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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi. Io oro 9,00. ou fost relu
ate lucrările actuolei Sesiuni a 
Morii Adunări Naționale.

Deputății și invitații ou intim- 
pinat cu îndelungi aplauze sosi
rea in solo de ședință a tova
rășilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer. Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin. Ilie Verdeț. Maxim Berghio- 
nu. Florian Dânâlache, Emil 
Drâgănescu, Janos Fazekas. Pe
tre Lupu. Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu. Leonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In tribune se aflau numeroși 
invitați, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București, 
ziariști români și străini.

Ședința a fost deschisă de to

varășul Ștefan Voitec, președin
tele Morii Adunări Naționale.

In continuarea discuției gene
rale la Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
perioado 1971-1975 au luat cu- 
vintul deputății Maxim Berghia- 
nu, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Iosif Roth, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Timiș. Gheor
ghe Anghelescu, mecanic de lo
comotivă Io Depoul C.F.R. Ro
șiori de Vede. Ion Brad, vicepre
ședinte ol Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Dumitru Tu- 
dose, președintele Cooperativei 
ogricole de producție din comu
na Stoicănești, județul Olt. Va
sile Ardeleanu, directorul Schelei

petroliere-Boicoi, Florea Dumi
trescu. ministrul finonțelor, 
Gheorghe Maftei, președintele 
Cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Jibucani, ju
dețul Neamț, și Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului ju- 
dețean-Cluj al P.C.R., președin
tele Consiliului popular jude
țean Cluj.

După dezbaterea generală, 
proiectul de lege a fost discutat 
pe articole și supus votului se
cret al deputaților.

Marea Adunare Națională a 
aprobat Legea pentru adoptarea 
Planului cincinal de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1971-1975.

Anunțarea rezultatului votului, 
prin care Marea Adunore Na

țională dă putere de lege Pla
nului cincinal - etapă importan
tă în procesul istoric de făurire 
o societății socialiste multilate
ral dezvoltate - este primită în- 
tr-o atmosferă de puternică 'în
suflețire. întreaga asistentă apla
udă îndelung.

Trecîndu-ise la punctul 2 de 
pe ordinea de zi, tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a prezen
tat Expunerea la Proiectul de 
Lege cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socialis
te de stat.

Raportul comisiilor permanen
te ole Marii Adunări Naționale, 
care au examinat acest proiect 
de lege, a fost expus de depu
tatul Alexandru Sencovici, pre

ședintele Comisiei pentru indus
trie. construcții și transporturi.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege, au lu
at cuvintul deputății Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei. Nicolae An- 
ghel, maistru la Uzinele „Vul
can" din Capitală, Paraschiv 
Benescu, președintele Consiliului 
județean—Galați al sindicatelor, 
Costache Sava, director general 
al Grupului industrial petrochî- 
mic-Piteșli. Vasile Potop, prim- 
secretar al Comitetului județean 
-lași ol P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
losif Opriș, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini.

Proiectul de lege a fost dis
cutat apoi pe articole și, cu a-

mendamentele făcute de depu- 
tați cu acest prilej, a fost su
pus votului secret.

Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea cu privire la or
ganizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat.

In continuarea ordinei de zi, 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. ol P.C.R., a prezentat 
Expunerea la Proiectul de lege 
privind încadrarea și promova
rea în muncă a personalului 
din unitățile socialiste de stat. 
Raportul comisiilor permanente 
ole M.A N. core au examinat 
acest proiect de lege a fost
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LEG EA
penlru adoptarea planului cincinal 

de dezvoltare economico-socială
a Republicii Socialiste România 

pe perioada 1971-1975
Marea ldunare Națională a 

Republicii Socialiste România 
hotărăște:

ART. 1. — Se adoptă planul 
cincinal de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 1971-

1975, cu desfășurarea indicato
rilor pe ramuri și pe ani.

ART. 2. — Producția globală 
a industriei socialiste va spori 
intr-un ritm mediu anual de 
11,0—12,0 la sulă. Producția 
grupei A va crește înlr-un ritm

mediu anual de 11,7—13,0 la 
sută, iar a grupei B de 9,5—11,0 
la sută.

Pe ramuri și pe ani produc
ția globală, în miliarde lei — 
prețuri constante — va fi de i

1971 1972 1973 1974 1975

Total industria socialistă 326,8
din care pe principalele ramuri i
— Industria energiei electrice

$i termice 10>6
— industria combustibilului 16,8
— industria metalurgiei feroase

(inclusiv extracția minereuri
lor feroase) 27,3

— industria metalurgiei nefe
roase (inclusiv extracția mi
nereurilor neferoase) 9,4

— industria construcțiilor de
mașini și a prelucrării me
talelor 85,7

— industria chimică 35,2
— industria materialelor de

construcții 10-9
— industria de exploatare și

prelucrare a lemnului 20,0
— industria ușoară (textile, con

fecții, pielărie, blănărie, în
călțăminte și striclărie-porțe- 
Jan-faianțâ) *6,5

— industria alimentară 5*>6

365,9

11,8
17.5

30,9

9.7

98,8
39,0

12.5

20.7

51,1
62.6

403,3—412,1 454,9—469,2 503,8—534,7

13,0— 13,3
19,0— 19,2

14,7— 15,0
20,9— 21,2

16,0— 16,8
22,0— 23,1

32,7— 33,2 34.9— 35,9 40,1— 4.1,7

10,5— 11,3 12,6— 13,5 14,2— 15,1

112,1—115,0
45,6— 46,4

129,3—133,V
58.7— 60,0

147,0—157,4
65,8— 69,7

14,0— 14,4 16,0— 16,5 17,6— 18,8

21,1— 21,3 21,8— 22,3 22,5— 23,3

55,7— 56,7
67,0— 68,0

60.5— 62,4
72.5— 74,3

65,6— 69,2
78,1— 82,1

Fibre și' fire chimice mii tone 92,9 98,7 105,0—113,3 145 —156 160 —170
Hîrtie și cartoane mii tone 532,1 545 580 —591 650 —673 750 —775
Ciment mil. tone 8,6 9,7 11,0—11,6 13,0— 14,0 15,0— 16,5
Plăci din particule
aglomerate și
fibrolemnoase mii tone 621 758 820 —847 950—1 020 1 050—1 150
Mobilă mid. lei 5,7 6,2 6,3— 6,7 6,9— 7,3 7,4— 7,7
Țesături mii. mp 684,1 765,3 825 —844 900 —935 1 000—1 048
Tricotaje mii. buc. 158,2 176,7 190 —198,9 210 —225,1 225 —238,1
încălțăminte mil. per. 70,4 77,7 80,0—82,6 83 —86,9 87 —92,6
Carne mii tone 511 620,4 690 —728 780 —825 880 —952
Ulei comestibil mii tone 288,5 342,4 355 —368 380 —397 400 —429
Zahăr mii tone 480 570 580 —590 595 —605 608 —615

ART. 4. — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România va lua măsuri ca ti
tularii planului de stat să rea
lizeze producția industrială în 
cadrul proporțiilor de ansamblu 
prevăzute, în care scop se va 
asigura :

a) folosirea cît mai deplină 
a capacităților de producție pe 
seama creșterii indicelui dc u- 
tilizare a instalațiilor și utila
jelor, a coeficientului de schim
buri, precum și prin organiza
rea rațională a producției și 
a muncii;

b) dezvoltarea și reutilarea «- 
nităților existente, scurtarea ter
menelor de punere în funcțiu

ne a noilor capacități și rea
lizarea indicatorilor tehnico- 
economici proiectați;

c) îmbunătățirea continuă a 
nivelului tehnic și a calității 
producției, prin introducerea în 
fabricație de produse noi cu 
parametri superiori concomi
tent cu scoaterea din produc
ție a celor învechite, perfec
ționarea tehnologiilor, creșterea 
ponderii produselor de calitate 
superioară în volumul total al 
producției;

d) adaptarea structurii sorti
mentale a producției și a unor 
obiective de investiții, în con
cordanță cu schimbările ce in
tervin în cerințele pieții inter-

ne și externe, asigurindu-se fo
losirea integrală a capacităților 
de producție și realizarea de 
mărfuri competitive, cu desfa
cere certă, în condițiile eficien
ței și a indicatorilor de an
samblu ăi dezvoltării economiei, 
stabiliți prin planul cincinal.

