniu
Întrecerea dc tam-tamuri or

ganizată in Gabon a luat o 
întorsătură neașteptată. Una 
din probele concursului era în
trecerea pentru „intensitatea și 
claritatea sunetelor". Concu- 
renfii au fost duși cu autoca
mioanele din ce in ce mai de
parte de juriu pină cînd. la un 
moment dat. nu s-a mai au
zit decit o singură bătaie foarte

ad**lioc*
clară și puternică. Era tam- 
tamul căruia i se atribui mui 
tîr/.iu premiul cîștigâtor. Un 
curios care s-a apropiat de 
norocosul instrument a observat 
farsa : în interior se afla un 
amplificator tranzistorizat. E 
drept că premiul respectiv a 
fost anulat, dar s-a instituit pe 
loc un premiu special „pentru 
îmbunătățiri aduse instrumen
tului tradițional*.

AERUL CARE OMOARĂ
Dacă poluarea atmosferei prin reziduurile industriale 

ar scădea la jumătate, numărul maladiilor canceroase din 
marile orașe americane s-ar reduce cu 25 Ia sută, cel al 
afecțiunilor tardio-vas tilare cu 10—15 la sută (în generai 
numărul bolnavilor x ar diminua cu 4,5 la sută). Acestea 
sint concluziile la care a ajuns Colocviul medicilor ame
ricani, ținut de curind la Washington.

Proteina contra cancerului
„Concanavalan A trypsina' — 

proteină vegetală extrasă din 
fasole — a permis oamenilor 
de știință de la Universitatea 
din Princeton să oprească în
mulțirea celulelor canceroase la 
unimale și să redea acestor ce
lule viața normală. Intr-un ar
ticol publicat in revista brita

nică „Nature Magazine" cei doi 
specialiști susțin că proteina 
„concanavalan A trypsina" poa
te fi ușor extrasă din soiul de 
fasole „jack bean", cultivată în 
America de Nord, și este mult 
mai stabilă decit toate substan
țele animaliere folosite pină în 
prezent.

Sub acest imperativ a a- 
vut loc la Paris adunarea 
generală a Consiliului inter
național al muzicii. Toți re
prezentanții prezenți la adu
nare s-au pronunțat pentru 
dreptul inalienabil al oame
nilor la liniște. Adunarea a 
însărcinat comitetul său exe-

Război 
zgomotului

cutiv să studieze, in colabo
rare cu specialiștii tehnico- 
științifici, medicii și juriștii, 
toate aceste probleme ale 
zgomotului, să ia măsuri ca
re să pună capăt „folosirii 
excesive și arbitrare a muzi
cii". După părerea muzican
ților „în viața noastră coti
diană. muzica în doze prea 
mari este un atentat la li
bertatea personalității uma
ne".

Justiție 
sumară

Thomas Brown, din Miami 
(S.U.A.), a intentat proces com
paniei aeriene „Eastern Air
lines". cerindu-i despăgubiri in 
valoare de 20 mii dolari. A- 
ceasla deoarece, în timpul li
nei călătorii la bordul unui a- 
vion aparț in ind respectivei 
companii, ciinele său ciobănesc, 
de mai multe ori cîșli.ă’ui' al 
unor concursuri de frumusețe 
canină, a murit. Compun a. sub 
diverse pretexte, a reușit in 
mai multe rînduri să amine 
procesul, drept care dl. Brown 
a ajuns la capătul răbdărilor, 
înarmat cu un satir, nerăbdă
torul petiționar a pătruns pe 
pista aeroportului din localitate 
și a lovit cu sele în... fusela- 
jul și aripile unui aparat al 
companiei „Eastern Airlines". 
Pagubele au fost evaluate 'a 
200 000 dolari. După această is
pravă, dl. Brown a putut să 
mediteze.


