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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Și-a începui lucrările, miercuri 

dimineața, cea de-a șaptea Se- 
siune a Marii Adunări Naționale.

In dezbatere se află Proiectul 
actualului p'an cincinal, vast 
program care va oriento, in 
întreaga perioada 1971-1975, și 
pe fiecore an in parte, activita
tea constructivă amplă o popo
rului nostru, opera de cuprinză
toare dimensiuni consacrată 
propășirii continue o României 
socialiste, progresului neîncetat, 
materiol și spiritual al societății 
românești contemporane. Succe
sele" remarcabile obținute în ul
timii ani in dezvoltareo econo
miei, științei, culturii, în toate 
planurile vieții sociale, ca și lar
ga acțiune de identificare și 
mobilizare a tuturor resurselor 
materiale și umane inițiată de 
partid au creat premisele ca ac
tualul pian cincinal sa prevodă, 
in ramurile hotâritoare ale pro
ducției moteriale, pe ansamblul 
economiei, ritmuri anuale mai 
mari decit cele stabilite prin 
Directivele Congresului al X-lea 
al partidului Sintetizind direc
țiile principale ole politicii parti
dului în etapa actuală de fău

EXPUNEREA
asupra proiectului de plan de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 1971-1975

— prezentată de tovarășul ion Gheorghe Maurer —
Tovarăși deputați.

Din însărcinarea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a Consiliului de Mi
niștri, supun Marii Adunări 
Naționale, spre dezbatere și a- 
probare. proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială 
pentru perioada 1971—1975.

Proiectul a fost întocmit în 
concordanță cu Directivele Con
gresului al X-lea al partidului, 
care a definit acest cincinal 
drept o etapă importantă în 
procesul istoric de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de Congres, parti
dul nostru orientează cu consec
vență perfecționarea activității 
din toate domeniile vieții so
ciale. In'acest cadru de an
samblu, în procesul pregătirii 
planului cincinal, Comisia cen
trală de partid și de stat, sub 
conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a inițial o largă ac
țiune de identificare și mobi
lizare a resurselor materialo și 
umane. în interesul accelerării 
progresului economic Și social- 
cultural al României. . .

Studiile întocmite pe între
prinderi. județe și ramuri, au 
format obiectul unui amplu dia
log de confruntare a propune
rilor _ între comisiile specia! 
instituite, între unitățile eco
nomice și ministere, intre a- 
cestea și organele de sinteză 
economică — spre a se armo
niza soluțiile, a li se da o fun
damentare științifică și a se 
echilibra balanțele. Problemele 
comp’exe. ridicate de creșterea 
economică din următorii ani — 
privind ritmurile, proporțiile, 
n;edificarea structurilor și as
pectele calitative, de eficiență 
a muncii — au fost în repetate 
rînduri analizate de către con
ducerea de partid și de stat 
cu colegiile ministerelor, orga
nele locale, cadrele dc- răspun
dere din centrale industriale, 
colectivele marilor întreprinderi, 
institute de cercetări și proiec
tări, pentru a se ajunge la 
opțiuni de natură să răspundă 
cit mai deplin nevoilor și po
sibilităților reale ale economiei 
naționale.

îmbunătății pe parcurs ca re
zultat al acestor largi consul
tări. în care toți factorii de de
cizii și-au spus cuvintul în ra
port cu competențele și răspun
derile ce le revin, proiectul 
planului cincinal a fost exami
nat și adoptat în unanimitate de 
Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
mai 1971.

In toate unitățile, adunările 
generale ale oamenilor muncii 
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rire o societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in patria 
noastră, pionul cincinal 1971 — 
1975 reprezintă o treaptă nouă, 
superiooră, in raport cu cincina
lul precedent, cu toate clapele 
anterioare pe scara evoluției 
spre progres o patriei noastre.

Morele sfal al țării io, de a- 
semeneo, in discuție, in actuala 
sesiune, legi de o deosebită im
portanță pentru perfecționarea 
in continuore o întregii vieți po
litice. economice și sociale a 
țării.

La intrarea in sola de ședin
țe a Palatului Marii Adunări 
Naționale, conducătorii de 
portid și de stat sînt intîmpinați 
de aplauzele puternice și înde
lungi ale deputaților și invitări
lor.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană. 
Gheorghe Rădulescu. Virgil Tro- 
fin, llie Verdeț. Maxim Berghia- 
nu. Florian Dănclache. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Dumitru Popa. Dumi

au analizat sarcinile ce le re
vin. au subliniat realismul lor 
și hotărirea de a le înfăptui, 
stabilind măsurile necesare în 
acest scop.

Efervescența care a caracte
rizat munca de elaborare și 
lansare a cincinalului — dez
bătut practic la scara întregii 
țări — a pus în lumină impul
sul creator pe care-1 dă poli
tica Partidului Comunist Ro
mân de adâncire a democra
tismului orinduirii noastre, de 
atragere a maselor la înfăptui
rea măsurilor care decid des
tinele națiunii socialiste.

Stimați tovarăși.

Ca urmare a lucrărilor efec
tuate în cei doi ani trecuți de 
la Congresul al X-lea. au fost 
găsite posibilități suplimentare 
de natură să asigure ritmuri dc 
creștere a producției materiale, 
a eficienței economice și a ni
velului de trai, superioare celor 
avute în vedere inițial.

Producția industrială va spori, 
in medie, anual cu 11—12,2 la 
sută față de 8,5—9,5 cît se pre
văzuse în Directive, iar produc
ția agricolă cu 6,3—8,3 la sută 
față de 5—5,5 la sulă. Ritmu
rile înalte, caracteristice dina
mismului socialist al României, 
decurg din folosirea mai rațio
nală a potențialului economic, 
se îmbină organic cu accentul 
pus. în proiectul de plan, pe 
promovarea laturilor calitative 
ale activității.

In construcția cincinalului, 
realizarea unei creșteri inten
sive și modernizarea economiei 
naționale se întemeiază în prin
cipal pe ridicarea eficienței in
vestițiilor. mai buna folosire a 
capacităților de producție și a 
forței de muncă, reducerea chel
tuielilor materiale, îmbunătăți
rea structurii producției în toa
te ramurile, printr-o orientare 
spre produse de cit mai înaltă 
tehnicitate și valorificarea su
perioară a muncii naționale în 
schimburile externe.

Ca o expresie concludentă a 
acestor procese și opțiuni, veni
tul național urmează să crească 
mai repede decît produsul so
cial total.

Potrivit proiectului, venitul 
național Va spori într-un ritm 
mediu anual de 11—12 la sută, 
față de 7.7—8.5 la sută cît 6e 
întrevăzuse în momentul elabo
rării Directivelor. Creșterea ve
nitului național și stabilirea u- 
nei cote a fondului de acumu
lare de 30—32 la sută ne va 
permite să investim în acest 
cincinal, din fondurile centrali
zate ale statului, 470 de miliar
de de lei față de 420—435 de 
miliarde stabilite la Congres, 

tru Popescu. Leonte Răulu, 
Gheorghe Stoica.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stat.

Lo lucrările sesiunii participă 
numeroși invitați — membri ai 
C.C. al P.C.R . miniștri, condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, academici
eni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști români și străini.

Sini prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Președintele Morii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, deschide lucrările Sesiunii. 
Apoi, în unanimitate, deputății 
votează ordinea de zi a celei 
de-a șap'ea Sesiuni a Morii A- 
dunări Naționale :

1. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
perioada 1971-1975 ;

2. Proiectul de lege cu privire 
la organizarea și conducerea u- 
nitâților socialiste de stat ;

3. Proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea în

Este una din opțiunile fun
damentale ale planului, oare 
decurge din politica partidului 
și statului, de îmbinare a in
tereselor prezente cu interesele 
de perspectivă ale națiunii so
cialiste. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat în repetate rînduri ar
gumentele care — în condițiile 
tendinței de odîncire a deca
lajelor din lumea contempora
nă — impun menținerea unei 
rate înalte a acumulării, aso
ciată cu o politică de folosire 
chibzuită a fondurilor acumu
late, ca premisă esențială a 
progresului societății noastre, a 
ridicării cît mai rapide a Româ
niei la nivelul țărilor dezvol
tate.

Din investiții, circa 60 la sută 
sînt îndreptate spre continua
rea operei de industrializare. 
Industria va acoperi 70 la sută 
din necesarul de utilaje al ță
rii, va furniza de aproape 1,5 
ori mai multe mărfuri pentru 
fondul pieței și de 1.9 ori mai 
multe produse pentru export.

Prin amplasarea noilor între
prinderi va continua îmbună
tățirea repartizării forțelor de 
producție pe teritoriu, îmbinîn- 
du-se judicios criteriile de efi
ciență economică cu cele de or
din social care decurg din ne
cesitatea ridicării zonelor mai 
puțin dezvoltate.

O trăsătură caracteristică a 
industrializării în acest cincinal 
constă în intensificarea proce
sului de modernizare a struc
turilor pe ramuri și subramuri. 
prin promovarea cu precădere 
a sectoarelor purtătoare de pro
gres tehnic și a fabricării de 
produse cu înalt grad de pre
lucrare a resurselor, cu valori 
de întrebuințare cil mai ridi
cate. In acest context se în
scriu orientările cu privire la 
dezvoltarea mai rapidă a con
strucțiilor de mașini și chimiei 
în ansamblul industriei, a unor 
sectoare moderne cum sînt me
talurgia oțelurilor aliate, elec
trotehnica și electronica, chimia 
de sinteză fină, ca și acțiunea 
vastă de înnoire a nomenclato
rului de produse în toate ra
murile industriale.

Conform prevederilor planu
lui. realizarea acestor orientări 
trebuie să meargă mînă în mi
nă cu ridicarea productivității 
muncii industriale cu cel pu
țin 42 la sută și reducerea cu 
11—12 la sută a cheltuielilor la 
1 000 lei producție marfă indus
trială.

Țelul suprem al întregii po
litici a partidului și statului, 
rațiunea ultimă a eforturilor pe 
care ni le propunem constă în 
crearea condițiilor materiale, 
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muncă a personalului din unită
țile socialiste de stal ;

4. Proiectul de lege privind 
producerea, folosirea și controlul 
calității semințelor și materialu
lui sâditor pentru producția a- 
gricolă vegetală ;

5. Proiectul de lege cu pri
vire la gospodărirea fondurilor 
fixe, resurselor materiale și a- 
provizionarea tehnico-materială;

6. Proiectul de lege cu privi
re la cetățenia română ;

7. Proiectul de lege pentru or
ganizarea și funcționarea Con
siliului Legislativ.

Primit cu vii și puternice a- 
plauze, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
dc Miniștri, prezintă la primul 
punct al ordinii de zi Expunerea 
cu privire la Proiectul de lege 
pentru adoptarea pionului cinci
nal de dezvoltare economico-so
cială a Republicii Socialiste Ro
mânia pe perioada 1971—1975.

In succesiunea lucrărilor, de
putatul Aurel Vijoli, președintele 
Comisiei economico-financiară, 
prezintă raportul acestei comi

sociale și culturale pentru afir
marea plenară a omului, a per
sonalității sale.

In economia națională se vor 
crea circa un milion de noi 
locuri de muncă, mai mult de
cît dublul numărului înscris în 
Directive. Din agricultură vor 
fi atrase 400 000 de persoane; 
vor interveni astfel schimbări 
în struotura pe ramuri a popu
lației ocupate, prin scăderea 
ponderii celor din agricultură 
și creșterea ponderii celor din 
industrie, mutații cu implicații 
directe și importante asupra 
productivității sociale a muncii, 
a venitului național și a con
dițiilor de viață.

Veniturile totale din salarii 
vor spori cu peste 50 la sută. 
In plan s-a înscris pentru plata 
salariilor din 1975 suma de 153 
de miliarde de lei față de 
130—135 de miliarde luate în 
calcul la elaborarea Directive
lor. In afară de fondurile su
plimentare cerute dc mărirea 
numărului de salariați, au fost 
prevăzute în acest cincinal pes-*- 
te 60 miliarde de lei pentru 
creșterea salariilor tuturor ca
tegoriilor dc salariați, începînd 
cu salariile mioi. Salariul real 
va crește cu 20 la sută.

Veniturile țărănimii proveni
te din producția agricolă, cal
culată pe o persoană activă, 
vor spori cu 22—30 la sută. Au 
fost cuprinse totodată resursele 
necesare pentru extinderea la 
membrii cooperativelor agricole 
de producție a sistemului de 
asistență medicală gratuită în 
spitale și tratament cu plată 
redusă în stațiuni balneoclima
terice.

Grija pentru pensionari este 
reliefată prin faptul că pensia 
medie de asigurări sociale de 
stat va fi mărită cu peste 18 
’la sută. De asemenea, încă din 
acest prim an al cincinalului 
au fost adoptate noi măsuri de 
îmbunătățire a condițiilor ma
teriale pentru familiile cu co
pii.

Ridicarea nivelului de trai, 
pe calea retribuirii muncii și 
a fondurilor sociale de consum, 
își găsește expresia în crește
rea veniturilor totale reale pe 
un locuitor cu 38 la sută, în 
condițiile promovării neabătute 
a criteriilor de echitate socia
listă.

Vinzările de mărfuri cu amă
nuntul urmează să fie în 1975 
cu 40—47 la sută mai mari de
cit în 1970. In același timp, 
din fondurile de investiții ale 
statului sînt repartizate 52 de 
miliarde de lei pentru acțiuni 
cu efect direct asupra condiți
ilor de viață ale întregii popu
lații. Sînt prevăzute construi
rea de către stat a 520 000 de 

sii și a celorlalte comisii perma
nente ale Morii Adunări Națio
nale la Proiectul de lege supus 
dezbaterii.

A început apoi dezbaterea ge
nerală asupra proiectului de le
ge.

Au luat cuvintul deputății losif 
Uglar, prim-secretar al Comitetu
lui județean-Sotu Mare al P.C R., 
președintele Consiliului popular 
județean, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Doare 
Popescu, maistru la Uzina „Pro
gresul" din Brăila. Eleonora Co- 
jocaru, muncitoare la Fabrica de 
confecții și tricotaje-București, 
Gheorghe Tănase, prim-secretar 
al Comitetului județeon-Vaslui 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, loan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean-Argeș al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Aurel Bozgan, 
director general al Fabricii de 
mașini-unelte și agregate —

(Continuare în pag. a 3-a) 

apartamente, față de 340 000 în 
cincinalul trecut, sporirea con
fortului locuințelor, precum și 
fonduri însemnate pentru lu
crări de gospodărie comunală, 
lărgirea și modernizarea bazei 
materiale a învățământului, ar
tei, culturii, ocrotirii sănătății.

Coordonatele majore ale cin
cinalului sînt rezultatul con
secvenței cu care conducerea de 
partid și de stat a urmărit ca 
din gama largă de soluții po
sibile, să fie adoptate cele care 
pot duce concomitent la dez
voltarea rapidă a forțelor dc 
producție, obținerea de efecte 
economice maxime și îmbună
tățirea traiului tuturor cetățe
nilor.