ART. 5. — Producția globală 
agricolă în 1971—1975 — media 
perioadei — va crește cu 36—49 
la sută, față de media anilor 
1966—1970.

ART. 6. — Producția marfă 
agricolă a întreprinderilor agri
cole de stat — exprimată în 
miliarde lei prețuri dc livrare 
— va fi de i

1971 1972 1973 1974 1975

ART 3 — In anii 1971—1973 industriale — exprimată in uni- rele nivele 1 
producția' principalelor produse lăți fizice - va atinse următoa-

U. M. 1971 1972 1973 1974

Producția marfă 
agricolă — total 11,2 12,8 13,0—14,5 14,4— 15,9 16,0— 18,4

1975

Energie electrică inld. kWh
Cărbune extras mil. tone
Țiței extras mil. tone
Gaz metan extras mid. mc
Oțel mii tone

din care :
— oțel aliat 

Aluminiu primar și
mii tone

aliaje de aluminiu mii tone
Produse ale industriei
electrotehnice Și elec
tronice mid. lei

din care s
— produse ale in-

dustriei electro-
nice mid. lei

Din totalul producției
electrotehnice și elec
tronice î

— aparate electrice 
de măsură și con
trol, mijloace de 
automatizare și 
și ale tehnicii 
de calcul mid. lei

— motoare electrice
de 0,25 kW 
și peste

— radioreceptoare
— televizoare
— frigidere

MW 
mii buc. 
mii buc. 
mii buc.

Mașini-unelte pentru
așchierea metalelor mid. lei
Tractoare mii buc.
Locomotive Diesel și
electrice magistrale buc.
Autocamioane, autobascu-
lante și autotractoare mii buc.
Autoturisme de oraș mii buc.
Construcții navale mid. lei
îngrășăminte chimice
(100% substanță activă mii tone
Cauciuc sintetic mii tone
Materiale plastice și
rășini sintetice mii tone

39,6 43,3 48,0— 48,4
23,7 27,4 29,5— 30,5
13,7 14,0 14,1
21,2 22,2 22,5— 23,3

6 695 7 340 7 700—7 825

400 500 550— 600

108 120,5 140,0—150,5

13,6 16,r 19,0—19,9

4,16 5,34 6,0— 6,3

1,46 2,6 2.5— 2,7

3 320 3 635 4 000—4 185
480 . 520 580— 600
305 360 380— 395
209 230 245— 255

1.0 1,3 1.6— 1,8
32,4 34,0 35,0— 35,5

270 280 282— 287

36,0 36,0 35,3
20,5 27,5 42,0— 44,0

2,1 2,6 3,1— 3,3

1 257,7 1 463,7 1 650—1 780
69,5 70,5 75,0— 79,5

249,7. 276,7. 280,0—302,0

53.4— 54,5
32.5— 33,0
14,3
24,0— 25,2

8 100—8 320

58,0— 60,8
37,0— 38,5
14,3
25,5— 26,8

9 400—9 700

700— 770 900—1 050

185— 197 200— 208

22,0— 24,2 27,0— 29,5

7,7— 8,4 9,5— 11,1

3.4— 3,6 4,4— 4,8

4 700—4 900 5 ooo—:
GOO-
SOO—
280—

i 600
700
550
300

620—
430—
260—

650
470
275

2,1— 2,4 2,7— 3,1
36.0— 36,5 37,0— 37,9

290— 300 300— 310

35,5— 36,2 37,0— 38,6
45,0— 47,0 50,0— 55,0
3,5- 3,8 4,0— 4,5

2 100—2 260 2 600—2 760
90 --102 137 --147

410— 448 520— 565

ART. 7. — Suprafața arabilă 
în cultură va fi în anul 1975 
de cel puțin 9 750 mii hectare.

ART. 8. — In perioada 1971— 
1975, la principalele produse a- 
gricole se vor obține — în mc-

Cereale 
Sfeclă dc zahăr

— mii tone
— mii tone

Floarea-soarelui — mii tone
Cartofi de toamnă — mii tone
Legume — mii tone
Fructe și struguri — mii tone
Carne în viu — mii tone
Lapte — total — mii. hl.
Lină — mii tone
Ouă — mii. buc.

die anuală — următoarele pro
ducții i

1971—1975
media anuală

16 300— 17450
4 800— 4 900

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

50— 56
33— 35

3 700— 4 130

ART. 9. — In scopul realiză- dezvolta și moderniza baza teh- a) parcul de tractoare și com-
rii producției agricole se va nică materială, astfel i bine autopropulsate Ia sfîrșitul

fiecărui an va fi de :

— în mii buc. — 1971 1972 1973 1974 1975

Traotoare — total 
Combine autopropulsate

111,2
2,5

113,6
4.3

114,0—115,G
6,2— 6,5

116,0—117,8
9,0— 9,3

118,0—120,0
11,8— 12,1

b) se vor livra agriculturii toarele cantități exprimate în 
îngrășăminte chimice în urmă- mii tone substanță activă :

1971 1972 1973 1974 1075

938 1 140 1 345—1 475 1 600—1 760 1 955—2 115

c) se va amenaja pentru iri
gații suprafața de 1 250 mii hec
tare, din care 850 mii hectare 
în sisteme mari și 400 mii hec
tare amenajări locale, astfel în- 
cît la sfîrșitul anului 1975 su
prafața totală amenajată să a- 
jungă la 2 100 mii hectare;

d) se vor -executa lucrări dc 
îndiguiri și desecări pe o su
prafață de 625 mii hectare, a- 
(jungîndu-se în 1975 la • supra

față apărată contra inundați
ilor de cei puțin 2 000 mii hec
tare.

ART. 10. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca titularii 
planului de stat să asigure rea
lizarea obiectivelor prevăzute în 
plan pentru dezvoltarea agricul
turii, în care scop va urmări i

a) folosirea cu maximum de 
eficiență a fondului funciar și,

în special, a terenului arabil, 
utilizînd integral suprafețele 
planificate și urmărind toțpdată 
o amplasare judicioasă u cul
turilor pe teritoriu;

b) utilizarea deplină a su
prafețelor amenajate pentru i- 
rigații, a mijloacelor de meca
nizare, folosirea rațională a în
grășămintelor chimice și a ce
lorlalte mijloace puse la dis
poziția agriculturii, asigurînd 
prin aceasta ridicarea eficien
ței întregii agriculturi;

c) creșterea și îmbunătățirea 
bazei furajere prin însămînța- 
rca de culturi valoroase și cu

(Continuare in pag. a 2-a)

PfifSEDINIELE 
CONSIIIIlillI DE STAI. 