Tovarăși deputați,

Doresc să mă opresc acum a- 
supra unor probleme a căror co
rectă rezolvare condiționează a- 
tingerea marilor obiective în
scrise în cincinal.

încep cu problema investiți
ilor destinate sâ sporească po
tențialul productiv din toate ra
murile. Importantele fonduri 
materiale și bănești alocate im
plică și răspunderi deosebite 
pentru utilizarea lor cu ma
ximum de chibzuință.

Spiritul gospodăresc se mani
festă, înainte de toate, prin mo
dul în care se determină sco
pul, dimensiunile și profilul 
noilor capacități. Experiența 
ne-a arătat în această privință, 
că titularii de investiții trebuie 
să țină seama, în mai mare 
măsură decît pînă acum, nu 
numai de cererile curente ale 
pieței interne și externe, ci ma: 
ales de cerințele previzibile în 
perspectivă și să stabilească 
în această lumină sortimen
tele, calitatea și 
Irii funcționali ai
lor care se vor
Pentru a se realiza 
efortului prevăzut, s-a

parame- 
mărfuri- 
fabrica. 

eficiența 
stabilit 

ca aprobarea oricărei investiții, 
indiferent dacă se dă de con
ducerea centralei, ministerului 
sau de către guvern, să se baze
ze pe studii de marketing din 
care să rezulte clar posibilită
țile de desfacere a producției. 
Condițiile în continuă modifica
re ale pieței impun, de aseme
nea, cu de la început să se aibă 
în vedere posibilitățile între
prinderii de a se adapta opera
tiv la asemenea schimbări.

Pentru ca noile obiective să 
răspundă acestor cerințe și să 
dea in cel mai scurt limp efec
tele scontate, trebuie respectate

(Continuare în pag. ci 2-a)

; Salbă ăc izhfnzi feroviare i
' Urnii ’' rile obținute in uni- 
| tățile Complexului ( .1 R. Pe 
i troșuni in < ».<• trei irlmes-
' trr ale anului in curs vin să
1 fltesle ineft o dată treapta «a-
l litativ superioară pe care a
. urcat activitalei» dc produc-
’ ție, preocupările lu< râturilor

feroviari, in frunte cu comu- 
Îniștii, pentru îndeplinirea «>- 

xenipmrft a sarcinilor de plan 
alo primului an al actualului 

l cincinal. Prevederile de plan
i pe 9 luni ale regulatorului
' de circuîațic-mișcare au fost
1 realizate la rulajul vagoane-
l lor in proporție de 101,08 la 
i sulă, iar la sporirea incărcă-
I rii statice in proporție dc
J 100,29 la sută.
ț Iluna întreținere a parcu-
l lui de locomotive și folosi-
■ rea lui integrală, grija față
i de calificarea și ridicarea ni-

valului de calificare a perso-
i naiului de locomotivă și ate-

licr, întărirea disciplinei în 
] muncă, au fost toi atitea

contribuții de seamă la dc-
1

Fier vechi 
colectat 

din 
subteran

In ziua de 17 octombrie, doua 
brigăzi de muncă patriotică de 
la E. M. Dilja au coborit în 
subteran spre a strînge fierul 
vechi aflat în mină. Prima bri
gadă, în frunte cu Petre Man- 
țoc, secretarul organizației 
U.T.C. nr. 5 și-a desfășurat ac
țiunea la orizontul 440. A doua, 
condusă de loan Suciu, secre
tarul organizației U.T.C. nr. 2 
a adunat fierul vechi de la o- 
rizontul 607. Prin hărnicia ti
nerilor N. Ghițulescu, D. Vinti- 
lă, C. Marin, M. Dumitru. D. 
Ursache. Gh. Vâtâman, I. Băituc 
și a celorlalți participant! s-au 
încărcat cu fier vechi Și au fost 
scoase la suprafață 12 cărucioa
re. Tinerii de la E. M. Dilja 
s-au angajat să-și îndeplinească 
pînă la sfârșitul acestei luni an
gajamentul de colectare a fie
rului vechi pentru întregul an.

I. BARB
----------------

Se va construi 
o nouă 

CREȘÂ 
LA PETRI LA

In orașul Petri la va începe, 
in curând, construcția unei noi 
creșe. După cum am fost in
formați la Consiliul popular o- 
rășenesc. localul viitoarei creșe 
— destinată copiilor locuitorilor 
din cartierul 8 Martie — va fi 
amplasat în imediata vecinătate 
a complexului comercial și va 
avea o capacitate de 250 de 
locuri.

In pagina a 3-a:
Instituirea 

unei comisii 
de stat 

de analiză a 
funcționării 
sistemului 
energetic 
național 

La centrul de Înșiruire n noilor ansojali de la Vulcan sc apropie de sfirșit construcția 
,minei-școală" în mărime aproape naturală.

Instantaneul nostru a surprins pe peliculă o echipă de muncitori care lucrează la „aco- 
perișuf unei .suri de aeraj". Fol°1 ’• LtCIU

pășirea de către colectivul 
depoului a sarcinilor dc plan 
cu 1,00 Ja sută și a produc
tivității muncii cu 2.87 la sută.

( rrșteren eficientei econo
mii p a transporturilor pe ca
lea ferată a fost urmărită a- 
siduu de colectivul stației Pe
troșani. prin acțiuni energice 
de reducere a staționării va
goanelor ia încărcare-dcscăr- 
c-are și in Iran/il-manevră și 
sporirea tonajului brut la tre
nurile de marfă. In perioa
da ianuarie-septembric a. c. 
s-a realizat o economie de 
1030 tone combustibil con
vențional. corespunzător re- 
morcării a 640 perechi «le tre
nuri pe distanța Petroșani — 
Simeria Petroșani Econo
miile la prețul de cost pe 
Irci trimestre însumează pe 
complex aproape I 7ih» om» lei. 
din care 1 341 389 lei reali
zate dc colectivul depoului 
de locomotive, 188 739 Ici de 
atelierul dc zonă și 113000 
lei de către secția L/4.

I

i Carnet cutturaț
• In sala festivă a filaturii .Viscoza" Lupeni vor fi pre- 

I zentate, vineri 22 octombrie, ora 9, recenziile cărților „Ti- 
I neriiu dc A. I. Zăincscu. .Instrucție și educație-' de O. 
I Șafran și „Mișcarea muncitorească din România în anii 
I 1921—1924“ dc M. C. Stănescu.

> Sâmbătă 22 octombrie la sediul clubului petrHean 
Ise va desfășura ziua închinată salariaților Prcparației Pe- 

trila. Cu aceeași ocazie va avea lor vernisajul expoziției de 
carte politică .Mișcarea muncitorească- din România -.

i In cadrul simpozionului organizat la clubul din Vul-
Ican, vineri 22 octombrie, ora 18, sc vor prezenta expune

rile „Conștiința socialistă — forța motrice a dezvoltării so- 
| cietății socialiste" și .Activitatea ideologică, factor hotărî- 
| lor al formării și dezvoltării conștiinței socialiste*.

IS „Să învățăm și din experiența altora-1 — iată de ce 
sc intilnesc vineri 22 octombrie, ora 18, comitetele de că-

| inin și cantină ale minei Lonea cu omoloagele lor de la 
I mina Dilja. Intilnirea care va prilejui un bogat schimb dc 
I păreri, are loc la clubul din Lonea.

AGITATORII 
puternică forță 
dinamizatoare

Contactul direct cu oamenii, cunoașterea pro
blemelor colectivului, renunțarea la formalism 
— sînt îndeplinite aceste prime cerințe ale 

activității agitatorilor ?

îmbunătățirea agitației poli
tice nemijlocite cu oamenii, a -- 
muncii politice de la om la 
om. iată o cerință pe care pro-_ 
gramul de perfecționare a edu
cației comuniste,’ elaborat de 
conducerea partidului, o subli
niază cu prisosință.

Cu prilejul dezbaterii activi
tății ideologice și politico-edu
cative, la mina Lonea, ca de 
altfel in toate organizațiile de 
partid, au fost stabilite măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea" 
calitativă și lărgirea sferei de 
pătrundere și de influență a 
agitației politice dc masă, în 
sinul colectivului minei.

Tn ce măsură, s-au materiali
zat prevederile cuprinse m 
planul de măsuri privind asi
gurarea ca agitatorii să devină 
o puternică forță dinamizatoa
re a organizațiilor de partid. în 
ce măsură se poate vorbi de e- 
ficiența revitalizării acestei im
portante forme a muncii poli
tice de masă — agitația dintre 
oameni?

— Perfecționarea muncii po
litico-educative presupune nea
părat îmbunătățirea muncii di
recte cu oamenii, un dialog 
viu, permanent și combativ cu

Secția L/4, revizia de va
goane și atelierul <le zonă 
și-au realizat sarcinile de 
plan in proporție dc iul.30 
la sulă, 114, respectiv, 107,21 
In sută pe scama creșterii pro 
ductivltățil muncii cu 7.19 
respectiv, 13,92 In sută. 
Organizarea superioară a 
muncii la atelierul de zonă 
a avut ca urmare reducerea 
timpului dc imobilizare a va
goanelor intrate in reparație 
cu 16 la sută față dc plan. 
<lindu-sp astfoț in circulație, 
înainte dc termen, peste pre
vederile pe nouă luni, un nu
măr de 18” vagoane.

Toate aceste realizări, care 
dovedesc hărnicia muncitori
lor feroviari, atașamentul lor 
față de partid și politica sa, 
creează certitudinea îndepli
nirii sarcinilor anuale îna
inte de termen, a depășirii 
substanțiale a angajamentelor 
luate in întrecerea socialistă.

I 
I 
I
I
I 
I 
)
I

colectivele de muncă, a fost de 
păi ere tov. Andrei Colda, se
cretarul comitetului de partid. 
Pentru a îndeplini prevederile 
programului de măsuri referi
tor la îmbunătățirea muncii po
litice de masă, fiecare organi
zație de bază și-a reorganizai 
colectivele de agitatori, colec
tive care cuprind membrii de 
partid cei mai bine pregătiți 
politic și profesional, oameni 
care se bucură de prestigiu și 
autoritate în mijlocul colecti
velor în care lucrează. Agita
torii au fost instruit i, a- 
tît asupra principalelor proble
me actuale ale politicii parti
dului spre a le sta în atenție 
la dezbaterile organizate în co
lectivele minei. în strînsă legă
tură cu situația planului do 
producție de la mina noastră, 
precum și asupra procedeelor 
metodelor pe care să le folo
sească în munca directă cu oa
menii.

Organizarea, instruirea agita
torilor constituie o »«- â pre-

I. DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)
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asupra

rlguros prevederile legale refe
ritoare la colaborarea strînsă 
și permanentă dintre litului ii 
dc investiții și proievlanți, con
structori, furnizori dc utilaje 
sau materiale. — obligați să 
elaboreze ș» sâ nplice împreună 
H>luții dc reducere a investi
ției specifice și a costului luerâ- 
»Hor dc construcție, de asigura
rea eficienței producției viitoa
re. Acolo unde procesele tehno
logice o permit, c» au dmuri.i 
să pună in funcțiunr pe Olupe 
unitățile care .ikăluiest noul o- 
bteclh.

Pregătirea minuțioasă a in- 
vcstițiilur, fundamentarea pro
iectelor. elaborarea din timp a 
studiilor tehrico-ecunornice și 
contractarea utilajelor in raport 
cu termenele prevăzute pentru 
punerea lor in funcțiune tre
buie să-și găsească continuarea 
legică in efortul de reducere a 
duratelor de realizare a noilor 
obiective, prin folosirea între
gului potențial tehnic și uman 
de care dispun unitățile de con
strucții și moniaj.

Un alt aspect cure cere o 
preocupare plină de răspundere 
din partea titularilor de inves
tiții privește asigurarea de ca
dre calificate, capabile să mî- 
nuiascâ cu pricepere instalațiile 
șt utilajele complexe ale noilor 
capacități, prin formarea lor în 
școli profesionale, cursuri de 
specializare sau trimiteri la pre
gătire în unități cu procese Ș> 
instalații similare.

In aceeași ordine de idei do
resc să subliniez necesitatea de 
a se examina atent, oriunde 
s-au prevăzut fonduri de in
vestiții. posibilitățile de a sc ob
ține sporuri dc producție in ca
drul spațiilor existente. prin 
dotări tehnice mai bune, dez
voltări șj modernizări.

In cursul elaborării cincina
lului, sporirea eficientei fondu
rilor fixe a format obiectul a 
numeroase analize în întreprin
deri. centrale și ministere, pen
tru a se determina modalitățile 
dc utilizare deplină, intensivă 
și extensivă, a capacităților de 
producție. Finalmente, prin în
sumarea rezervelor identificate, 
s-a ajuns la concluzia că aproa
pe un sfert din sporul produc
ției industriale din cincinal 
poate fi obținut pe seama fo
losirii mai bune a potențialului 
productiv ex:stent in 1970. Ma
terializarea acestor rezerve, in
cluse în plan, implică răspun
deri serioase pentru organiza
rea mai buna a producției și 
muncii în fiecare unitate, folo
sirea mai judiciosă a timpului, 
ridicarea calificării cadrelor, 
întărirea disciplinei în muncă

LTn alt domeniu în care sîn- 
tem confruntați cu probleme 
de mare complexitate, privește 
ba/a de materii prime. Pe par
cursul pregătirii cincinalului au 
fost făcute numeroase studii 
spre a se găsi soluții de asigu
rare a resurselor de materii 
prime necesare industriilor pre
lucrătoare. Echilibrul balanțelor 
materiale se bazează tocmai pe 
mobilizarea la maximum a a- 
cestor resurse și pe dimensio
narea consumurilor în spiritul 
unui regim de severe econo
mii.

Pentru lărgirea bazei de ma
terii prime, planul cincinal alo
că însemnate fonduri de inves
tiții în vederea intensificării 
lucrărilor neologice Și ie orien
tează atît spre obiective care o- 
feră condiții de punere in va
loare in termene scurte, cît și 
spre extinderea cercetărilor me
nite să creeze rezerve pe o per
spectivă mai îndelungată.

Atenția geologilor va fi con
centrată spre cercetările me
nite să asigure noi rezerve de 
hidrocarburi in formațiunile 
sedimentare de la mari adîn- 
rimi, de huilă, în primul rînd 
in bazinele în exploatare, noi 
zăcăminte dc minereuri neferoa
se. creșterea rezervelor de mine
reu de fier la zăcămintele în ex
ploatare. Va începe investigarea 
platformei continentale a Mării 
Negre. Vor fi continuate lucrările 
menite să stabilească posibilită
țile și tehnologiile de valorifi
care eficientă a substanțelor 
din zăcăminte mai sărace sau 
cu condiții naturale grele.

In aceeași ordine de idei, tre
buie sâ acordăm o atenție deo
sebită utilizării mai depline a 
resurselor secundare Și recupe
rării componenților utili dintr-o 
seamă de substanțe de care 
dispunem, cum sînt cenușile de 
pirită, cenușile de termocentra
le. argilele, șisturile bituminoa
se. Este necesar totodată să ne 
preocupăm mult mai serios și 
pe o scară mult mai iargă de 
colectarea și valorificarea deșe
urilor de metale, textile, hîrtie 
ș.a., așa cum se procedează 
chiar și in țări bogate.