NICOLAE CEAUSESCU, 
f 1

a primit delegația 
de guvernatori din S.U.A.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. a pri
mit, Joi 21 octombrie, delega
ția dc guvernatori americani al
cătuită din Warren llcarnes, 
guvernator al statului Mis
souri, conducătorul delegației, 
Marvin Mandel, guvernator al 
statului Maryland. Dale Bum
pers, guvernator al stalului Ar
kansas William Milliken, gu
vernator al statului Michigan. 
John Love, guvernator al sta
tului Colorado. Stanley Hatha
way, guvernator al statului 
Wyoming. Davod Hali, guver
nator al statului Oklahoma, care 
la invitația Comitetului de Stat 
pentru Economia și Adminis
trația Locală, face o vizită în 
țara noastră.

Delegația este însoțită de 
Charles Ryrley, director pentru 
relațiile Federație-Stat a Confe
rinței naționale a guvernato
rilor din Washington, districtul 
Columbia, și A. E, Mancll. asis
tent special al secretarului de 
stat pentru legăturile cu guver
natorii.

La primire au luat parte Ma
nca Mănescu, vicepreședinte al

Consiliului dc Stat, Dumitru 
Popa, primarul general al Ca
pitalei, Petre llla.țovici, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
Locală. Cornelii! Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

•\ fost de față Leonard C. 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care a relevat cursul 
pozitiv al relațiilor economice, 
lehnico-științifice, și culturale 
dintre România și Statele Unite 
ale Americii, dorința ca aceste 
relații să înregistreze noi pro
grese. A fost evidențiată însem
nătatea contactelor dintre re
prezentanții vieții politice din 
cele două țări pentru mai bu
na cunoaștere a popoarelor ro
mân și american, pentru extin
derea legăturilor bilaterale, in 
favoarea intereselor reciproce, 
al bunei înțelegeri și păcii in 
lume. Au fost, de asemenea, a- 
bordate problem? ale situației 
internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate.

(Ager preș)

Lucrările Secțiunii 
pentru pionieri a celei de-a ll-a 

Conferințe Naționale 
a organizației pionierilor

La Muzeul de istorie a Parti
dului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România s-au desfășurat joi lu
crările Secțiunii pentru pio
nieri a celei de-a II-a Conferin
țe Naționale a organizației pio
nierilor. Acest mare forum pio
nieresc a reunit peste 200 dc 
delegați, desemnați în. cadril 
conferințelor orășenești, munici
pale și județene.

Au luat parte tovarășii Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Marțian Dan. 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, ministru pentru pro
blemele tinerelului, Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului. 
reprezentanți ai Uniunii Tine
retului Comunist și ai Consiliu
lui Național al Organizației pio
nierilor, precum și reprezentanți 
ai unor organizații pionierești 
din țări socialiste și ai unor 
organisme internaționale de co
pii și tineret.

Lucrările secțiunii s-au des
chis cu tradiționalul ceremo
nial pionieresc. Felicitîndu-i pe 
micii delegați pentru încrede
rea acordată de cei l 600 000 de 
purtători ai cravatelor roșii, 
Virgiliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organi
zației pionierilor, adjunct al 
ministrului învățămîntului a fă
cut o succintă prezentare a 
activității desfășurate de Orga
nizația pionierilor în cei cinci 
ani care au trecut de 'a prima 
Conferință. In cuvîntul său, el 
a subliniat bunele rezultate ob
ținute în educarea și formarea 
viitorilor constructori ai Româ
niei socialiste, prin creșterea lor 
în spiritul muncii, al înalte
lor principii politice, etice și 
filozofice, caracteristice societă
ții noastre, al dragostei și res
pectului față de trecutul glo
rios de lupta a partidului, față 
de înfăptuirile clasei muncitoa
re din tara noastră. Vorbitorul 
a relevat sarcinile de viitor, a

(Continuare in pag. a 3-a)

„Per!a“ turistică
de ta Valea de Pești

Lăsăm în urmă, acolo,'“jos, 
in vale, barajul de la Valea 
de Pești, impunător obstacol 
ridicat de oameni pentru a 
stăvili apele limpezi, de mun
te. Drumul ce duce spre ho
telul turistic cu același nume 
urcă pe panta abruptă a mun
telui, făcind mai multe oco
lișuri pentru a se înscrie, in 
sfirșit, in configurația împre
jurimilor viitorului lac de a- 
cumulare... Mașina in care ne 
aflăm străbate, cu potolită vi
teză, distanța piuă la hotel 
apoi, făcind un viraj scurt, 
se oprește pe o platformă 
încărcată cu materiale. Ne 
aflăm in fața viitorului ho
tel Valea de Pești...

Cit de mult s-au schimbat 
lucrurile aici! In locul unui 
schelet de beton — care a- 
ducea cu acela al unui ani
mal preistoric din cărțile de

zoologie — înaintea noastră 
se desfășoară acum dantelăria 
unei construcții cu totul deo
sebite, armonios încadrată în 
pitorescul peisaj montan, un
de bradul este adevăratul 
stăpin al înălțimilor. Arhitec
tura hotelului turistic de la 
Valea de Pești, ne apare, 
dinafară, ca o .erupție" de 
căsuțe ardelenești cu acope
rișurile înalte, așezate una 
lingă alta, intr-o ordine im
pusă de suprapunerea etaje
lor. Dar această .excrescență" 
a construcției. care seamănă 
intr-un fel cu cristalele de 
euarț, dacă e privită din di
ferite direcții, se vede de fie
care dată cu totul altfel Cind

(Continuare in pag. a 3-a)

Cornel HOGMAN
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pentru adoptarea planului cincinal 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România

Expunerea asupra proiectului de lege 
cu privire la organizarea și conducerea 

unităților socialiste de stat
- prezentată de tovarășul llie terdeț -

fUrmare din pag. 1) 

producții ridicate la hectar, ex
tinderea culturilor duble fura
jere, creșterea producției de 
masă verde de pc pășunile și 
finei ele naturale, urmărind uti

— miliarde tone km —

1971 1972 1973 1974 1975

102.4 118,1 124.8—134.3 146,6—160,1 182,3—198,1

ART. 12. — In perioada 1971- 
1975 se vor moderniza 2 000— 
2 100 km drumuri cu trafic in
tens. Se va da în funcțiune au
tostrada București — Pitești și 
va începe construcția autostră
zii „Litoral’ pe sectorul Bucu
rești — Pod peste Dunăre la 
Giurgeni.

ART 13. — Flota maritimă 
comercială va fi dotată, pînă în 
1975. cu petroliere, mineraliere 
și cargouri pentru mărfuri ge
nerale, de construcție modernă 
ș> cu eficiență economică ri
dicată în exploatare. însumând 
1 123 mii tdw.