Economisirea unor materiale 
clasice, deficitare, sporirea pro
ducției de înlocuitori și extin
derea utilizării lor industriale, 
cere ca centralele și întreprin
derile, producătoare și consu
matoare, să acționeze împreu
nă spre a se grăbi asimilarea 
unor noi materiale, in cantități i 
.și sortimente, de calitate și la , 
prețuri de natură să stimuleze 
acest proces.

Sub toate aspectele, problema 1 
bazei de materii prime trebuie 1 
să devină. în acest cincinal • ț

X PUNEREA
proiectului de plan de dezvoltare economico

socială pe perioada 1971-1975
cauză a tuturor rumurilor hi- 
dusînalt care pot contribui la 
rezolvarea ci printr-o conlucra- 

e directă intre toți factorii in
teresat».

I -a unele materii prime șt 
materiale la care resursele pro
prii sini limitate — minereu de 
fier, cărbune cocsificabil. țiței 
șa. — s-a prevăzut creșterea 
importurilor, c^ej ce implică 
eforturi valutare. Ministerele 
și marile unități beneficiare au 
obligația ca, pe bază de studii 
vizînd optimizarea importurilor, 
să se preocupe cu mai mult spi
rit de inițiativă pentru închei- 
rea de contracte pe termen 
lung, ca și a unor acorduri dc 
cooperare în diferite țări, astfel 
îneît să-și asigure continuitatea 
și economicitatea aprovizîonâr i.

Sarcina ventrală pentru asi
gurarea bazei materiale a pla
nului constă în economisirea 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime, fie că provin din 
țară sau din import. Ceea ce 
ne-am propus CU privire la re
ducerea consumurilor de ma
teriale, corespunde unei tendin
țe existente pe plan mondial, 
ține scama de nivelul încă ri
dicat al acestor consumuri în 
raport cu dotarea tehnică a pro
ducției noastre, de fondurile 
mari alocate pentru îmbunătă
țirea in continuare a dotării 
tehnice și perfecționarea pro
ceselor tehnologice, de orienta
rea producției în cit mai mare 
măsură spre sortimente cu un 
grad mai înalt de prelucrare a 
materiilor prime. Ministerele, 
centralele, întreprinderile sînt 
chemate să acționeze pentru 
gospodărirea judicioasa a resur
selor, normarea strictă a con
sumului ia toate materialele și 
controlul respectării normelor 
stabilite. *

To\ arăși,

și

In domeniul economisirii ma
terialelor există o singură limi- 
â restrictivă: calitatea produ

selor. criteriu esențial de apre
ciere a rezultatelor într-o eco
nomie modernă, factor funda
mental pentru ca industria 
noastră să dobîndeuseă .și să-și 
mențină poziții trainice pe pia
ța mondială. Practic nu putem 
vorbi astăzi despre creșterea e- 
ficienței, randamentul muncii 
sociale și cu atît mai puțin des
pre competitivitatea mărfurilor 
pe piețele externe fără a asocia 
strins aceste categorii de reîn
noirea producției ca un proces 
permanent de îmbunătățire a 
calității, a caracteristicilor teh
nice. economice, funcționale și 
estetice ale produselor.

In lumina acestor consideren
te, a fost elaborat un program 
special de ridicare a nivelului 
tehnic Și a calității produselor. 
Obiectivele lui principale au 
fost concretizate in planul cin
cinal care orientează toate ra
murile spre realizarea de noi 
mărfuri, modernizarea unora 
dintre cele existente și sistarea 
fabricației celor cu nivel tehnic 
scăzut. In 197.5. produsele noi 
sau modernizate în cursul ac
tualului cincinal vor reprezenta 
aproape jumătate din producția 
industrială. In construcția de 
mașini 63 la sută din produsele 
anului 1975 vor fi produse noi, 
în industria metalurgică 52 la 
sută, iar in industria ușoară va 
avea loc o reînnoire aproape 
integrală a sortimentului de 
mărfuri. La produsele care, 
prin specificul procesului teh
nologic, se fabrică in mai multe 
clase de calitate, s-a prevăzut 
creșterea într-un ritm mai ra
pid a producției de calitate su
perioară.

Introducerea in fabricația 
curentă a unor mărfuri cu pro
prietăți superioare .și aspect a- 
trăgător angajează în primul 
rînd răspunderea conducerilor 
de centrale și întreprinderi care 
cunosc întregul potențial al u- 
nităților respective ; ridicarea 
calității produselor constituie un 
test al competenței și maturi
tății tuturor celor care partici
pă la proiectarea, 
fabricație, execuția 
mărfurilor intrate 
economic.

Stimați tovarăși.

lansarea Jn 
și controlul 
In circuitul

Obiectivele de
Și progres pe care ni .........
fixat, ne obligă să acordăm gre
utatea cuvenită problemelor 
privind cercetarea științifică și 
invățămintul. a căror contribu
ție a devenit în lumea contem
porană — mai mult decit ori
când — esențială pentru întrea
ga dezvoltare social-economică.

Pentru extinderea bazei ma
teriale a cercetării a fost re
partizat un volum de investiții 
de 4,5 miliarde de lei față de 
1.7 miliarde dc lei în cincina
lul anterior : va crește numărul 
specialiștilor din unitățile de 
cercetare.

Din programul de perspectivă 
elaborat pe o perioadă de 10 
ani. care leagă mai strins cer
cetarea de nevoile dezvoltării 
viitoare a țării, au fost nomina
lizate în plan circa 900 de te
me ; peste două treimi dintre 
ele privesc științele tehnice și 
sînt legate de rezolvarea unor 
probleme complexe, dc însem
nătate națională, cum sînt lăr
girea bazei de materii prime,

modernizure
le-am

crearca de noi tehnologii și 
produse, îmbunătățirea parame
trilor lehnico-cconomici ni pro
ducției, perfecționarea organi
zării producției și u muncii.

Se estimează că in acest cin
cinal contribuția cercetării se 
va concretiza În valori de pro
ducție de aproape 66 miliarde 
dc Ici și reducerea cheltuielilor 
dc producție cu aproximativ 16 
miliarde dc lei.

Pentru u realiza ceea ce 
ne-am propus în acest dome
niu este imperios necesar ea 
unitățile de cercetare să asi
gure folosirea deplină a între
gului potențial dc creație al sa
vanelor. inginerilor, tehnicieni
lor și celorla’ți cercetători; mi
nisterele și instituțiile coordo
natoare să creeze acestor uni
tăți condiții dc informare și de 
lucru corespunzătoare sarcinilor 
stabilite, iar conducerile dc cen
trale și întreprinderi să facă 
dovadă de mai multă inițiativă 
jxntju introducerea neîntirziată 
în producție a rezultatelor cer
cetării, ca și pentru utilizarea 
mai atentă a resurselor de care 
dispune cercetarea uzinală.

Exigențele dezvoltării econo
mice și sociale contemporane 
impun un larg orizont cultural, 
d ■ cadre dc specialitate bine ca
lificate. in toate domeniile de 
activitate. Cu cît gradul său 
de instruire este mai ridicat, 
cu atît omul își poate pune mai 
bine in valoare calitățile cu 
care este înzestrat, poate con
tribui mai deplin la progresul 
societății. Privite din acest . . . —__
punct de vedere, fondurile des- implică o deplină încredere în 
tinate învățământului reprezintă 
investiții dintre cele mai ren
tabile pentru dezvoltarea unei 
producții moderne și eficiente, 
pentru prosperitatea oricărei na
țiuni.

In cincinalul în care am in
trat, investițiile destinate lărgi
rii bazei materiale a învățămîn- 
lului vor crește cu peste 33 
la sută. Sc vor crea astfel con
diții pentru generalizarea învă- 
țămîntului obligatoriu de 10 ani, 
îmbunătățirea raportului dintre 
liceele de specialitate șj cele 
dc cultură generală, sporirea 
simțitoare a școlarizării în în
vățământul superior, cu un ac
ont special pe dezvoltarea în

vățămîntului tehnic și economic. 
Va trebui urmărită o mai 

judicioasă orientare a tinerilor 
spre diferite forme de învăță- 
mînl; va fi extinsă pregătirea 
de muncitori calificați prin în- 
vățămîntul profesional și uce
nicie la locul de munca.

In acest cincinal vor lua, de 
asemenea, amploare formele de 
învățămînt pentru completarea 
și reînnoirea cunoștințelor pro
fesionale ale tuturor cadrelor. 
Intrucit reciclarea profesională 
este o idee nouă în general .și 
foarte nouă la noi, sc cuvine 
să ne preocupăm în cel mai 
înalt grad de adoptarea unor 
forme de învățămînt adecvate, 
cu conținut modern, astfel in
cit fiecare cetățean să resimtă 
eficiența reciclării profesionale 
in propria sa condiție de mun
că.

Esențial pentru întreaga ac
țiune de ridicare a învățămîn- 
tu'.ui pe o treaptă superioară 
este legarea lui organică dc ce
rințele vieții, formarea unor de
prinderi practice șj educarea ti
neretului în spiritul dragostei 
față de muncă, față de cauza 
socialismului.

Aceasta implică o colaborare 
mai strânsă între școală și pro
ducție, pentru a se găsi cu mai 
mult spirit de inițiativă și de 
răspundere soluții problemelor 
legate de mai buna dotare a 
procesului de învățămînt și dc 
pregătire a cadrelor în raport 
cu nevoile imediate și de pers
pectivă ale societății noastre.

pțmc ca noile • ..purități să fie 
dinu nsionatc, profilate și am
plasate cu mai multă grijă in 

șa fel îneît să poată satisIace 
prompt variatele comenzi .de 
consumatorilor,

O sarcină centrală a meta
lurgiei constă, dc altfel, in lăr
girea și îmbunătățirea struciu- 
iii sortimentale, prin realiza
rea unor noi mărci dc oțeluri 
speciale și dc calitate, noi ti
puri dc laminate și țevi cu 
;:rad mai ridicai de prelucrare 
a metalului și caracteristici teh- 
rice solicilale dc industria mo
ri’ în primul rînd de con- 
sti dc mașini.

Și în siderurgie vor trebui 
gospodărite mai bine resursele 
prin perfecționarea tehnologiilor 
și măsuri dc raționalizare «are 
să reducă consumul de cocs |>c 
tona dc fontă șj consumurile 
specifice la prelucrarea oțelului.

Creștere.i producției »n indus
tria construcțiilor ilp mașini cu 
un ritm mediu anual de 14.1 — 
15,6 la sută .subliniază o dată 
mai mult rolul acestei ramuri 
cheie în dezvoltarea întregii c- 
conomii naționale. Volumul și 
structura producției sînt orien
tate in raport eu nevoile de 
dotare tehnică a celorlalte ra
muri și cu cerințele exportului. 
In acest sens au fost elaborate 
programe speciale de dezvoltare 
pentru electronică, mecanică fi
nă și optică, ma.șini-unclte, u- 
tilajc tehnologice, construcții 
navale și mașini agricole. ,

Amplul proces de moderni
zare a construcției de mașini

Onorată adunare.

După ce am evocat în fața 
dumneavoastră un mănunchi 
de probleme de indubitabilă 
importanță pentru ansamblul 
economiei naționale, permite- 
ți-mi să mă opresc, în conti
nuare, asupra unor aspecte ca
re privesc aplicarea acestor o- 
rientări în activitatea specifică 
a principalelor ramuri.

Producția de energie electrică 
urmează să crească de la 35 
miliarde kWh în 1970 la 58-60 
de miliarde kWh în 1975," prin 
mărirea puterii instalate cu 
6 000 MW, cu deosebire în cen
tralele care folosesc cărbuni și 
în hidrocentrale.

Concomitent cu sporirea ca
pacităților, este necesară în a- 
ceaslâ ramură o sporită exi
gență pentru reducerea consu
murilor specifice, creșterea ran
damentelor cu care se folose- 
combustibilii, modernizarea in
stalațiilor consumatoare și va
lorificarea resurselor energetice 
secundare. A sosit timpul să 
se găsească totodată rezolvări e- 
fieiente spic a se evita avariile 
care provoacă perturbarea pro
ceselor tehnologice și implicit 
pierderi de producție, ca și pen
tru o mai atentă selecționare și 
pregătire a personalului, astfel 
incit să se poată îmbunătăți ac
tivitatea în întregul sistem e- 
nergetic național.

Rolu) bazei de metal intr-o 
economie modernă a determinat 
stabilirea producției de oțel in 
1975 |a 9.7 milioane tone, cu 
aproape 50 la sută mai mult 
decit in 1970 și creșterea de 2 
ori a producției de aluminiu.

Intrucit producția de metal 
nu este un ecop in sine, ci este 
legată de nevoile stringente ale 
ramurilor prelucrătoare, se im-

forțele proprii de cercetare, 
proiectare și execuție, atrage
rea Ia această acțiune a în
tregii capacități de creație teh
nică a muncitorilor, tehnicie
nilor, inginerilor și cercetători
lor. Institutele de cercetări și 
proiectări sînt chemate să con
tribuie în mai mare măsură la 
elaborarea de produse și teh
nologii originale brevetate, ca 
și la perfecționarea celor cum
părate pe bază de licențe.

întreaga activitate din această 
ramură trebuie concentrată spre 
fabricarea unui nomenclator de 
produse de înalt nivel tehnic, 
in special mașini, instalații și 
utilaje tehnologice noi, spre 
menținerea producției pe o po
ziție dc- prim rang din punct 
dc vedere al parametrilor teh- 
i.: '-e-.onomici și al competiti
vității pe piața externă.

Am în vedere, in primul 
rînd. unitățile din sistemul Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini, dar; în același 
timp, sarcinile sînt valabile în 
egală măsură și pentru cele
lalte ministere cu întreprinderi 
de profil similar care, așa vum 
a arătat experiența ultimilor 
ani. au posibilități de a pro
duce mașini și utilaje pentru 
nevoile proprii și chiar pentru 
export.

Pentru îndeplinirea sarcinilor 
cc-i revin, industria construc
țiilor de mașini dispune de re
zerve care trebuie puse in va
loare prin îmbunătățirea sub
stanțială a gradului de folosire 
a capacităților de producție și 
perfecționarea cooperării intre 
întreprinderi, mai rațional spe
cializate și profilate.

Chimia, eu un ritm mediii 
anual de creștere a producțiej 
de 16,2—17,5 Iq sută, îămîne 
cea mai dinamică ramură a iiv 
dustriei. Această opțiune estfc 
determinată de necesitatea va
lorificării cit mai eficiente a 
unor resurse materiale, de ce
rerea creseîndă de produse chi
mice în țară și pe piețele ex
terne. Factorul motor al dez
voltării chimiei va fi în con
tinuare petrochimia, care ' va 
deține în 1975 aproape 47 la 
sută din producția totală a ra
murii.