ART. 14 _ Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri pentru 
creșterea continuă a eficienței 
activității de transport, prin 
îmbunătățirea indicilor de utili
zare a mijloacelor, optimizarea 
legăturilor dintre centrele de 
producție și cele de consum, re
partizarea rațională a volumu

— miliarde lei —

1971 1972 1973 1974 l!.175 1971 —1975

Investit ii—total 75,8 87,2 97,8 103.4 105,8 470
din care repartizat pentru i 
— industrie 42,8 54,9 62,3 62,3 58,9 281,2
— industria construcțiilor 3,7 3,3 3,4 3,9 4,2 18,5
— agricultură (inclusiv silvicul

tura. gospodărirea apelor și 
alte activități din cadrul a- 
griculturii, care sînt cuprin
se în volumul de investiții 
ale ramurilor respective) 14,1 13,7 15,9 18,1 19,6 81.4

din care : credite pentru C.A.P. 2.1 2,2 2,6 2.9 3,2 13,0
— transporturi și 

telecomunicații 8,3 8,6 10,2 12,4 14,1 53,6
— comerț, alimentație publică, 

hoteluri, silozuri și baze de 
depozitare 2,5 2,4 2,3 2.8 3,2 13,2

— învățămînt. cultură, ocrotirea 
sănătății 1.7 1.8 1.9 2,0 2,2 9,6
— știință 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 4,5
— construcții de locuințe 2,4 2,5 2,7 3,0 3,7 14,3
— gospodărie comunală 1,5 L2 1,4 1,7 2,3 8,1

ART. 18 — In vederea rcali-x 
zării investițiilor și creșterea e- 
fieienței economice. Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri pentru :

a) elaborarea din timp și la 
înalt nivel calitativ a do
cumentațiilor tehnice pentru 
noile obiective dc investiții, pe 
baza prospectării pieței inter
ne și externe;

b) încheierea contractelor pen
tru instalațiile și utilajele din 
țară și din import, asigurindu- 
se livrarea acestora corelată cu 
termenele de punere în func
țiune a noilor obiective de in
vestiții;

c) dimensionarea construcții
lor in strinsă concordanță cu 
cerințele și specificul activită
ții pentru care sînt destinate, 
evitindu-se exagerările de orice 
fel; se vor adopta construcții 
ușoare, economice și se vor am
plasa instalațiile in aer liber 
ori de cile ori procesul tehno
logic permite aceasta;

d) proiectarea și realizarea 
clădirilor industriale, astfel 5n- 
cît să nu mai necesite lucrări 
de finisaj, cu excepția acelora 
impuse de procesul tehnologic;

e) amplasarea noilor obiec
tive stabilite pe județe, astfel 
Incit sâ se evite scoaterea din 
circuitul agricol a,unor tere
nuri fertile și cheltuieli costi
sitoare pentru fundații și lu
crări conexe:

f) cooperarea unităților din 
aceeași zonă în realizarea și 
exploatarea utilităților, în sco
pul economisirii investițiilor și 
a cheltuielilor de producție;

g) ieftinirea lucrărilor de con
strucții, prin îmbunătățirea or
ganizării activității pe șantiere, 
creșterea gradului de utilizare 
a mașinilor și utilajelor din do
tarea organizațiilor de construc
ții, gospodărirea mai bună a 
materialelor;

h) pregătirea din timp a ca
drelor necesare pentru noile o- 
biective de investiții.

ART. 19. — Productivitatea 
muncii pe salariat va crește pe

pe perioada 1971-1975
lizarea în mai mare măsură in 
hrana animalelor a furajelor de 
volum.

ART. 11. — Volumul total 
al traficului de mărfuri cu mij
loace de transport de folosință 
generală va fi de ■ 

lui de transport pc diferite ca
tegorii de mijloace, creșterea 
gradului de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de 
transport, precum și extinde
rea sistemelor moderne de 
transport pe palete și în contai
nere.

ART. 15. — In planul de 
cercetare științifică pe perioa
da 1971—1975 vor fi cuprinse 
teme în domeniul științelor teh
nice — îndeosebi construcții de 
mașini, electronică și electro
tehnică, metalurgie, industria 
chimică și a materialelor de 
construcții — al științelor a- 
gricole Și biologice, fizice, pre
cum și a celor economice-so- 
ciale.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru cercetarea cu 
prioritate și punerea în aplica
re a temelor care contribuie la i

a) lărgirea bazei de materii 
prime, prin introducerea în cir

perioada 1971—1975 cu cel pu
țin 42 la sută în industrie, 35 
la sută în activitatea de con- 
slrucții-montaj și 33 la sută în 
transporturile feroviare.

Sarcinile privind creșterea 
productivității muncii se con
sideră minimale; Consiliul de 
Miniștri va lua măsuri ca mi
nisterele și celelalte organe 
centrale să asigure creșteri ca
re să ducă la depășirea nive
lelor prevăzute, ca urmare a 
promovării tehnicii noi și a 
îmbunătățirii permanente a or
ganizării producției și a muncii.

ART. 20. — Numărul de sa- 
lariați va crește pe ansamblul 
economiei în anul 1975 față de 
1970 cu 1 milion.

ART. 21. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca Ministe
rul Invățămîntului și ceilalți ti
tulari de plan să asigure!

a) calificarea prin școli a 
1 060—1 070 mii cadre, din care i 
690—700 mii muncitori califi
cați, 230—235 mii cadre cu pre
gătire medie dc specialitate, 
135—140 mii cadre cu pregătire 
superioară;

b) apropierea invățămîntului 
de producție, la toate nivelele 
de școlarizare, prin intensifica
rea pregătirii practice a'elevi
lor și studenților și prin rea
lizarea de ateliere școlare cu 
sprijinul unităților beneficiare 
de absolvenți;

c) generalizarea pînă în anul 
1973 a invățămîntului obliga
toriu de 10 ani;

d) perfecționarea continuă a 
tuturor categoriilor de cadre, 
prin reciclare profesională.

ART. 22. — In anul 1975, 
cheltuielile de producție la 
1 000 lei producție marfă in in
dustria republicană, exprimate 
în prețuri in vigoare la 1, I. 
1971, se vor reduce față de a- 
nul 1970 cu 11—12 la sută. O a- 
tenție deosebită se va acorda 
reducerii cheltuielilor materiale.

Prețul de cost pe tona km 
convențională va scădea în a- 

cuitul economic și valorificarea 
superioară a noi resurse natu
rale;

b) creșterea rezervelor geolo
gice și identificarea de noi re
zerve; '

c) realizarea de noi materiale 
îidocuitoare și extinderea utili
zării lor în producție, în vede
rea reducerii consumului de 
materii prime naturale;

d) elaborarea de tehnologii 
noi și perfecționarea celor e- 
xistente, pentru a se obține îm
bunătățirea caracteristicilor teh
nice și calitative ale produselor 
și reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie;

o) realizarea de noi mașini, 
utilaje și instalații moderne, cu 
performanțe tehnice și econo
mice ridicate.

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

Din venitul național, se va 
repartiza pentru fondul de a- 
cumulare 30—32 la sută, iar 
pentru fondul de consum 68—70 
la sută.

ART. 17. — Volumul total al 
investițiilor centralizate din 
fondurile statului pe perioada 
1971—1975 va fi de 470 mili
arde lei.

Pe principalele ramuri ale e- 
conomiei și pe ani vor fi alo
cate următoarele volume de in
vestiții i 

nul 1975 față de 1970 în trans
porturi feroviare cu 11—12 la 
sută și în transporturi auto cu 
13—14 la sută. La întreprinde
rile agricole de stat, cheltuielile 
la 1 000 lei producție marfă — 
în prețuri de livrare — vor 
scădea în anul 1975 față de 
1970 cu 12—13 la sută.

Sarcinile de reducere a pre
țului de cost se consideră mi
nimale. Consiliu) de Miniștri va 
lua măsuri ca titularii planului 
de stat să asigure creșterea e- 
ficienței folosirii mijloacelor 
materiale și fondurilor bănești 
cu care sînt dotate unitățile e- 
conomice, prin reducerea con
sumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, extinderea utilizării înlo
cuitorilor, îndeosebi de metal și 
lemn, precum și a celorlalte 
cheltuieli de producție.

ART. 23. — Volumul totul 
al schimburilor de mărfuri cu 
străinătatea va crește, în pe
rioada 1971—1975 față de 1966— 
1970, cu 61—72 la sută.

ART. 24. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri că minis
terele, celelalte organe centrale 
și comitetele executive ale con
siliilor populare județene și al 
municipiului București să asi
gure :

a) creșterea eficienței expor
tului. diversificarea formelor de 
comerț exterior, prospectarea 
pieței externe și studierea ten
dințelor conjuncturale în pers
pectivă, precum și respectarea ri
guroasă a condițiilor prevăzute 
în contractele externe;

b) extinderea în continuare a 
colaborării și cooperării cu toa
te țările socialiste;

c) măsuri pentru realizarea 
prevederilor cuprinse in „Pro
gramul complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a 
colaborării și dezvoltării inte
grării economice socialiste a ță
rilor membre ale G.A.E.R.", 
promovind forme, căi și metode 
de lărgire continuă a colaboră

rii economice și tehnico-știin- 
țifice;

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

e) extinderea relațiilor eco
nomice cu țările capitaliste dez
voltate.

ART. 25. — Volumul total al 
desfacerilor de mărfuri cu a- 
mănuntul, exprimat în prețuri 
în vigoare la 1. I. 1971, va creș
te cu 40,47 la sută în 1975 față 
de 1970.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri pentru J

a) diversificarea producției 
bunurilor de consum prin 'rea
lizarea de noi produse și sor
ii monte variate, care să satis
facă cerințele tuturor categori
ilor de consumatori, îmbunătă
țirea calității mărfurilor și a 
modului de prezentare;

b) extinderea de către indus
tria locală, de stat și coopera
tistă, a producției de bunuri de 
consum, prin valorificarea re
surselor locale, care să îmbo
gățească sortimentul de mărfuri 
și să satisfacă cu produse spe
cifice cerințele populației din 
diferite zone ale țării;

c) îmbunătățirea de către or
ganele comerciale, de stat și co
operatiste, a nivelului de ser
vire al populației, prin extin
derea și repartizarea judicioa
să a rețelei de desfacere pe 
teritoriu, buna gospodărire a 
fondului de mărfuri, promova
rea unor forme și metode su
perioare de vînzare în toate u- 
nitățile.

ART. 26. — Volumul servi
ciilor prestate populației — în 
prețuri de tarif la 1. I. 1971 — 
va crește cu 55—61 la sută în 
1975 față de anul 1970.

Consiliul de Miniștri va lua 
măsuri ca ministerele, organele 
centrale și comitetele executive 
ale consiliilor populare județe
ne și al municipiului București 
să lărgească gama prestărilor de, 
servicii, prin diversificarea ac-, 
tivității de servicii, extinderea' 
celor existente și introducerea 
unor forme noi, să asigure re
partizarea teritorială mai judi
cioasă a unităților prestatoare, 
în vederea satisfacerii în con
diții cît mai bune a solicitări
lor populației de la orașe și 
sate.

ART. 27. — In perioada 1971- 
1975 se vor construi de către 
stat 522 mii apartamente, din 

- care circa 272 mii apartamente 
din fondurile centralizate ale 
statului și circa 250 mii apar
tamente din fondurile populației 
cu sprijinul statului în credi
te și execuție.

ART. 28. — Veniturile to
tale reale ale populației vor 
spori cu 40—46 la sută în 1975 
față de 1970.

ART. 29. — Veniturile din 
salarii în anul 1975 față de 
1970 vor crește cu 53 la sută ; 
în anul 1975 salariul nominal 
va ajunge în medie Ia 1 805 
lei, iar salariul minim se va 
majora la I 000 lei în 1972 și 
1 100 lei în anul 1975.

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

ART. 31. — Veniturile reale 
ale țărănimii provenite din 
munca în cooperativele agrico
le de producție și din gospo
dăriile personale — calculate 
pe o persoană activă — cores
punzător producției agricole 
planificate vor fi mai muri în 

—14XZ5_ fiiță de 1970 cu 22—30 la 
sută.

ART. 32. — Pensiile de asi
gurări sociale și celelalte cate
gorii de pensii plătite din fon
durile statului j se vor majora 
în cursul anului 1972, fondu
rile alocate în acest scop la 
nivelul unui an întreg fiind de 
1,9 miliarde lei.

Pensia medie de asigurări so
ciale va fi în 1975 cu peste 18 
la sulă mai mare 1 iță de anul 
1970.

ART. 33. — Se majorează 
alocația pe un copil în medie 
cu 27 la sută și ee extinde p,a- 
ta acesteia pînă la virsta de 
16 ani, începînd de la 1 septem
brie 1971.

ART. 34. — Pentru a se asi
gura baza materială necesară 
dezvoltării invățămîotuiui de 
toate categoriile, în anii 1971— 
1975 vor fi construite 10,9 mii 
săli de clasă și 85,5 mii locuri 
In internate pentru invățăinin- 

tul de cultură generală, învă- 
țămîntul tehnic și liceal de 
specialitate ; în învățământul 
superior, vor fi dale in func
țiune 221 mii mp suprafețe noi 
de învățămînt.

ART. 35. — ln perioada 1971 
—1975, capacitatea grădinițelor 
cu cămin va fi sporită cu 50,1 
mij locuri, a caselor de copii 
cu 10 mii locuri și a creșelor 
cu 72,1 mii locuri.

ART. 36. — Pentiu îmbună
tățirea continuă a stării de să
nătate a populație., se Vor lăr
gi acțiunile profilactice și de a- 
sistență medicală, prin asigu
rarea cadrelor de speciali1.j'ie, 
îmbunătățirea calității deservi
rii medicale, extinderea rețelei 
și perfecționarea bazei materia
le. In perioada 1971--1975. nu
mărul paturilor de asistență 
medicală vq crește cu 20.8 mii 
paturi prin construcții noi : se 
va extinde și moderniza dota
rea unităților spitalicești.

ART. 37. — Consiliul de Mi
niștri va lua măsuri ca titularii 
de plan i

a) să execute în cadrul obiec
tivelor de investiții toate lucră
rile de protecția muncii impuse 
de condițiile specifice ale acti
vității productive;

b) sâ folosească cu maximum 
de eficiență mijloacele mate
riale și bănești alocate crește
rii gradului de securitate a 
muncii, îmbunătățirii continue 
a condițiilor de muncă, în toate 
sectoarele de activitate, în ve
derea prevenirii accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor pro
fesionale.

’ ART. 38. — In anii 1971 — 
1975 se va extinde cu circa 
1 900 km rețeaua de distribut e 
a apeî, cu 1 240 km rețeaua de 
canalizare și 1 100 km rețeaua 
de gaze; parcul de mijloace 
de transport urban în comun 
de persoane va fi dotat cu 
circa 6 600 vehicule.