Eforturile mari care 6e fac 
pentru dezvoltarea chimiei, cre
ează premisele necesare 'șj în 
același timp, justifică cerința 
ca această ramură să participe 
tot mai activ la satisfacerea ne
voilor economiei naționale, la 
evitarea unor im|jorluri costi
sitoare și la sporirea eficienței 
exporturilor noastre. In acest 
sens se impune o și mai pu
ternică lărgire a gamei de pro
duse Și sortimente în toate sec
toarele industriei chimice, o- 
rientaxe la care poate contribui 
dezvoltarea unor producții de 
mic tonaj — în special in in
dustria coloranților. medicamen
telor, produselor chimice inter
mediare și auxiliare —, ca și 
Îmbinarea capacităților de mari 
dimensiuni cu unități mijlocii 
sau mici ale căror programe de 
fabricație pot fi adaptate mai 
operativ Ia cererile consumato- ■ 
iilor interni și ale pieței ex-
terne.

In această ramură, care pre
supune investiții mari și ale 
< ai ei produse se reînnoiesc four- 
t<- repede pe plan mondial, tic
buie să creăm toate condițiile 
pentru o largă promovare a 
cercetării proprii. Perfecționa
rea continuă a procedeelor teh- 
no’ogjee și elaborarea unor noi 
procedee dc concepție româ
nească constituie o condiție pri
mordială pentru îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnice și eco
nomice ale tuturor produselor, 
fabricarea de noj produse și 
sortimente, punerea în valoare 
a unor resurse naturale nevalo- 
i ificate încă. Este necesară ex
tinderea în toate sectoarele chi
miei a concepției moderne de 
îmbinare a cercetărilor privind 
elaborai 'a unor noi tehnologii 
cu ,' !c privind fabricarea Utila
jelor necesare, stabilirea unei

Conlucrări strînse și permanente 
intre (himiști. constructorii de 

i instalații și automatiști.
• Un aspect dc mare împortan- 
? ț«i in .Klr iUitca industriei <lii- 

m.vc este asigurarea funețio- 
năi'li continue .și la pornmetri 
proiectați a instalațiilor. Dispu
nem în această ramură de in
voluții moderne, de mare ■ u- 

i p.u ilatc. Or, in aceste condiții 
devin de ncacceptat înlicruiw-

i fllc sau realizarea unor indiei 
de producție inferiori celor sta
biliți prin proiecte, fenomene 
ane ar putea fi evitate prin 
întărirea sectoarelor de întreți
nere. un climat mai riguros de 
Ordine ș| disciplină, o preo-. u- 
l>ire mai Susținută pentru for
marea temeinică și .dec.i.ma
rea cadrelor.

Producția industriei materia
lelor de construcții se va du- 
b’a, spre a asigura in întregime 
consumul productiv, variable 
Cfrințe ale populației dc la ora
șe și sate, precum și creșterea 
importului. Sarcina centrală a 
acestei ramuri este introduce
rea în fabricație a unor noi ma
teriale. de natură să determine 
sporirea gradului dc industria
lizare și a ritmului de execuție 
1 lucrărilor, reducerea costuri
lor, ridicarea calității și a con- 
f irtului noilor construcții.

In industria lemnului, creș
terea producției va fi de 16—20 
la sută și se va realiza în pri
mul rînd prin reducerea pierde
rilor și a consumurilor specifi
ce, atît in exploatări, cît și la 
prelucrare, precum și prin in
tensificarea valorificării deșeu
rilor, astfel îneît să devină po
sibilă o mai rațională exploata
re a pădurilor.

Ramurile producătoare de 
bunuri <le consum se vor inte
gra armonios în creșterea im
petuoasă a întregii economii 
nentruacrea condițiile materia
le necesare ridicării nivelului 
de trai.

Sporuri însemnate sînt pre
văzute la țesături și tricotaje, 
confecții, încălțăminte, maro.hi- 
nărie, sticlărie. Industria ușoară 
va trebui să-și organizeze astfel 
activitatea îneît să folosească 
Pe scară mai largă materiile 
prime sintetice fabricate în 
țară, să introducă noi tehnolo
gii, să întărească sectoarele de 
(șcație și controlul in fabrica
re. Convinși de potențialul a- 
Ceslei ramuri — demonstrat o 
dată mai mult la recentul pavi7 
lion de mostre — consumatorii 
p-șteaptă din partea lucrătorilor 
industriei ușoare o permanentă 

1 preocupare pentru diversificarea 
producției, ridicarea calității 
și finisajului, un aspect atrăgă
tor ia toate produsele fabricate.

In industria alimentară, o- 
biective de importanță majoră 
trebuie considerate valorifica
rea mai bună a resurselor de 
materii prime agricole, mărirea 
varietății de sortimente, îmbu
nătățirea proceselor de conser
vare, de congelare, ridicarea 
calității tuturor produselor, în 
vederea satisfacerii cererilor 
populației și a lărgirii exportu
rilor.

Industria locală de stat și co
operatistă trebuie să valorifice 
in primul rînd resursele de ma
terii existente pe plan local și 
să contribuie astfel în mai ma
re măsură atît la creșterea pro
ducției de materiale de con
strucții, produse chimice, mobi
lă, articole de uz gospodăresc, 
]>entru populație, cît și la îmbo
gățirea sortimentului de export.

In agricultură șe vor face in
vestiții de aproximativ 100 de 
miliarde de lei, din care peste 
î>0 de miliarde de lei din fon
durile centralizate ale stalului, 
adică de 2 ori mai mult decit 
in cincinalul anterior. Investi
țiile sînt destinate lărgirii ba
zei tehnice-materiale. realizării 
programelor naționale de extin
dere a lucrărilor de irigații și 
hidroameliorații și de dezvolta
re a zootehniei. Dotarea tehnică 
a agriculturii și măsurile a- 
dpptate pentru îmbunătățirea 
conducerii, organizării și retri
buirii muncii în unitățile agri
cole creează condiții prielnice 
pentru creșterea producției și 
rentabilității în toate sectoarele. 
Pe temeiul acestor premise, în 
cincinalul actual se prevede o 
sporire a producției agricole cu 
•’•ț)—49 la sută față de media a- 
nilor 1966—1970. Producția de 
cereale urmează să atingă o 
medie anuală de 16,3—17,4 mi
lioane de tone, față de 12,7 mi
lioane tone cit s-a realizat în 
ultimii 5 ani. Va crește totodată 
producția de plante tehnice — 
bază de materii prime pentru 

‘ industria alimentară și ușoară.
In legumicultură se pune accen
tul pe sporirea producției prin 
fplosirea de terenuri irigate. în
grășăminte și mecanizarea lu- 
(frăriloi. Se urmărește extinde
rea culturilor in sere și solarii 
spre a se asigura legume proas
pete pe o perioadă cît mai lun
gă în cursul anului. Producția 
legumicolă și vitipomicolă se 
ya dezvolta îndeosebi în bazine 
specializate, spre a se obține 
recolte înalte, stabile și de ca
litate superioară.

Rc.i.izarea programului de 
dezvoltare a producției vegeta
le impune gospodărirea fondu
lui funciar cu mai multă exi
gență, înlăturarea oricărei risi
pe de terenuri apte pentru cul
tură. De, asemenea, se cere o 
grija deosebită pentru executa-

re.t hi timp șj dc bună calitate 
n lucrărilor dc hidroameliora
ții, ■ rcarc.i tuturor ndițiilor, 
nclusiv cadrele necesare, pen- 
trii exploatarea irigațfiloi Ia 
randamenti le planificate.

Zootehnia arc menirea 
contribuie la o 
vă a producției agricole, f 
buna ocupare a forței de m 
că dc la sale, îmbunătățirea a- 
limcntațici populației și expor- 
luj dc produse agroaljnientare. 
Potrivit programului național 
aprobat, concomitent cu spori
rea efectivelor de animale este 
necesar să fie adoptate măsuri 
pentru lărgirea bazei furajere 
și îndeosebi pentru folosirea ,-a- 
țională a furajelor.

Cercetătorii și specialiștii din 
agricultură trebuie să se pre
ocupe mai activ de producerea 
semințelor selecționate și îmbu
nătățirea raselor de animale ca
re. împreuna cu baza materiabj 
creata, să contribuie din plin ‘.a 
sporirea randamentelor atît îr. 
sectorul vegetal, cît și în cel 
zootehnic.

In proiectul de plan au fost 
prevăzute mijloacele pentru ex
tinderea diferitelor categorii de 
transporturi. O atenție deose
bita s-a acordat transporturilor 
fluviale și maritime. sporirii 
capacității Hotei și a instalați
ilor portuare. Traficul de măr
furi va crește de aproximativ 
două ori. Se cer — din partea 
tuturor factorilor interesați — 
eforturi conjugate pentru mo
dernizarea continuă a mijloace
lor de transport și perfecționa
rea organizării muncii, astfel 
încât să se asigure indici mai 
înalți de utilizare a parcului 
de materia] rulant, creșterea 
vi tezei comerciale. îmbunătăți
rea proceselor de exploatare șl 
introducerea unor sisteme mo
derne de transport pe paiete și 
în containere.

creșterea intensi-
mai

Stimați tovarăși.

Participarea intensă la schim
burile internaționale de măr
furi. încadrarea activă în divi
ziunea internațională a muncii, 
constituie un imperativ pentru 
raționala dezvoltare econonvcă 
a oricărei țări și cu atît mai 
mult a celor mici sau mijlocii, 
o tendință generală în lumea 
contemporană.

In concordanță cu aceasta, 
partidul și guvernul nostru pro
movează cu energie extinderea 
colaborării economice internațio
nale a României pe bea prin
cipiilor care călăuzesc întreaga 
noastră politică externă.

Proiectul planului cincinal 
prevede un volum de comerț 
exterior cu circa 61—72 Ia sută 
mai mare decit cel realizat în 
Cincinalul anterior. Această di
namică decurge din analiza a- 
tentâ a nevoilor și posibilităților 
noastre, din întregul program 
dc dezvoltare a economiei na
ționale Ca și în celelalte do
menii dc activitate, sporuri.c 
cantitative trebuie priv'te în 
îmbinarea lor cu laturile cali
tative. cu efectele economke 
prin schimbări în structura 
mărfurilor exportate sau impor- 
*ate. ridicarea eficienței schim
burilor și lărgirea ariei lor geo
grafice.

Urmărim in primul rînd dez
voltarea colaborării economice cu 
toate țările socialiste care dețin 
ponderea principală în comer
țul exterior al României. Acor
durile comerciale pe termen 
lung încheiate asigură de pe a- 
cum creșteri importante ale 
schimburilor cu aceste țări. 
Sîntem convinși totodală <ă în 
cursul realizării lor și ca urma
re a dinamismului care carac
terizează în genere economia 
socialistă vor putea fi găsite 
— prin căutări comune — re
surse pentru depășirea nivele
lor prevăzute în., acorduri.

Un rol stimulator în această 
direcție va avea și înfăptuirea 
..Programului complex" aprobat 
în unanimitate la cea de-a 
XXV-a sesiune a C.A.E.R, Așa 
cum s-a subliniat m hotărîrea 
specială adoptată în august 
1971 de către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri al României, 
prevederile ..P'oeramu-’ui com
plex* sînr îndreotate spre 
..lărgirea relațiilor de cohib)ra
re în cadru) Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, în 
scopul sporirii potențialului e- 
conomic a) fiecărei țări parti
cipante, creșterii mai rapide o 
forțelor de producție în toate 
statele membre, apropierii ș> 
egalizării treptate a nivelurilor 
lor dc dezvoltare, în interesul 
unității țărilor socialiste".

România extinde totodată re
lațiile sale economice și cu ce
lelalte țări alo lumii, indiferent 
dc orînduirea lor socială, 
centu noastră 
G.A.T.T. creează

He
laaderare 

condiții niui 
favorabile pentru o part ici para 
activă și echitabilă la schimbu
rile mondiale.

In acest cadru de ansamblu, 
planul cincinal fixează sarcini 
pe cit de importante, pe atît 
de complexe în domeniul ex
portului, caro urmează să ci cas
că intr-un ritm mediu anual 
de 14.3 la sută. In Structura ex
porturilor se prevede sporirea 
ponderii produselor cu un grad

ridicat dc prelucrare. Poli ivit 
planului, mașinile și itbajele, 
împreună ■ i produsele chimire, 
vor deține în 1975 circa 41 h 
suta din totalul exporturilor, 
față dc 33.3 la sută in 1970 In 
fiecare ramură și subramură 
'•sic preconizată promovai ca |-j 
export in primul rînd a mărfu- 
riloi competitive. Cu însușii i 
tehnice și economice superioare, 
l'n loc tot mai important vor 
trebui să ocupe, de asemenea, 
livrările de proiecte și docu
mentații. asistența tehnică, exe
cutarea de lucrări și prestări 
dc servicii îp străinătate — for
mă eficientă dc valorificare 
Pe piața mondială a eap,u*i;'iți- 
lor dc creație și a expcrien'ei 
acumulate de economia noastră 
națională.

Sarcinile dc export prevăzute 
în cincinal nu sînt deloc u- 
șoare. mai ales în condițiile li
nei competiții internaționale t-d 
mai aspre. Ele sînt însă inlru- 
totul realizabile. Pentru a în
lesni înfăptuirea lor, conducerea 
de partid și dc stat a creat 
premise trainice nu numai prin 
măsurile de dezvoltare modernă 
a diferitelor ramuri, dar și prin 
noile reglementări privind acti
vitatea de comerț exterior.

I-cgea de comerț exterior. 2- 
doptată la începutul acestui an, 
asigura un cadru propice parti
cipării directe, active și eficien
te a producătorilor noștri la 
schimburile internaționale.

In exercitarea atribuțiilor și 
responsabilităților ce le-au fost 
conferite, întreprinderile, cen
tralele industriale și ministere
le trebuie să studieze perma
nent tendințele adesea contra
dictorii de pe piața mondială, 
să analizeze in lumina lor locul 
ce revine fiecărei ramuri și 
subramuri in diviziunea inter
națională a muncii, să pregă
tească cu spirit de răspundere 
produsele de vîrf cu care își 
propun să pătrundă pe piețele 
externe și să-sî îmbunătățească 
radical activitatea pe aceste 
piețe prin folosirea factorilor 
conjuncturali, mai multă inven
tivitate comercială. stabilirea 
unor relații cît mai directe vcu 
t umpărătorii. satisfacerea -nai 
promptă a cererilor acestora și 
extinderea serviciilor post-vîn- 
zare.

In înfăptuirea sarcinilor de 
export ce le revin, este necesar 
ca ministerele, centralele și în
treprinderile să pornească de 
la faptul că în nici o ramură 
nu producem numai de dragul 
de a produce, iar cînd apărem 
pe piața mondială, trebuie să 
măsurăm atent cîtă cantitate de 
muncă națională schimbăm pen
tru munca străină incorporată 
în mărfurile de import. Valabi
lă oricând, problema este cu a- 
tît mai actuală în cursul aces
tui cincinal cînd creșterea vo
lumului și a eficienței exportu
rilor urmează să ne asigure nu 
numai importul de mașini, uti
laje și materii prime, dar și o 
balanță comercială activă. în 
vederea echilibrării balanței de 
plăți.