ART. 39 — Consiliul de Mi
niștri al Republicii Soc’aliste 
România este autorizați

a) să desfășoare pe ministere, 
alte organe centrale și consilii 
populare județene și al mu
nicipiului București — titular^ 
ai planului de stat — prevede-* 
rile din planul cincinal de dez
voltare economico-socială a Re
publici Socialiste România pe 
perioada 1971—1975 și să ie 
transmită acestora -sarcinile ce 
le revin pe fiecare an. Sarci
nile desfășurate pe ani și titu
lari ai planului de stat vor fi 
defalcate de aceștia pe centra
le industriale sau unități asi
milate acestora, direct subordo
nate, respectiv pe comitetele e- 
xecutive ale consiliilor popu
lare municipale și orășenești;

b) să ia măsuri pentru desfă
șurarea în profil teritorial a 
prevederilor planului cincinal 
de dezvoltare economico-socia
lă a Republicii Socialiste Ro
mânia pe perioada 1971—1975 
și să transmită comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare 
județene Și al municipiului 
București, în termen de 60 de 
zile de la data prezentei legi, 
sarcinile ce le revin pe fiecare 
an ;

c) să stabilească măsuri ne
cesare pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și creșterea e- 
ficienței economice in toate do
meniile de activitate ;

d) să prezinte spre adoptare 
Marii Adunări Naționale pro
puneri de îmbunătățire a pla
nurilor anuale față de nivelele 
stabilite prin planul cincinal 
pe anul respectiv ca urinare a 
realizărilor din anii precedenți 
și a unor clemente noi apărute 
in economia națională;

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

f) Consiliul de Miniștri va 
raporta anual Marii Adunări 
Naționale modul în care se re
alizează prevederile planului 
de stat.

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

Din împuternicirea Consiliu
lui du Miniștri, supun Marii A- 
dunări Naționale, spre dezbate
re și aprobare, proiectul de le
ge cu privire Iu organizarea și 
conducerea unităților socialiste 
dc stat.

însemnătatea și actualitatea 
problemelor a căror reglemen
tare o urmărim pe această 
cale devin și mai evidente în 
lumina sarcinilor înscrise în cin
cinalul actual, etapă importan
tă a programului dc făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, elaborat de Congre
sul al X-Jea al Partidului Co
munist Român.

Ritmurile înalte de creștere 
prevăzute, accentul pus pe la
turile calitative ale dezvoltării, 
pe modernizarea producției și 
ridicarea eficienței ccr rezolva
rea unor probleme economice 
complexe și impun îmbunătă
țirea întregii activități de orga
nizare și conducere din uni
tățile socialiste.

Orientat in această direcție, 
proiectul de lege urmărește — 
in cadrul centralismului demo
cratic — promovarea inițiati
vei creatoare a întreprinderilor 
și centralelor, întărirea răspun
derii lor față de plan. El de
finește și sistemulizeaz.ă atribu
țiile și răspunderile unităților 
socialiste pe toate treptele or
ganizatorice, stabilește compe
tențele de decizie ale organelor 
lor de conducere colectivă, in- 
tegrindu-sc organic în ansam
blu) măsurilor adoptate în ulti
mii ani pentru perfecționarea 
mecanismului nostru economic.

Reglementările propuse se în
temeiază pe Directivele Confe
rinței Naționale și ale Congre
sului a‘ X-lea al partidului. La 
elaborarea lor s-a ținut seama 
de rezultatele dobîndite pînă în 
prezent de comitetele de. direc
ție din întreprinderi, de expe
riența acumulată de centralele 
industriale în cei doi ani de 
activitate și de concluziile se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
încheierea consfătuirii dc lucru 
cu cadrele de conducere din 
centrale. Supus unei ample 
dezbateri publice și definitivat 
după examinarea atentă a nu
meroaselor propuneri făcute de 
oamenii muncii, de întreprin
deri și centrale, proiectul sin
tetizează astfel o largă confrun
tare dc opinii, este un rod al 
gîndirii și experienței noastre 
colective.

Unitatea de bază a economiei 
naționale — așa cum se speci
fică în lege — este întreprinde
rea în care oamenii muncii își 
exercită direct prerogativele ce 
decurg din dubla lor calitate 
de proprietari și producători ai 
bunurilor materiale.

Principala atribuție a între
prinderii și a organelor sale de 
conducere colectivă constă în 
elaborarea planului propriu, ca 
parte integrantă a planului de 
stat, și stabilirea măsurilor care 
să asigure îndeplinirea riguroa
să a tuturor prevederilor sale. 
Pentru a face față răspunde
rilor ce le revin, întreprinde
rile au fost investite cu com
petențele necesare utilizării e- 
ficiente a capacităților de pro
ducție, a întregului lor poten
țial tehnic și uman.

In exercitarea drepturilor ce 
le-au fost acordate, organele de 
conducere colectivă din între
prinderi trebuie să-și îndrepte 
atenția — in spiritul unei înal
te responsabilități — spre per
fecționarea continuă a tehno
logiilor, înnoirea producției și 
ridicarea calității produselor, 
normarea și reducerea consu
mului de materii prime și ma
teriale, folosirea • completă a 
timpului de lucru, îmbunătăți
rea organizării producției și a 
muncii. Capătă, de asemenea, o 
însemnătate tot mai mare mo
bilizarea rezervelor care apar 
în fiecare întreprindere în pro
cesul creșterii economice, ca ur
mare a experienței acumulate, 
a ridicării calificării profesio
nale și a maturizării colectivu
lui.

Posibilitatea întreprinderii de 
a constitui diferite fonduri la 
dispoziția sa atrage obligația u- 
tilizării lor chibzuite pentru e- 
fectuarea de modernizări și îm
bunătățiri ale tehnologiilor de 
fabricație, ca și pentru stimu
larea materială a colectivului 
prin premii și investiții sociale 
(locuințe, Creșe, cămine, cantine, 
baze sportive ele.).

Centralele industriale sînt 
concepute ca mari unități eco
nomice. Constituirea lor expri
mă procesul de concentrare a 
producției în mari complexe in
dustriale, capabile să facă față 

cerințelor cure decurg Jilr pro
gresul tehnico-științific contem
poran, din dinamismul și di
versifica rea economiei națio
nale.

Atribuțiile conferite centrale
lor urmăresc să evite transfor
marea lor in verigi intermedia
re dc coordonare sau îndruma
re administrativă, să le orien
teze ferm spre îndeplinirea sar
cinii fundamentale, de conduce
re efectivă și eficientă a între
gii activități economice din sec
torul ce le-a fost încredințat.

In scopul folosirii cît mai ra
ționale a capacităților de pro
ducție, centralele sînt chemate 
să realizeze profilarea și spe
cializarea unităților componen
te, să organizeze relații stabile 
de cooperare între întreprinde
rile subordonate, ca și cu cele
lalte centrale. In aceeași ordine 
de preocupări, trebuie gîndită 
și problema unor capacități de 
producție care ar putea satis
face în condiții mai economice 

, nevoile comune ale mai mul
tor întreprinderi sau chiar âlc 
mai multor centrale. Acestea 
constituie obiective de impor
tanță majoră în procesul de 
făurire a unor structuri indus
triale moderne, capabile să a- 
sigure mobilitatea de adnotare 
la cerințele în continuă schim
bare ale pieței. un nivel înalt 
a| productivității muncii, al ca
lității și al rentabilității pro
ducției.

In același spirit de economi
citate trebuie să acționeze cen
tralele pentru organizarea unor 
activități caro, dispersate la fie
care întreprindere. ar implica 
risipă de fonduri, de timp sau 
de cadre. Avem în vedere com
petențele centralelor de organi
zare unitară și în interesul tu
turor unităților componente a 
activităților de cercetare-dezvol- 
tare. de proiectare, de aprovi
zionare tehnico-materială și de 
desfacere a producției.

Purtînd întreaga răspundere 
pentru elaborarea și realizarea 
planului la toți indicatorii, cu 
posibilități *de a-și constitui fon
duri pentru investiții și tehnică 
nouă, centrala are funcția de a 
integra activitatea curentă a în
treprinderilor și unităților sub
ordonate în dezvoltarea pe ter
men lung a economiei națio
nale. De aici decurg șt obli
gațiile centralelor de a elabora 
studii pe temeiul cărora să-și 
situeze cît mai judicios activi
tatea în ansamblul ramurii și 
al întregii economii, să-și asi
gure o participare cît mai a- 
vantajoasă la schimburile in
ternaționale.

O premisă esențială pentru 
îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ale centralelor con
stă în înfăptuirea unei politici 
de cadre judicios concepute, 
pe criterii exigente de se
lecție și promovare, care 
să le asigure, în lumina nevoi
lor curente și de perspectivă, 
pregătirea profesională a tutu
ror categoriilor de muncitori, 
tehnicieni, ingineri economiști 
și alți specialiști.

Conducerile centralelor au da
toria să se ocupe de perfecțio
narea continuă a gestiunii, prin 
îmbunătățirea structurilor orga
nizatorice și stabilirea gradului 
de autonomie al fiecărei uni
tăți componente, în raport cu 
sarcinile ei specifice în cadrul 
activităților centralei. Ele tre
buie să acționeze energic pen
tru înlăturarea formelor biro
cratice de lucru, pentru rațio
nalizarea aparatului tehnic și 
administrativ, a cărui eficiență 
decurge nu din număr, ci din 
capacitatea de a rezolva opera
tiv, cu spirit de răspundere, 
problemele cu care sînt con
fruntate unitățile.

Proiectul de lege stabilește 
atribuțiile concrete ale comite
telor și ale consiliilor oameni
lor muncii, aplicînd astfel la 
nivelul întreprinderilor și al 
centralelor principiul constitu
țional al conducerii colective. 
El definește dreptul dc decizie 
al organelor de conducere colec
tivă din întreprinderi și 
centrale în probleme fun
damentale ale vieții și activi
tății unităților, cum sînt apro
barea planurilor cincinale și a- 
nuale, a bilanțurilor, a docu
mentațiilor pentru lucrări de 
investiții, și precizează compe
tențele de rezolvare operativă a 
problemelor curente.

Prin modul in care este re
glementată organizarea și func
ționarea organelor de conduce
re colectivă, s-a urmărit o cit 
mai temeinică fundamentare a 

hetăririlor prin confruntarea o- 
piniilor și fructificarea expe
rienței factorilor de răspundere, 
a specialiștilor din diferitele 
compartimente ale unității, ca 
și a maselor de oameni ai mun
cii care participă prin repre
zentanții lor la adoptarea de
ciziilor.

Un rol fundamental in sti
mularea inițiativei maselor 11 
are instituționalizarea adunării 
generale a oamenilor muncii, 
forma superioară a conducerii 
colective, forul prin care clasa 
muncitoare. oamenii muncii, 
participă in mod organizat ta 
conducerea activității economi
co-sociale.

Intre atribuțiile conferite adu
nărilor .generale, sc cuvin subli
niate în primul rînd dezbate
rea planurilor anuale și de 
perspectivă, ca și a măsurilor 
menite să asigure realizarea lor; 
aprobarea contractului colectiv 
de muncă șj a formelor de re
munerare a muncii utilizate in 
unitate; analiza modului în ca
re s-au înfăptuit sarcinile de 
plan și prevederile contractu
lui colectiv; aprobarea dării de 
seamă prezentată de organul 
dc conducere asupra activității 
unității și a modului de utili
zare a beneficiilor; alegerea și 
revocarea reprezentanților oa
menilor muncii în organele de 
conducere colectivă. Prin drep
tul de control asupra orcane
lor de conducere, inclusiv drep
tul de a considera ca nesatis
făcătoare activitatea acestora, a- 
dunarca generală constituie u- 
nul dintre cele mai fertile te
renuri pentru afirmarea rolului 
conducător a| clasei muncitoa
re. pentru dezvoltarea comple
xă a personalității oamenilor 
muncii și reprezintă o expres:e 
vie. concretă i politicii parti
dului de adîncire continuă a 
democratismului socialist.

Măsurile propuse spre legi
ferare nu numai că nu slăbesc 
rolul ministerelor dar sporesc 
răspunderea lor pentru înfăp
tuirea politicii partidului și sta
lului în ramurile sau domeni
ile de activitate de care se c- 
cupă.

Realizarea integrală a sarci
nilor înscrise în planul de stat 
reprezintă obligația primordială 
a ministerelor. Ele trebuie să 
exercite un control calificat și. 
eficient asupra activității des
fășurate de centrale și să asi
gure condițiile pentru realiza
rea planului în fiecare între
prindere.

Conducerile ministerelor sînt 
chemate să introducă un stil 
nou de muncă în relațiile lor 
cu unitățile, să înlăture formele 
birocratice care îneacă activi
tatea vie, aplicînd cu consec
vență indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a subli
niat în repetate rînduri că i 
.Factorii de răspundere din mi
nistere și organele centrale nu 
trebuie să-și bazeze munca oe 
referate, ci sâ meargă jos — 
în întreprinderi, combinate, cen
trale — pentru a cunoaște ne
mijlocit realitatea și a soluționa 
concret problemele ridicate de 
viață, pentru a acorda unități
lor un sprijin real și compe
tent11.

In același timp, degrevate de 
unele atribuții preluate de uni
tăți. ministerele au datoria 
să-și concentreze în mai mare 
măsură preocupările spre inves
tigarea aprofundată a tendin
țelor progresului tehnico-știin
țific și a cerințelor care decurg 
din participarea României la di
viziunea internațională a mun
cii, pentru a da o orientare 
cît mai fundamentată dezvoltă
rii de perspectivă a ramurilor 
și subramurilor.

In esență, reglementările pro
puse stabilesc un cadru orga
nizatoric mai suplu și mai e- 
ficient, întemeiat pe j definire 
rațională a competențelor di
feritelor organe de decizie; 
creează un instrument de per
fecționare a formelor și meto
delor de conducere a economiei 
și asigură o participare mai 
largă a maselor la înfăptuirea 
politicii partidului și statului.

îmi exprim convingerea că, 
acordînd acestui proiect putere 
de lege, contribuim la reali
zarea unor condiții superioare 
pentru atingerea marilor obiec
tive înscrise în actualul plan 
cincinal, pentru o mai deplină 
punere în valoare a u - arse
lor inepuizabile de creație și 
progres ale onnduirii noastre 
socialiste.
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Expunerea la proiectul de lege privind 
încadrarea și promovarea în muncă a

s

personalului din unitățile socialiste de stat 5

— prezentată de tovarășul Gheorghe Pană —
Din însărcinarea Consiliului 

de Slal și a Consiliului de Mi
niștri, pcrmiteți-mi să vă pre- 
.zint, spre dezbatere și aprobare, 
proiectul de lege privind înca- 
-drarca și promovarea in mun
că a personalului din unitățile 
«ocialiste de stat. Elaborarea 
acestui proiect de lege este o 
reflectare a preocupării con
secvente a partidului și statu
au nostru pentru aplicarea in 
practică a măsurilor de perfec
ționare continuă a conducerii 
întregii vieți economice și socia
le a țăr i, potrivit cerințelor ac
tualei etape de dezvoltare a 
Mnmâniei.

Înfăptuirea sarcinilor de dez
voltare în ritm susținut a eco
nomiei naționale, introducerea 
-celor mai noi realizări ale ști
inței și tehnicii in toate dome
niile de activitate impun cu 
stringență utilizarea cit mai ju- 
-dicioasâ a cadrelor, în concor
danță cu pregătirea, aptitudinile 
ș» experiența fiecăruia, spori
rea rolului și competenței lor 
5n organizarea și conducerea 
proceselor de producție. Tocmai 
de aceea, in ansamblul măsuri
lor de perfecționare a condu
cerii și organizării economiei 
naționale, partidul și statul 
nostru acordă o atenție deose
bită îmbunătățirii continue a 
activității de încadrare și pro
movare în muncă a persona
lului din unitățile socialiste de 
«tat.