La înfăptuirea acestui obiec
tiv fundamenta) al comerțului 
exterior, alături dc exportatori, 
trebuie să contribuie și impor
tatorii. Pentru acoperirea nevoi
lor economiei naționale, cinci
nalul prevede o creștere apre- 

■ iabilă a importurilor. Experi
ența lucrărilor de definitivare 
a cincinalului a demonstrat în
să că în fiecare ramură a eco
nomiei există posibilități de 
dimensionare mai judicioasă a 
importurilor prin economii 
stricte pe seama reducerii nor
melor de consum, folosirea de 
materiale înlocuitoare care se 
pot produce în țară, creșterea 
participării industriei naționa
le la asigurarea unor materiale, 
utilaje și piese de schimb aduse 
pînă acum de pe piețele stră
ine.

Ritmurile de dezvoltare pe 
are ni le-am propus în indus

trie și în celelalte ramuri ale 
economiei, programul de inves
tiții pe care-! înfăptuim cer. de 
asemenea, să se desfășoare » 
activitate mai susținută de ex
tindere a cooperării economice 
internaționale, prin intermediul 
căreia să ne grăbim accesul la 
tehnica modernă, să ne creăm 
mijloace suplimentare și să u- 
șuiăm îndeplinirea sarcinilor de 
export și import.

Pînă în prezent, au fost per
fectate unele acțiuni de coope
rare, iar altele se află în curs 
de examinare. Cu toate rea
lizările obținute, ele nu sînt 
încă pe măsura posibilităților 
existente pe piața internațio
nală. Ministerele, centralele și 
întreprinderile vor trebui să ac
ționeze mai intens în acest sens, 
orientând întreaga activitate de 
cooperare spre atingerea obiec
tivelor stabilite în planul cin
cinal.

La încasările valutare ale ță
rii o contribuție crescândă va 
aduce și turismul. Proiectul de 
plan prevede majorarea capa
cității dc cazare în acest sec
tor cu 58 mii dc locuri, din 
care 2 treimi sînt destinate tu
rismului internațional. Baza ma
terială existentă trebuie însă 
mai bine folosită prin lărgirea 
gamei de servicii oferite, ridi
carea calității acestora și mai 
multă imaginație în alcătuirea 
de programe atrăgătoare. în ra
port cu preferințele fiecărei ca-

tegorii dc beneficiari, astfel in- 
<ît ■ rrștercu încasărilor valu- 
lorc să devanseze creșterea nu- 
mâruluj dc turiști.

Dacă ar fi să sintetizăm sar
cinile comerțului exterior — 
siircin) care, sub diferite as
pecte, privesc luate ministerele 
și unitățile producătoare — ar 
Irebu sâ spunem că urmărim 
transformarea acestuia într-un, 
f iclor m.ii activ dc creștere a

In c<instrucția planului s-a 
urmărit echilibrul dintre veni
turile bănești ale jx>puJuției si 
volumul dc mărfuri șj servi
cii. Unitățile producătoare îm
preună cu cele comerciule iu 
obligația sâ studieze mai atent 
cererile consumatorului, astfel 
meii, prin gama de sortimente, 
c-ulit He, mod de prezentare, fun
dul de marfă să răspundă cît 
mai deplin preferințelor și gus
turilor diferitelor categorii de 
cumpărători.

O sarcină deosebit dc actuală 
a comerțului socialist constă in 
extinderea și modernizarea re
țelei comerciale în raport cu 
creșterea vînzări'or prevăzute și 
cu dezvoltarea diferitelor loca
lități pentru a se evita irosirea 
timpului cetățenilor la procura
rea mărfurilor dc care au ne
voie. In același sens trebuie a- 
cordată mai multă atenție pro
movării unor forme civilizate 
de .satisfacere promptă a cum
părătorilor; sc cere o preocupa
re maj susținută decit pînă a- 
ciim pentru producerea și vîn- 
zarea de se mi preparate și pre
parate de bucătărie, care eco
nomisesc timpul gospodinelor, 
03 pentru organizarea de bu
cătării de bloc, expresuri, ma
gazine și restaurante cu auto
servire.

Volumul serviciilor este pre
văzut să crească cu 55—61 la 
sută, dub’îndu-se prestațiile le
gate dc întreținerea și repara
rea bunurilor de lungă folosin
ță. îndeosebi a celor electroteh
nice, mecanice și auto. Unită
țile coopera'iste și consiliile 
populare trebuie sâ demonstre
ze în acest domeniu mai multă 
inițiativă pentru dezvoltarea ac
tivităților existente și reparti
zarea mai judicioasă a unități
lor prestatoare de servicii în 
special în noile cartiere care 
apar în toate orașele țării: să 
extindă ma; rapid serviciile în 
mediul rural și să lărgească 
pretutindeni guma de servicii de 
care populația ire nevoie în in-- 
treținerea locuințelor, activită
țile gospodărești și a celor de 
natură recreativă.

Din fondurile de investiții ale 
statului vor fi realizate noi in
stituții de învățămînt și pen
tru ocrotirea sănătății, noi edi
ficii de artă și cultură, noi con
strucții sportive. Concomitent cu 
programul de locuințe și de lu
crări edilitare, se vor realiza 
importante acțiuni de înfrumu
sețare modernizare și sistema
tizare a orașelor și satelor, va 
fi dezvoltat și îmbunătățit trans
portul în comun. Se va încheia 
practic electrificarea satelor. 
Urmărim să creăm pe teritoriul 
.țării un cadru organizat și ar
monios de așezări urbane și 
rurale, cit mai adecvate 
țelor societății noastre 
liste.

Tovarăși deputați.

cerin- 
socia-

Obiectivele și sarcinile 
lite pentru anii 1971—1975 au 
devenit posibile ca urmare a 
progreselor pe care România 
le-a făcut în întreaga epocă a 
construcției socialiste și in mod 
special in cursul ultimului cin
cinal.

După cum vă este bine cu
noscut. planul pe 1966—1970, 
pe care l-ați aprobat prin Le
gea nr. 1/1966, a fost îndepli
nit la toți indicatorii de bază, 
ceea ce a sporit potențialul e- 
conomic a) țării. Nu mă opresc 
asupra cifrelor, deoarece ele sînt 
consemnate precis, pentru fie
care sarcină în parte. în bilan
țul din anexa la textul proiec
tului de lege care v-a fost pre
zentat. întemeiat pe rezultatele 
efective obținute. Consiliul de 
Miniștri vă supune spre apro
bare execuția planului cincinal 
1966—1970.

Totodată, sini în măsură să 
vă informez că — datorită în
crederii cu care poporul nos
tru înfăptuiește politica parti
dului și statului, a măsurilor 
luate — au fost îndeplinite și 
depășite principalele prevederi 
pentru primele trei trimestre 
din planul pe 1971. In industrie, 
sarcinile au fost realizate în 
proporție de 102.1 la sută, ob- 
ținîndu-se o producție suplimen
tară de circa 5 miliarde de lei. 
Față de perioada corespunzătoa
re din 1970, am atins un ritm 
dc dezvoltare de 11.6 la sută. 
In agricultură, după trei ani 
de recolte nesattsfăcâtoarc, s-a 
realizat anul acesta o produc
ție bună de grîu și recolte mul
țumitoare, in general, ’a cele
lalte culturi.

S-a intensificat preocuparea 
pentru organizarea producției și 
a muncii, pentru sporirea efi
cienței in toate sectoarele, ast
fel îneît, privită în ansamblu, 
activitatea economică se des
fășoară bine.

Nu sîntem firește, decit la 
începutul un"i nou cincinal, ca-

(CunliiHuire in pug. a 3-a)

stabi-



WO1 ti OCTOMBRIE 1B7I Steagul roșu 3

DESCHIDEREA 
LUCRĂRILOR SESIUNII 

MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

București. Angeto Miculescu, mi
nistru secretar de stat Io Mi
nisterul Agriculturii. Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Ape
lor. Gheorghe Popa. maistru 
chimist la Combinatul de cou- 
ciuc sintetic din Boltești, Nko- 
Ice Cristec. directorul Institutu
lui de cercetare și proiectare 
tehnologico pentru industria ex

EXPUN
asupra proiectului de plan de dezvoltare 
economico-socială pe perioada 1971-1975

(Urmare din pag. a 2-a) 

re pune spre rezolvare proble- 
nte complexe. Repetatele anali- 

efectuate, angajamentele a- 
•sumate, ca și rezultatele pri
melor 9 luni din acest prun 
an al cincinalului ne dau drep
tul să credem că stă în puterea 
noastră să îndeplinim sarcinile 
stabilite.

Pentru a ușura acest lucru, 
partidul și guvernul au adop
tat in ultimii ani, măsuri im
portante de pei-fceționare a or
ganizării. conducerii și pla
nificării economiei naționale. 
Organizarea centralelor indus
triale, rolul conferit adunărilor 
generale ale oamenilor muncii 
și generalizarea conducerii co
lective pe toate treptele ierar
hice, reglementările privind 
normarea și salarizarea, investi
țiile, aprovizionarea tehnico- 
materială, finanțarea Și credi
tarea. relațiile contractuale din
tre întreprinderi, activitatea de 
comerț exterior, perfecționarea 
pregătirii .-adrelor — spre a nu 
mă referi derit numai la cîteva. 
din aceste măsuri — creează tin 
cadru instituțional superior ce

Raportul comisiilor narii Adunări Naționale
— prezentat de deputatul Aurel Vijoli —

Comisia economico-finaneiară 
.și celelalte comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale, în
trunite în ședințe de lucru au 
examinat Proiectul planului 
vincinal de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 
W71—1975, precum și Proiectul 
•de lege pentru adoptarea aces
tuia

Comisiile permanente constată 
<â Proiectul planului cincinal 
reflectă direcțiile fundamentale 
ale dezvoltării economico-socia- 
!e a României stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R., în 
făurirea socieLății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noas
tră

In întregul său. Proiectul pla
nului cincinal este expresia po
liticii juste a partidului și sta
tului nostru și sintetizează în
tr-o viziune științifică clară 
perspectiva României socialiste 
în următorii ani.

Elaborat sub directa îndruma
re a Comisiei centrale de partid 
ți de stat, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al P. C. R., 
Proiectul planului cincinal 
este rodul unei munci vaste, la 
care a contribuit un număr ma
re de muncitori, tehnicieni, in
gineri, economiști, oameni de 
știință, activiști de partid și de 
stat, ceea ce a făcut posibil 
ca, printr-o confruntare cu rea
litățile din economie și p.dn- 
tr-o analiză temeinică a poten
tial id ui fiecărei ramuri econo
mice în parte, propunerile de 
plan pe perioada 1971—1975 să 
depășească prevederile Directi
velor Congresului al X-lea al 
P.C.R.

Comisiile permanente aprecia
ză pozitiv faptul că planul cin
cinal acordă o deosebită însem
nătate dezvoltării industriei, 
producția globală industrială 
urmînd să crească intr-un ritm 
mediu anual de 11—12.2 la sută 
și că, în paralel cu sporirea 
volumului se prevede , o adân
cire a diversificării producției, 
o îmbunătățire a parametrilor 
tehnici-funcționali ai produse
lor, un proces continuu de în
noire și modernizare a aces
tora. De asemenea, relevă că 
intensificarea dotării agricultu
rii eu mijloace de producție 
avansate, extinderea suprafețe
lor irigate, ca și măsurile luate 
in această ramură cu privire la 

tractivă de țiței și gore din Cim- 
pina, Nicolae Agochi, ministrul 
industriei metalurgice. Ion Drâ- 
ghici. președintele Cooperativei 
agricole de producție din comu
na Putineru, județul Ilfov, Cristo- 
lor Simionescu. rectorul Institu
tului politehnic din loși, Constan
tin Dâscălescu, prim-secretoi al 
Comitetului județean - Gololi 
al P.C.R.. președintele Consiliu
lui populor județean; ministrul 

lui de care dispuneam în mo
mentul când am abordat cin
cinalul anterior.

Sîntem holărîți să continuăm 
neabătut perfecționarea meca
nismului economic in direcția 
adîncirii democrației socialiste, 
a promovării inițiativei și răs
punderii pe toate treptele struc
turilor noastre organizatorice, 
deoarece este singura cale de 
natură să dea capacităților de 
creație ale națiunii socialiste 
posibilitatea unei afirmări ple
nare.

Cadrul legislativ creat face 
posibilă îmbunătățirea muncii 
in țoale sectoarele și în toate 
unitățile, in spiritul’ unei înalte 
responsabilități față de popor 
și de destinele sale.

Conducerie întreprinderilor 
și centralelor pot face demon
strația capacității lor nu prin 
așteptarea unor rezolvări de la 
veriga ierarhică superioară- ci 
printr-o preocupare neobosită 
pentru o rațională organizare a 
muncii din toate compartimen
tele, soluționarea operativă a 
problemelor care apar și îmbu
nătățirea sub toate aspectele" a 
gestiunii unităților. Capacitatea 

îmbunătățirea organizării, con
ducerii și planificării și la sti
mularea materială a cooperato
rilor, creează toate premisele 
care trebuie folosite din plin 
pentru ea ritmul mediu anual 
de 6.3—8,3 la sută de sporire 
a producției globale agricole 
să fie îndeplinit.

Comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale remarcă 
faptul că venitul național va 
crește într-un ritm mediu a- 
nual de 11—12,0 la sută. Pen
tru prima dată intr-un plan cin
cinal se prevede creșterea mai 
rapidă a venitului național față 
de produsul social total, ceea 
ce asigură condițiile pentru un 
volum sporit de investiții și noi 
resurse pentru ridicarea nive
lului de trai material și spiri
tual al poporului.

Procesul accentuat de dezvol
tare a economiei în ritmurile 
și proporțiile prevăzute este 
susținut de un însemnat pro
gram de investiții, care depă
șește cu peste 65 la sută pe 
cel din cincinalul anterior. Pe 
harta țării noastre vor apare 
noi și importante obiective pro
ductive și se vor moderniza 
numeroase obiective existente, 
toate acestea contribuind la 
sporirea și la mai buna valo
rificare a resurselor naționale, 
la înflorirea orașelor și satelor 
noastre, la dezvoltarea științei, 
învățământului și culturii, la 
• reșterea bunei stări a popu
lației.

Eforturile pentru dezvoltarea 
și modernizarea economiei sînt 
conjugale, intr-o concepție uni
tară și un echilibru dinamic, 
cu ridicarea sistematică a ni
velului de trai, țelul permanent 
al politicii partidului nostru.

Pînă în anul 1975. veniturile 
totale reale ale populației sînt 
prevăzute să crească cu 40—46 
la sulă față de anul 1970, pe 
scama sporirii veniturilor din 
salarii, din agricultură, a fon
durilor social-cui turale. Ca ur
mare a creșterii veniturilor 
populației, se prevede un spor 
însemnat al volumului desface
rilor de mărfuri prin comer
țul socialist la toate produsele 
și, în mod deosebit, la cele cu 
pondere în consumul familial.

In dezbaterile care au avut 
loe. Comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale au 
subliniat că una din principa
lele sarcini ale Proiectului pla

industriei moterrolelor de con
strucții. Troian Ispas, deputății 
Pogea Brincoveanu, președintele 
Consiliului județean ol sindica
telor - Hunedoara. Ilarie Gar- 
joobă, prim-vicepreședinte al 
Consiliului populor județean - 
Soloj, Dumitru Gheorghișan, 
prim-secretor ol Comitetului mu- 
nicipol — București al U.T.C. ; 
ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, deputății Petru 

E R E A

colectivelor de conducere din 
întreprinderi este dată în pri
mul rind de modul în care reu
șesc să integreze preocupările 
curente intr-o strategie a dez
voltării de perspectivă. Mai a- 
les intr-o epocă de rapide mu
tații economice, sociale și cul
turale, cărora unitățile trebuie 
să le facă față, influențindu-le 
și adaptîndu-se lor în același 
timp, o conducere eficientă de
vine de neconceput fără pro
movarea cercetării — dezvoltă
rii pentru Investigarea Și pre
gătirea atentă a viitorului.

Conducerile ministerelor care 
poartă răspunderea înfăptuirii 
politicii partidului și statului in 
ramurile de care se ocupă tre
buie să armonizeze activitatea 
unităților subordonate într-o 
concepție unitară, de perspec
tivă, bazată pe studii proprii, 
să aibă o prezență activă, re
ceptivă și stimulatoare în mij
locul colectivelor de muncă.

Măsurile luate pe plan cen
tral, în vederea prospectării vi
itorului prin elaborarea de prog
noze pe termen lung, trebuie 
să constituie un imbold pentru 
întărirea acestei preocupări la 

nului cincinal o constituie creș
terea eficienței în toate latu
rile vieții economice și sociale, 
îmbunătățirea permanentă a 
muncii de conducere, organiza
rea producției în pas cu pro
gresul tehnic contemporan, dez
voltarea cercetărilor științifice 
în raport cu nevoile economiei, 
valorificarea superioară a resur
selor, reducerea consumurilor 
specifice, folosirea cu maximum 
de randament a capacităților 
de producție .și a forței de mun
că. constituie principalele căi 
pe care unitățile noastre eco
nomice trebuie să le folosoască 
mai mult decît pînă acum în 
realizarea sarcinilor ce le re
vin.

Avînd în vedere amploarea 
eforturilor pe care le va face 
economia națională pentru asi
gurarea resurselor necesare în
făptuirii ritmului înalt al in
vestițiilor, Comisiile permanente 
scot în evidență necesitatea u- 
nor preocupări și răspunderi 
sporite penlru ca obiectivele noi 
ce se introduc în plan să aibă 
o fundamentare temeinică, pe 
bază de studii de optimizare, a 
eficienței, studii dc marketing 
a produselor, alegi nd u-se cele 
mai economicoase soluții tehno
logice și constructive. De ase
menea, prin pregătirea mai bu
nă a investițiilor, prin organi
zarea corespunzătoare a muncii 
pe șantiere, va trebui să se ob
țină ieftinirea costului construc
țiilor, scurtarea duratei de e- 
xec-uție a lucrărilor și reali
zarea la termen a parametri
lor tehaico-economiei proiectați.

Comisiile permanente consi
deră că sporirea volumului ex
portului, mai ales pe seama 
produselor în care »e încoi-po- 
reaza un volum mai mare de 
muncă vie, perfecționarea con
tinuă a acestora. în pas cu ce
rințele progresului tehnic mon
dial și evoluția pieței externe, 
concomitent cu reducerea cos
turilor interne de fabricație, 
sînt direcții in care trebuie să 
se acționeze cu mai multa fer
mitate și operativitate. In ace
lași timp, trebuie să se insiste 
mai mult pentru studierea con
juncturii pieței externe in ve
derea valorificării cit mai a- 
vantajoase a produselor noastre 
la export.

Comisiile permanente conside
ră că deosebita grijă a parti
dului și statului nostru, a to

Brata, muncitor la Uzina de va
goane din Arad, Gheorghe Co
coș, directorul general al Șanti
erului hidroenergetic - Lotru, 
Atonase Condral, directorul în
treprinderii piscicole — Juritovca, 
Miron Negrilâ, directorul gene
ral ol Uzinei „Independcnțo" din 
Sibiu.

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

fiecare minister, în fiecare uni
tate.

Numai într-o asemenea con
cepție de înaltă responsabili
tate în exercitarea atribuțiilor 
de conducere, capătă întreaga 
semnificație caracterizarea dată 
actualului cincinal de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cînd 
sublinia că ..înfăptuirea acestui 
vast program de construcție e- 
conomică și socială va ridica 
România pe o nouă treaptă, va 
marca parcurgerea unei noi și 
însemnate etape pe drumul a- 
propîerii țării noastre de sta
tele avansate a?e lumii".

Pentru realizarea acestui pro
gram. sîntem chemați, stimați 
tovarăși, să ne dăm votul. Am 
convingerea că el va exprima 
nu numai adeziunea noastră, 
membrii Marii Adunări Națio
nale, ci — prin mandatul în
credințat de alegători — .și a- 
deziunea deplină a întregului 
popor, angajat cu toată ener
gia și forța sa creatoare la în
făptuirea- politicii partidului și. 
statului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

varășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării popu
lației se impune a fi însoțită 
de o creștere a răspunderii 
ministerelor pentru diversifica-1 
rea mărfurilor destinate fondu
lui pieței, o mai bună repar
tizare a fondului de marfă în 
teritoriu, o mai mare atenție, 
bunei serviri a cumpărătorilor, 
astfel îneît populația să se 
bucure tot mai din plin de a- 
vantajele pe care le creează so
cialismul în patria noastră.

In urma dezbaterilor, Comi
siile permanente au făcut unele 
propuneri, caro, însușite de ini
tiator, au fost introduse în Pro
iectul de lege.

Comisiile au mai analizat și 
modul în care s-au realizat sar
cinile aprobate de Marea Adu
nare Națională în cincinalul 
încheiat, constatând că în an
samblu, acestea au fost îndepli- 
ni te.

A fost depășit nivelul pro
ducției la unele produse indus
triale importante pentru eco
nomie, la altele însă, într-un 
număr redus, au existat unele 
nerealizări. Coinisiiie permanen
te. analizînd aceste situații, au 
pus in atenția ministerelor de 
resort necesitatea luării unor 
măsuri corespunzătoare și a în
tăririi răspunderii în executa
rea integrală a prevederilor 
planului cincinal pe perioada 
1971—1975.

Considerînd câ. în procesul 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, prevederile acestui plan 
cincinal se înscriu ca o etapă 
de puternică ascensiune econo
mică. de ridicare calitativă a 
întregii activități economice și 
socia 1-c u 11 u ra)e, asîgu rî n d u-se 
condiții mai bune de viață în
tregului nostru popor. Comisi
ile permanente propun adopta
rea de către Marea Adunare 
Națională a Proiectului de lege 
< u privire la planul de slat de 
dezvoltare economică și socială 
a României pe perioada 1971— 
1975, in forma in care v-a fost 
prezentai.

De asemenea. Comisiile per
manente propun aprobarea de 
către Marea Adunare Națională 
a execuției planului cincinal pe 
anii 1966—1970, adoptat prin 
Legea nr. 1 din 30 iunie 1966.

Instituirea unei comisii
<le stat <le analiza a

funcționarii sistemului
energetic national

Prin Dorici ul ( 'nsiliului de 
Stat u fost institui Iii o coniis.c 
dc slut de analiză a funcțio
nării sistemului energetic na
tion.il și de elaborare a mă-'i- 
rilor corespunzătoare penii u 
îmbunătățirea ictivitâții în a- 
cost domeniu.

(.’a președinte al acestei co
misii a fost desemnat tovară
șul Emil Drăgăncscu, viccpre- 
șcdinlo al Consiliului de Miniș
tri. Din comisie fac parte to
varășii Octavian Groza, nim>- 
tru] energici electrice. Gheor- 
ghe Cioară, președintele Consi
liului Național pentru Știința 
și Tehnologie, Dumitru Nicu- 
lescu, inspector general dc 6tat 
pentru controlul calității pro
duselor, cadre de conducere 
din ministere, cadre didactk o 
din învățămîntul superior de 
specialitate, cercetători științi
fici, specialiști din domeniul 
proiectării, exploatării și repara
ției utilajului energetic, acli- 
vlștj de partid.

Cgmisia arc sarcina de a a- 
naliza modul în care funcțio
nează instalațiile sistemului e- 
ncrgclic național și dc a elabo
ra propuneri dc masuri pentru 
îmbunătățirea aPimenlării cu 
ehergie electrică și termică n 
consumatorilor, perfecționarea 
irganizării sistemului energetic 

național. îmbunătățirea activi
tății de producere, transport și 
distribuție a energiei electrice 
și termice, stabilirea unor nor-

Noi unități de deservire
Preocuparea continuă a co

lectivului de conducere al Co
operativei meșteșugărești „Jiul" 
Petroșani de a asigura popu
lației din 
o deservire 
nivelului exigențelor 
concretizează și prin 
derea de noi unități 

'toare de servicii, prin 
Ticarea producției și 
gamei de produse solicitate de 
cumpărători.

Numărul unităților puse la 
dispoziția populației a crescut 
simțitor față de anul «recul. 
Astfel, numai în cartierul „Cflr- 
pați” s-au deschis două noi b- 
nilăți : una de marochinărie și

municipiul nostru 
corespunzătoare 

•etuale se 
i d oscii i- 
i presta- 
i diversi- 

lărgirea

Răspundem cititorilor
• DARIE*VACARIUC, LUPENI. In contormilnle «i 

prevederile punctului 29 din precizările Ministerului Muncii 
nr. 2 038 din 13 iulie 1968, compensarea concediului pentru 
peri ada la care vă referiți se face numai in cu/.ul încetării 
iaporturilor de muncă. In consecință, concediul vi se va 
plăti în cazul lichidării sau pensionării.

• VASILE TASCAU. VULCAN.
Jui, Serviciul de salarizare a] C.C.P. v-a 
in care se reproduc prevederile din Codul 
vire la munca prestată peste orele normale 
dem că aceste prevederi v-au clarificat.

la 
nu 
nr.

• VALER G1RDA, LUPE.XI. Intrucit distanța Jl 
domiciliul dv. la unitatea unde munciți este sub 5 km. 
puteți beneficia de avantajele acordate de H.C.M. 
769 1969 privind abonamentele salariaților pentru mijloacele 
de transport auto sau C.F.R.

mc riguroase de disciplină și 
control, îmbunătățirea activii- 
ții dc întreținere ș> reparații, 
ridicarea nivelului tehnic șl al 
calității lucrărilor, intensifica
rea activității de cercetare ști
ințifică în domeniul energetic, 
în vederea rezolvării cu prio
ritate a problemelor legate de 
siguranța în funcționarea siste
mului energetic, ridicarea gra- 
dirtul dc califlcure și perfecțio
nare a pregătirii personalului 
care lucrează în acest domeniu.

Decretul stabilește data de .11 
uj Hiaric 1972, pînă ia care Co
misia va prezenta Consiliului 
dc Stal și Consiliului de Miniș
tri concluziile analizei și pro
iectul programului dc măsuri 
privind îmbunătățirea funcțio
nării sistemului energetic națio
nal.

DEZBATERE
Salariații T.A.P.L. vor săr

bători Ziua întreprinderii 
miercuri 27 octombrie, ora 
19, ân sala mică ,j Casei de 
cultură din Petroșani. Cu a- 
ccastă ocazie va avea loc o 
dezbatere asupra comportării 
și atitudinii omului dc tip 
nou urmată de discuții asu
pra felului cum văd salaria
ții T.A.P.L. această problemă

Expunere
La biblioteca Casei dc cul

tură din Petroșani, în cadrul 
ciclului „Să ne cunoaștem 
patria”, în ziua de si m bâtă 
23 octombrie, la ora 19 va fi 
prezentată expunerea urmată 
de proiecții ..Valea Jiului în 
cifre și fapte".

Pronoexpres
La concursul nr. 42 din 20 

octombrie 1971 au fost extra
se din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea I : 13 43 42 24 
37 2.

Extragerea a Il-a : 19 8 12 
21 31.

Fond generai de premii : 
2 008 286 lei.

OCTOMBRIE

16,(HI Deschiderea emisiunii.
Fotbal : Zaglebie Wal- 
brzycb — U.T.AȘ (Cupa 
LLE.F.A.). înregistrare <le 
la Walbrzych.

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

una de confecționare a plapu- 
mclor. Deschiderea acestor uni
tăți a fost aprobată de adu
narea generală a cooperatorilor 
și sînt în curs de înființare noi 
secții și unități în orașul Petri- 
la, unde prin construirea unui 
nou complex de deservire, nu
mărul lor va spori în funcție 
de cerințele populației.

Colectivul de organizare știin
țifică a producției și a muncii 
din cadrul cooperativei s-a pre
ocupat și de diversificarea pro
ducției. Numai în cele opt luni 
oare au trecut, numărul noilor 
produse ce se execută în unită
țile prestatoare de servicii a 
crescut cu 16 sortimente dc îm
brăcăminte și încălțăminte, fapl

La solicitarea zlaru- 
trimis o scrisoare 

Muncii cu pri
de muncă. Cre-

I 
I 
I
I
3

AGITATORII

(Urmare din pag. I)

pentru 
politice 
însă să

liminară indispensabilă 
impulsionarea muncii 
d<« masă. Important c 
se depășească această fază pre
liminară și agitatorii să nu 
rămână doar pe listele birouri
lor organizațiilor de bază ci 
să-și facă simțită cu pregnan
ță prezența in mină, între oa
meni. Am i-eținiil in această 
privință din relatările secreta
rului comitetului dc partid, ale 
unor secretari dc organizații de 
bază <â. în majoritatea organi
zațiilor dc bază, agitatorii au 
inițial dia’oguri fmcbioase cu 
minerii pc temele cele mai 
stringente din raza lor dc acti
vitate. Convorbiri eficiente a 
susținut bunăoară agitatorul 
Petru Bâlăncscu cu minerii șefi 
de schimb în ’cgătură c« im
portanța folosirii din plin a 
timpului de lucru, calculul < 
însemnătatea realizării norme
lor. convorbiri care au prileju
it lămurirea unor întrebări pu- . 
se de mineri în legătură cu 
temele puse în discufc. In bri
gada lui Ion Miclea de la sec
torul III. unde s-a introdus o 
combină 2 K — 52. agitatorii 
Aure] Marhan. Gheorghe Ga- 
vrilcscu. Nicolae Caraconcca au 
ținut convorbiri despre răs
punderile ce revin formației de 
lucru în legătură cu folosirea 
și întreținerea acestui utilaj 
pentru a da mav’mum de ran
dament. au combătut prin ar
gumente concrete reținerea u- 
nora fală dc noul mecanism. 
In brigăzile sectorului H. agi
tatorul Vnsîlc RM5n1ă a o*’rtat 
discuții cu minerii în legătură 
cu strădaniile pe care trebuie 
să le depună minerii pentru 
recuperarea rămînerilor în ur
mă la realizarea sarcinilor de 
plan Și remedierea atitudinilor 
înapoiate care frinea^ă îndepli
nirea sarcinilor de plan.

Tovarășul Ghiță Popescu, se
cretarul organizației de bază 
nr. 5. ne-a relatat munca agi
tatorilor Gheorghe Costinaș și 
Constantin Chițoiu cu noii an
gajați pentru integrarea lor în 
rigorile muncii în subteran pre
cum și despre activitatea altor 
agitatori pentru mobilizarea co
lectivului sectorului |a obține
rea unor rezultate prestigioase.

Rodnicia, eficiența activității 
agitatorilor este condiționată în 
mod hotărîtor de răspunderea

18,3<i La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18,50 Ti mo și anotimp în a- 
gricultură. 
Pentru sănătatea dv. 
Psihoprofilaxia nașterii.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20,15 Muzică populară inter

pretată de Nicolae Sa- 
bău.

20.30 Pagini de umor : „Trom
bonul" de Peppino da 
Filippo,

21,05 C adran internațional.
21,55 Arii și scene din ope

rete celebre: „Văduva 
veselă' de Lehar și 
„Liliacul" dc J. Strauss.

22.30 Telejurnalul de noapte.

X

ce atrage spre unitățile coope
rativei o populație din ce în ce 
mai numeroasă.

Penlru ridicarea nivelului 
profesional al membrilor coope
ratori și creștei-ea calității pro
ducției s-au. organizat cursuri 
de ridicare ■ calificării, pe me
serii, iar maiștrii și cooperatorii 
care s-au remarcai în exerci
tarea profesiei au urmat cursu
rile de specializare de scurtă 
durată, desfășurate în diferite 
centre din țară.

Conducerea cooperativei, pre
ocupată să satisfacă eu prompti
tudine solicitările populației, a 
luat □ serie de măsuri pentru 
dotarea unităților cu util.'je noi, 
moderne, avînd o produ; tivita- 
te sporită, care ajută implici! 
la micșorarea eforturilor fizice 
și creșterea randamentului în 
muncă. Astfel de utilaje -.îs f®si 
repartizate la unitățile Ie croi
torie, cizmărie, lenjerie, curăță
torie chimică ș.a.

Pentru a cunoaște cit mai bi
ne gusturile și cerințele popu
lației din municipiul nostru 
Cooperativa „Jiul" Petroșani va 
continua să organizeze consfă
tuiri cu populația, in cadru) 
cărora vor fi prezentate și noi
le modele de produse ce vor 
intra în producția de serie a 
unităților. Sugestiile șt opiniile 
populației exprim de la consfă
tuiri vor constitui, fără doar și 
poale, un sprijin real pentru 
i i operatorii din Valeu Jiului ca
re doresc să vină din ce în ce 
mai mult în întimp'narea ce
rințelor populației, prin sorti
mente variate „și de cea mai 
bună calitate.

C. HOGMAN 

■ u care se ocupă birourile or- 
gauizațiiJor de bază de instru
irea și îndrumarea lor în func
ție de condițiile și cerințele 
concrclc din fiecare sector. Că 
această cerință nu se realizea
ză încă peste tot o denotă, de 
exemplu, neajunsurile care frî- 
neazâ uclivitatca sectorului III, 
a cărei răminere sub plan în 
luna trecută se putea evita 
printr-o mobjlizare mai inten
sa a forțelor sectorului. prin 
eliminarea neregulilor, indisci
plinei din activitatea sectorului, 
a părții electromecanice mai a- 
les (șef mecanic Al. Zotruc), 
d’n cauza cărora au avut loc 
dese stagnări în abataje.

In ce s-a materializat activi
tatea Agitatorilor în acest sec
tor, în ce a constat îndrumarea 
lor dc către biroul organizați
ei de ba/ă*’ Aceeași întrebare 
se poate pune și organizațiilor 
dc partid din sectoarele IV, 
VII. transport, electromecanic 
și XII depozite In aceste sec
toare sînt încă frecvente arte
le de :ndisciplină. alxsențele ne
moi i vale. întîrzierile, ncfolosi- 
rea din plin a timpului de ta- 
eru ; sectoarele de deservire 
cauzează încă multe greutăți 
sectoarelor subterane îndeosebi 
în ce privește aprovizionarea 
cu materiale. Această stare de 
lucruri atestă faptul că birou
rile organizațiilor de bază s-au 
rezumat la întocmirea tabele
lor cu agitatorii, la instruirea 
organizată dc biroul comitetu
lui de partid, fără să asigure, 
prin membrii lor, activizarea 
agitatorilor, îndrumarea lor e- 
fectivă spre problemele con
crete și cele mai ardente din 
fiecare sector de activitate, de 
la fiecare loc de muncă, spo
rirea combativității tuturor co
muniștilor împotriva fenomene
lor negative, a factorilor frînă 
în activitatea exploatării. Este 
de fapt, o cerință ce presupu
ne renunțarea la formalism, la 
sentimentul de automulțumire 
care mai încearcă unele birouri 
de organizații de bază față de 
dez:derntele multiple ale per
fecționării muncii politice de 
masă și o intervenție mai ac
tivă, mai combativă a biroului 
comitetului de Dartid al exploa
tării. exemplu de atitudine mi
litantă. intransigentă a tuturor 
organelor alese, de contact di
rect cu viața și preocupările 
'■olectivului

JOI 21 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,00 Buletin de 
știri; 9.03 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Odă lim
bii române; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Muzică populară;
10,30 Clubul călătorilor; 11,00 
Buletin de știri: 11.05 Muzică 
ușoară; 11,15 Din țările so
cialiste; 11.30 Piese corale de 
mare popularitate; 12.00 Dis
cul zilei; 12.10 Recital de o- 
peră; 12,30 întâlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,27 Cîntecul e pretutindeni; 
14,00 Compozitorul săptămî- 
nii; 14.41 Cântece și jocuri 
ciobănești; 15.00 Buletin de 
știri; 15,05 Tribuna radio; 
15,25 Pagini vocale și orches
trale din muzica de estradă; 
16.00 Radiojurnal; 16.15 Cîa- 
tcce dc muncă; 16,30 Muzică 
populari; 16.50 Publicitate; 
17.00 Antena tineretului; 17.30 
Interpreți îndrăgiți ; 18.00 O- 
rele serii; 20,00 Tableta de 
seară; 20.05 Zcre melodii pre
ferate; 20.40 Cîntă Maria Cor- 
nescu; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,30 
Duete din operetele lui Kal
man; 21.45 Melodii lăutărești; 
22.00 Radiojurnal; 22.30 Con
cert de seară ; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Concert de sca
ră (continuare); 24,00 Buletin 
dc știri: 0,03—6.00 Esta&da 
nocturnă.

IFIILIM
. PETROȘANI — 7 Noiem- | 
I brie: Articolul 420. seriile l i 
] și 11 (21—24 oct); Republica: | 
I A dispărut un Fragonard (21 .
• —24 oct.); AN1NOASA : Fra-
I ții Saroian (21—22 oct ) ; LO-
I NEA — 7 Noiembrie : Oro- 
Ilogiul Kremlinului (21-23 oct.):

Minerul : Un italian în A-
I mericu (21—24 oct ) ; VUL- I
1 CAN : Sechestru de per- I 
I soană (21—24 oct.): LV PENI '

— Cultural: B. D. in alerta I
• (20—24 oct); KARBA1ENI 
I Acțiunea „Vulturul” (22—2-1 | 
I oct)

nation.il
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In Adunarea Generală a 0. N. U. continuă
DEZBATERILE PRIVIND RESTABILIREA 

DREPTURILOR LEGITIME ALE 
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

lcxandconîc. transmite . Aduna- 
„ Gener:d-ă continuă dezbate

rile asupra pumlnlui .Restabi
lirea drepturilor legitime ale 
Republicii ropulore Chinez, a 
O N U.-.

Reprezentantul Ceylonului, 
ambasadorul Hamilton Amera- 
singhe, a subliniat in cuvîntul 
.tău : «Faptul că China și-a 
schimbat in anul 1949 numele 
In Republica Populară Chineză, 
a răsturnat guvernul trădător al 
lui Cian Kai-și, a edificat o no
uă orinduire social-poll lică nu 
ind-ituiește pc nimeni să igno
re drepturile inalienabile ale 
reprezentanților R.P. Chineze la 
O.N U. și în organismele sale". 
Ambasadorul ceylonez s-a pro
nunțat ferm pentru restabilirea 
drepturilor Chinei populare la 
O.N.U, și expulzarea imediată a

șl Idealurile marelui popor chi
nez*.

In contrast cu poziția adopta
tă dc majoritatea vorbitorilor, 
reprezentantul Japoniei a căutat 
să explice sprijinul său pentru 
proiectele do rezoluție prezen
tate de Statele Unite.

Ambasadorul Afganistanului. 
Abdul Rahman Pazhwak. a evo
cat importanța participării R.P. 
Chineze, în cadrul O.N.U.. la 
negocierea unor probleme majo
re rare preocupă organizația — 
cum ar fi dezarmarea, dezvolț i 
rea. explorarea spațiului cos
mic și a teritoriilor submarine. 
Prezența in O.N.U. a reprezen
tanților- unui popor care numă
ră peste un sfert din populația 
lumii ar întări și mai mult or
ganizația noastră, a declarat am
basadorul afgan.

Intervenția delegatului român, 
Ion Covaci, în Comitetul 

pentru problemele juridice
NEW YORK 20 Coresponden

tul Agerpres Constantin Alc- 
xandroaie. transmite : Pe agen
da Comitetului pentru proble
mele juridice al Adunării Ge
nerale a O.N.U. se află. în pre
zent, una din cele mai actuale 
probleme ale sesiunii — ^Re
prezentarea statelor pe lingă 
organizațiile internaționale*, 
punct la care Comisia de drept 
internațional a întocmit un ra
port privind normele ce trebu
ie să ghideze comunitatea na
țiunilor în problema reprezen
tării in organismele internațio
nale.

In intervenția sa. delegatul 
român. Ion Covaci, a subliniat 
că. in aprecierea oricărui pro
iect de codificare și de dezvol
tare progresivă a dreptului in
ternațional. criteriul esențial V 
constituie măsura în care dis
pozițiile sale sini in concordan
ță cu principiile fundamentale 
ale relațiilor dintre state — 
respectarea suveranității și in
dependenței naționale, neames
tecul în treburile interne ale 
altor state, egalitatea deplină 
în drepturi și avantajul reci
proc. principii așezate la teme
lia Organizației Națiunilor U- 
nite. a dreptului internațional 
contemporan. Pornind dc la a- 
ceste princih’’ deleun’in Româ
niei consideră că toate statele 
trebuie să aibă posibilitatea de 
3 f: rpnrezentate. fără nici o 
discriminare, la organizațiile 
conferințele internaționale cu 
caracter universal.

In măsura în care codifica
rea responsabilității statelor va 
răspunde exigențelor de a asi
gura. prin toate mijloacele ju
ridice existente, dreptul popoa-

Consiliul 
dc Sectiriiale 

continuă 
analizarea 

situafiei Vamibiei
NAȚIUNILE UNITE 20 (A- 

gerpres). — Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. continuă dez
baterile în .problema Namibiei. 
In ședința de marți, coautorii 
proiectului de rezoluție intro
dus vineri — Somalia, Sierra 
Leone, Burundi și Siria — au 
prezentat un text revizuit al 
documentului, în care, printre 
alteie, se cere Consiliului să-și 
„însușească" avizul consultativ 
al Curții Internaționale de Jus
tiție pe marginea ocupării te
ritoriului sud-vest-african de 
către Republica Sud Africană. 
Consultată in luna iunie a aces
tui an. Curtea de la Haga a 
conchis, după cum s-a anunțat 
că menținerea Namibiei sub 
controlul regimului de la Pre
toria este ilegală.

----♦----

Documentele 
adoptate 

de Conferința 
de la 

Mogadiscio
MOGADISCIO 20 (Agerpres). 

— La Mogadiscio a luat sfirșit 
conferința la nivel înalt a 1-1 
state din Africa centrală și ră
săriteană. Șefii dc stat și de 
guvern care au participat la 
conferință au adoptat „Declara
ția de la Mogadiscio" asupra 
decolonizării sudului Africii, 
informează comunicatul dat 
publicității in capitala somale- 
ză. Declarația reafirmă spriji
nul celor 14 state pentru lupta 
de eliberare națională a popoa
relor africane aflate încă sub 
dominație colonială. condam
nând, totodată, orice forme ale 
neocolonlalismului și imperia
lismului. Documentul cere, în 
același timp, tuturor țărilor a- 
fricane să rupă orice legături 
cu regimul rasist din Republi
ca Sud Africană.

Participant!! la conferință au 
adoptat, de asemenea, o rezolu
ție prin care condamnă recen
tele acte de agresiune comise 
dc Republica Sud Africană îm
potriva Zambiei.

relor de a trăi in pace și de a 
se dezvolta dc sine stătător, 
fără nici un fel de ingerințe 
din afară, excluderea forței și 
amenințării cu forța în relați
ile internaționale, a oricâtor 
acte de presiune și constrînge- 
re. se va aduce o contribuție 
esențială la întărirea legalită
ții internaționale, a păcii și se
curității în lume, a spus, in în
cheiere. delegatul țării noastre.

9
La Centrul In

ternațional de Co
merț llarumi din 
Tokio s-a desfășu
rat Expoziția in
ternațională dc ro
boti industriali 
1971. Au partici
pat 162 de expo
zanți cu 10 000 dc 
exponate. Expozi
ția. a doua de a- 
cest g.en in decurs 
de doi ani. a do
vedit progresul 
mașinilor roboți în 
operațiile tehnice.

In foto : Vedere 
generală a expo
ziției.

Președintele Tito 
și-a încheiat vizita 

în India
DELlll 20 (Agerpres). — In

tr-o declarație făcută |a înche
ierea vizitei sale în India, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, lo- 
sip Broz Tito, a relevat efor
turile pc care lc depun poporul 
indian și guvernul său în edi
ficarea țării și înlăturarea cît 
mai grabnică a moștenirii ne- 
dczvoltării economice. El a u- 
prociat „energia și entuziasmul 
cu care premierul Indira Gan
dhi abordează problemele șl 
rezolvarea acestora, fapt de. ca
re depinde viitorul mai bun al 
poporului acestei mari țăriz.

Referlndu-se la întrevederile

avute la Delhi, șeful stalului 
iugoslav a spus : ...Am avut po
sibilitatea ga purtăm cu condu
cătorii indieni convorbiri detai
late cu privire Ia relațiile bila
terale și la problemele interna
ționale de interes reciproc. Am 
efectuat un schimb de păreri 
asupra rolului țărilor neanga
jate în condițiile internaționale 
actuale. Avem convingerea co
mună că țările neangajate tre
buie să militeze și mai tenace 
pentru realizarea acelor princi
pii care au fost confirmate la 
Conferința de la Lusaka, din 
anul trecut*.

Premiul IVobel pentru pace 
atribuit lui Willy Brandt

OSLO 20 (Agerpres). — Comi
tetul premiului Nobel pentru 
pace al Parlamentului norvegian 
a atribuit Premiul Nobel pentru

pace pe anul 1971 lui Willy 
Brandt, cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei. — anun
ță agenția France Presse.

Vicepreședintele 
S.U.A,

Henry Kissinger 
a sosit la Pekin
PEKIN 20 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă informează 
că Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui S.U.A., 
a sosit miercuri la Pekin, în 
vederea stabilirii unor aranja
mente concrete privind vizita 
în China a președintelui State
lor Unite, Richard Nixon.

In. aceeași zi, premierul Con
siliului de Stat Ciu En-lai, a a- 
vut convorbiri cu consilierul 
președintelui S.U.A.

• ♦ •
A 6-a întîlnire 

dintre 
Gunter Kohrt 

și Ulrich Muller
BERLIN 20 — Coresponden

tul Agerpres, Ștefan Deju, tran
smite : In capitala R.D. Ger
mane a avut ioc, la 20 octom
brie, a 6-a întîlnire între se
cretarul de stat la Minister’ll 
Afacerilor Externe al R.D.G., 
Gunter Kohrt, și reprezentantul 
Senatului Berlinului occidental. 
Ulrich Muller.

La sfîrșitul întîlnirii, care a 
durat patru ore și jumătate, 
s-a anunțat că următoarea con
vorbire va avea loc miercuri, 
27 octombrie. în Berlinul occi
dental.

AUSTRIA

Expoziție „România pitorească'1 
la Amstetten

VIENA 20 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite : Intre 19 și 24 oc
tombrie. străvechea localitate 
austriacă Amstetten, situată 
pe valea Dunării, între Linz și 
Viena, găzduiește o serie de 
manifestări din cadrul „săptă- 
mînii românești". Au fost or
ganizate o expoziție intitulată

„România pitorească” — prezen- 
tînd frumuseți ale peisajului 
țării noastre, și realizări obți
nute în anii socialismului în 
diverse sfere de activitate — 
precum și o expoziție a cărții, 
înmănunchind opere din dome
niul artei, literaturii, istoriei, 
științelor sociale.

SESIUNEA C. [. C. L X 
0 delegație a Cubei invitată la 
reuniunea „grupului celor 11“

LIMA 20 (Agerpres). — Par
ticipant la lucrările sesiunii 
a XH-a a Comisiei Speciale de 
Coordonare latino-americane 
(C.E.C.L.A.) care se desfășoară în 
capitala peruană, au adresat in
vitația ca o delegație a Cubei 
să ia parte la reuniunea 
„grupului celor 77“ ce urmează 
să aibă loc, tot la Lima, între 
25 octombrie și 6 noiembrie, 
transmite agenția Prensa Lati
na. Invitația oficială a fost fă
cută de guvernul peruan. în 
numele celor 77 țări în curs dc 
dezvoltare, care au acce’"T <■ 
din acest grup să facă parte Și 
Cuba.

Agenția Prensa Latina men
ționează că delegația cubane

ză la conferința ministerială a 
„grupului celor 77" va fi con
dusă de ministrul de externe 
al Republicii Cuba, Râul Roa 
Garcia.

Lucrările sesiunii C.E.C.L.A. se 
desfășoară în prezent pe comi
sii. în cadrul cărora se fac pro
puneri concrete în legătură cu 
cele 22 dc probleme înscrise pe 
agenda de lucru în vederea de
finirii poziției latino-aniericani- 
lor privind strategia dezvoltă
rii, tema majoră atît a reuniu? 
nii ..grupului celor 77“' cît și 
a celei de-a treia Conferințe a 
Națiunilor Unite pentru comerț 
și Dezvoltare, programată la 
Santiago de Chile, pentru luna 
aprilie 1972.

O NOUĂ ÎNSCENARE 
JUDICIARĂ LA LISABONA

LISABONA 20 (Agerpres). — 
La Tribunalul militar din ca
pitala Portugaliei se desfășoare! 
o nouă înscenare judiciară îm
potriva palrioților portughez.;. 
Printre cele 31 de persoane a- 
duse samavolnic în fața instan
ței se află Daniel Cabriato, se
cretar al Sindicatului național 
al funcționarilor bancuri, și 
Maria Julia dos Santos, cunos-' 
cută militantă sindicală. Con
form știrilor parvenite din Li
sabona. procurorul intenționca-

ză să ceară pentru acuzați pe
depse între 5 și 8 ani închisoa
re.

Procesul de la Lisabona are 
loc pe fundalul unei profunde 
crize politice, economice și so
ciale, pe care, de altfel, nu o 
pot trece sub tăcere nici chim 
oficialitățile țării. Intr-o cuvîn- 
tare ținută recent primul mi
nistru Caelano a recunoscut că 
..Portugalia trece prin mari di
ficultăți, visleria sa fiind goa
lă'.

Lipsa de libertăți politice «e 
împletește în Portugalia cu mi
zeria maselor provocată de 
creșterea impozitelor, a -c-oslii? 
lui vieții și a șomajului, oe 
prețul plătit pentru ducerea 
războiului colonialist în Africdț 
fapt care accentuează nemulțu
mirea populației. Noul proces 
de la Lisabona a declanșat un 
nou val de proteste ; pe adresa 
guvernului sosesc nenumărate 
scrisori și telegrame în care sc 
cere eliberarea pat Hoților ares
tați.

Vernisajul 
expoziției 
românești 
de artă 
populară 

și artizanat 
la hotelul 

„The Gotham“ 
din New York

NEW YORK 20 — Cores
pondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : In sa
loanele hotelului „The Got
ha m“ din New York a avut 
loc vernisajul unei expoziții 
românești ele artă populară 
și artizanat. Sint prezentate 
circa 10 000 de exponate din 
diverse regiuiu ale țarii — 
țesături și confecții, articole 
din lemn, fier forjat, cera
mică, mic mobilier, covoare, 
marochinărie ș.a.

La inaugurare au fost pre- 
zenți Stan Udrea, vicepre
ședinte al UCECOM. și Cor- 
neliu Bogdan, ambasadorul 
României in Statele Unite.

99CONNIE STAY HOME!"
San Dicgo este unul din 

principalele centre militare u- 
le S.U.A. In prezent, in portul, 
său, care adăpostește cea mai 
mare bază navală din State
le Unite, se află ancorat și 
portavionul „Us Constellati
on'. Participantă activă, in 
ultimii ani. la intervenția a- 
gresivă împotriva Vietnamu
lui, uriașa navă a revenit in 
vremea din urmă in atenția 
opiniei publice americane. 
Mai multe sute de militant i 
împotriva războiului, printre 
care celebra etntăreață Joan 
Baez, au organizat un refe
rendum sui generis. în care 
populația orașului a fost, soli
citată să ia poziție față de a- 
propiata plecare a portavio
nului in apele Asiei da sud- 
est. Inițiatorii acțiunii, la ca
re au luat parte citeva sute 
de studenți, marinari, juriști 
și chiar oameni de afaceri, au 
parcurs timp de cinci zile 
străzile, inmînind trecătorilor 
buletinele de vot.

In cadrul manifestărilor ca
re au însoțit referendumul, 
Joan Baez a dat două concer
te, alți militanți au vorbit la 
radio și televiziune, un avion 
a efectuat citeva zboruri dea
supra orașului, avînd fixat 
sub fuselaj un dreptunghi de 
40 m de pinză pe care era 
scris „Connie stay home !' 
„Connie — prescurtare de la 
Constellation — rămîi acasă !“ 
(mica flotă dc ambarcațiuni, 
purlînd aceeași inscripție a 
făcut de „strajă" in jurul 
portavionului ancorat în port. 
Cițiva tineri s-au deplasat.

pe de altă parte, la intrarea 
in buza natală pentru a ob
ține votul militarilor (care a 
fost de 6.95/ la 2 575 in fa
voarea partizanilor rămine- 
rii .acasă' u navei). Nu se 
aștepta nimeni ca scrutinul 
să aibă ca efect blocarea la 
San Diego a portavionului. 
Dar au considerat că este ca
zul să-și spună cuvintul pes

51000 de locuitori ai ora-

SOCIALE CAPITALISTE

ROM \ 20 (Agerpres). — 
Organizațiile sindicale din o- 
rașul Pescara continuă lupta 
impotria concedierii a 3 500 
de muncitori, anunțată de 
firma „Monti”. Acțiuni de 
protest împotriva concedieri
lor se desfășoară, de aseme
nea, in întreprinderile apar- 
ținind firmei .Montesilvano-

2(1 (Agerpres). — 
de muncitori dc 
de automobile 

Barcelona au 
o demonstrație

și Spania
Marina", la fabricile textile 
și în întreprinderile industri
ei metalurgice din Napoli.

Presa italiană informează că 
in numeroase centre industri
ale o serie de fabrici și uzine 
au fost închise. Sâptămîralvl 
Milanez „Europeo” anunță că 
in Italia există în prezent a- 
proape un milion de șomeri 
totali sau parțiali.

■■

■
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te __ _____ ______
șului — iar rezultatul a jo.st 
că 45 000 dintre ei s-au opus 
plecării lui .Connie".

Comandantul forțelor nava
le a încercat, inițial, să igno
reze cazul. Cind, insă, opt din
tre marinari au refuza! să se 
reîmbarce, situația impunea 
luarea unei hotăriri. Iar a- 
ceasta a constat in arestarea 
celo>- opt „rebeli' și condam
narea lor la închisoare, ceea 
ce a însemnat, insă, și închi
derea dosarului. Chiar în vre
mea numărării voturilor la 
San Diego, militarii de la bor
dul altui portavion. .Coral 
Sen", ancorat la San Prun-

cisco, stringcau semnături pe 
o petiție adresată Congresu
lui, in care se cerea ca na
va sa nu fie trimisă intr-o 
nouă misiune de luptă In lar
gul coastelor Vietnamului.

Au hotărit să semneze do
cumentul 1 000 din cei 4 500 
de membri ai echipajului. In 
plus, 35 dintre aceștia au a- 
nunțat că nu vor reveni la 
bord in momentul in care 
portavionul va ridica ancora 
cu destinația Asia de sud-est.

Referendumul simbolic de 
la San Diego și petiția celor 
I 000 de marinari de la bor
dul lui „Coral Sea' dovedesc 
că revolta de acum doi am 
a marinarilor navei „Colum
bia Eagle' (prima din istoria 
marinei americane) nu a fost 
intimplătoare. Refuzul milita
rilor trimiși să lupte intr-un 
război agresiv și tot mai ne
popular, de a se supune ordi
nelor, dezertărilor, și celorlal
te acte de protest li se ada
ugă acum nesupunerea mari
narilor de la bordul navelor 
ce urmează să revină pe sce
na inddchineză. Iar .tehnica 
referendumului și petițiilor" 
nu pare a fi decit punctul de 
plecare pentru noi acțiuni 
antirăzboinice, deoarece, du
pă cum sublinia revista 
„Newsweek", nemulțumirea 
și opoziția militarilor față dc 
continuarea intervenției ar
mate din Indochina au înce
tat de a mii fi anonime, ele 
caracterizind tot mai evident 
forțele armate ale S.U.A.

C. ȚINTEA

Vedere din Alger.
MADRID : 

Peste 6 000 
la uzina 
.SEAT- din 
participat la 
de protest împotriva conce
dierii unui mare număr de 
salariați, anunță agenția Uni
ted Press International. For
țele polițienești au deschis 
focul, rănind mai mulți de
monstranți. Este cel mai pu-

< OTTAWA. La Nanticoke 
(Canada) s-a deschis o expoziție 
internațională de tractoare și 
mașini agricole. Printre expo
natele celor 320 de firme din 22 
de țări au figurat și tractoare 
românești. In cadrul unei de
monstrat ii-concurs, organizată 
cu prilejul expoziției, un culti-
vator canadian din Ontario, W. 
Greene, a cîștigat premiul întii, 
folosind un tractor românesc 
„U-450 DT “.

MOSCOVA. Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. Alexei Kosîghin, va 
face o vizită de prietenie în Re
publica Cuba la sfîr.șituil lunii 
octombrie, informează agenția 
TASS.

ternic conflict intervenit intre 
muncitorii spanioli și polițiști 
de la incidentele din iulie 
1970, cind au fost uciși trei 
muncitori și au fost răniți 

alții 88.
Studenții din Barcelona au gj 

organizat un marș de solida- g 
ritate cu muncitorii concedi- Q 
ați .și cu greviștii, protestind Q 
împotriva măsurilor represive K 
ale forțelor polițienești. □

ROMA. In cursul zilei dc 
marți. Veneția a fost practic pa
ralizată de o grevă generală. Ac
țiunea de protest a fost declan
șată de concedierea a 800 mun
citori de la uzinele de aluminiu 
„Sava" din Porto Marghera, de 
lingă Veneția. In semn de soli
daritate cu cei concediați, majo
ritatea întreprinderilor din oraș

au încetat lucrul pentru trei ore, 
iar funcționarii de la societăți'e 
de navigație urbană, de la aero
port și de la serviciile telefonice 
au intrat într-o grevă de 24 de 
ore.

• PANMUNJON. La Pan- 
munjon a avut loc miercuri cea 
de-a cincea întîlnire din cadrul 
convorbirilor preliminare între 
societățile dc Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană șl 
Coreea de sud. Pe agenda 
actualei întîlniri, informează 
agenția A. C. T. C., s-a a- 
flat discutarea dalei începerii 
convorbirilor propriu-zise în 
problema reîntregirii familiilor 
și restabilirii legăturilor poștale 
între nord și sud.

0. OTTAWA. Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, și 
primul ministru a! Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, au sem
nat miercuri la Ottawa un a- 
cord pe patru ani cu privire la 
schimburile pe multiple planuri 
dintre Uniunea Sovietică .și Ca
nada — informează agenția 
TASS.

Pe străzile Budapestei 
poate fi văzut acest 
, Camion elefant” cu un 
dispozitiv asemănător u- 
nei trompe, cu ajutorul 
căruia se aspiră frun
zele căzute de pe arbori 
acum la început de 
toamnă.

PARIS. Sub egida 
UNESCO, în capitala Franței 
s-au deschis lucrările Conferin
ței interguvcrnamentale de geo
logie. Sini prezență- delegați din 
42 de state membre ale 
UNESCO. Din țara noastră par
ticipă o delegație condusă de 
acad. prof. Virgil Ianovici. prim
adjunct al ministrului petrolului 
minelor și geologiei.

--♦--
Stare 

de urgență 
în Trinidad- 

Tobago
PORT OF SPAIN 20 (Ager

pres). — La 19 octombrie, po 
întreg teritoriul insulelor Trini
dad-Tobago a fost instituită 
starea de urgență. Toate reuniu
nile și manifestațiile au fost in
terzise.

Agenția France Presse remar
că faptul că instituirea stării de 
urgență intervine după declan
șarea grevei lucrătorilor de la 
compania nord-americană „Bad
ger Panamerican Incorporated”. 
In timpul unei demonstrații a 
greviștilor, care a avut loc 
marți poliția a intervenit cai 
brutalitate, operînd mai multe 
arestări. Printre cei arestați se 
află și Georges Weekes. liderul 
sindicatului lucrătorilor de la 
campania menționată.
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