Noul proiect de lege răspun
de acestei necesități. El regle
mentează — pentru prima dată 
$n țara noastră — în mod uni
tar, sistemul de încadrare și 

«promovare a tuturor categorii
lor de personal, organizarea și 
«Jesfășurarea examenelor sau 
concursurilor, modul de apre
ciere a activității personalului, 
^•endițiîle de studii și vechime. 
Proiectul de lege se prezintă 
ca un act normativ util în ac
tuala perioadă a construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, urmărind ca între
gul proces de încadrare și pro
movare a cadrelor să contribuie 
la îndeplinirea, la un nivel ca
litativ superior, a sarcinilor 
mari și complexe ale dezvoltă
rii economico-sociale a țării 
noastre.

înainte de a vă prezenta cî- 
teva dintre caracteristicile de 
bază ale noii reglementări ce 
vă este supusă spre legiferare, 
mă simt dator să subliniez în 
fața Marii Adunări Naționale 
aportul deosebit al tovară
șului secretar generai Nicolae 
Ceaușescu la inițierea Și elabo
rarea acestui proiect de lege. 
■Cu competența remarcabilă, cu 
spiritul înnoitor și perseveren
ța care-i sînt caracteristice, se
cretarul general a! partidului 
a dat indicații prețioase, pe tot 
parcursul elaborării acestei re
glementări. pentru definirea cu 
claritate a problemelor esen
țiale și pentru fundamentarea 
-științifică a prevederilor pro-* 
iectului de lege. In acțiunea de 
elaborare a acestui act norma
tiv. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urmărit stăruitor ca principi
ile de încadrare și promovare 
în muncă a personalului din u- 
nttățile socialiste de stat — 
parte integrantă a politicii ge
nerale de cadre a partidului 
nostru — să se reflecte în lege, 
prin criterii obiective și me
tode științifice, în așa fel in
cit ele să asigure, și în acest 
domeniu, înfăptuirea echității 
socialiste, să promoveze spiritul 
de înaltă exigență față de pre
gătirea profesională și rezultate
le muncii fiecăruia, să permită 
aprecierea cit mai realistă a 
capacității, aptitudinilor și com
portării cadrelor, mai ales a 
celor care îndeplinesc funcții 
de conducere.

Proiectul de lege supus a- 
brobării dumneavoastră se re

feră la o latură esențială a ac
tivității umane. In evaluarea 
importanței noii reglementări 
trebuie să pornim de la reali
tatea fundamentală că proprie
tatea socialistă asupra mijloa
celor de producție și dezvoltarea 
continua a economici naționale 
creează tuturor cetățenilor po
sibilitatea să desfășoare o ac
tivitate utilă societății.

In dubla calitate de proprie
tari și producători, oamenii 
muncii au dreptul și în același 
timp obligația de a participa 
nemijlocit la conducerea și or
ganizarea producției și a mun
cii, poarta răspunderea pentru 
utilizarea cît mai judicioasă a 
mijloacelor materiale și finan
ciare ale unității în care lu
crează, încredințate dc societate 
spre administrare. Este firesc 
și necesar, totodată, ca oame
nii muncii din fiecare unitate 
să-și spună părerea și în pri
vința promovării celor mai bu
ne cadre in funcții de condu
cere. Se înțelege că colectivul 
in mijlocul căruia lucrează cu
noaște cel mai bine și poate 
să aprecieze obiectiv capacita
tea, calitățile și rezultatele în 
muncă ale cadrelor care urmea
ză să fie promovate.

De altfel. în ansamblu, pro
iectul de lege se prezintă ca 
un instrument eficient de a- 
dîncire a aplicării principiilor 
democratismului socialist în 
viața unităților economice, so- 
cial-culturale și administrative. 
In această ordine de idei, pro
iectul de lege prevede că orice 
încadrare în muncă se aduce la 
cunoștința colectivului in care 
persoana respectivă urmează să 
lucreze. Colectivul are dreptul 
să-și spună părerea în legătură 
cu activitatea desfășurată de 
cadrele care sînt propuse pen
tru promovare; persoanele care 
nu obțin recomandări favora
bile din partea colectivului nu 
pot fi promovate. De asemenea, 
colectivul poate cere aplicarea 
unor sancțiuni administrative a- 
ceiora care desfășoară o activi
tate profesională necorespunză- 
toare sau nu respectă ordinea 
și disciplina la locul de mun
că. Atribuțiile noi care sînt 
conferite colectivelor de oa
meni ai muncii la încadrarea 
și promovarea personalului a- 
testă o nouă dezvoltare a de
mocrației noastre muncitorești, 
a democrației socialiste.

In proiectul de lege sînt de
finite, cu toată claritatea, cri
teriile care trebuie avute în 
vedere atît la încadrarea în 
munca, cît și la promovarea în 
funcții de conducere. Desigur, 
aceste criterii sînt diferite pen
tru muncitori și, respectiv, pen
tru personalul tehnic, econo
mic. de altă specialitate și ad
ministrativ Este de remarcat 
că, în ansamblu, criteriile de 
încadrare și promovare în mun
că cuprinse în proiectul de lege 
supus aprobării dumneavoastră, 
asigură o repartizare mai ju
dicioasă a cadrelor la locurile 
de muncă, decît pină acum, în 
concordanță cu capacitatea și 
pregătirea profesională a fiecă
ruia. sînt de natură să reali
zeze o mai bună stabilitate a 
cadrelor, creind fiecărei per- 
s< ane o perspectivă de promo
vare în trepte sau gradații și, 
respectiv, in categorii sau func
ții.

Cu deosebire rețin atenția 
condițiile prevăzute pentru pro
movarea cadrelor în funcții de 
conducere: cunoștințe profesio
nale temeinice, experiență in 
muncă corespunzătoare sarcini
lor ce urmează să li se încre
dințeze, aptitudini pentru mun
ca de conducere și de organi
zare, înțelegerea și slujirea 
consecventă a intereselor gene
rale ale societății. Inspirîndu- 
ne din bogăția de idei cuprinsă 
in expunerea tovarășului Nicolae

Ceaușescu la consfătuirea cu 
cadrele din domeniu] ideologie, 
în proiectul dc lege s-a pre
văzut ca promovarea în func
ții de conducere să se facă din 
rindul acelor cadre care au, pe 
lingă o înaltă pregătire profe
sională și iui nivel politic și 
ideologic ridicat, o ținută mo
rală corectă în societate, să fie 
buni conducători politici la lo
curile lor de muncă. După cum 
se vede, este vorba de criterii 
mult mai cuprinzătoare, întru- 
cît, așa cum a arătat practica, 
numai condițiile de studii și 
vechimea in muncă s-au dove
dit a fi insuficiente în selec
ționarea și promovarea cadre
lor în funcții dc conducere.

Un element nou, de o mare 
însemnătate pentru cunoașterea 
posibilităților și a perspective
lor de dezvoltare și promovare 
a cadrelor, este prevederea din 
proiectul de lege referitoare la 
introducerea sistemului de apre
ciere anuală și acordarea de ca
lificative personalului tehnic, e- 
conomic, de altă specialitate și 
administrativ. Aprecierile și ca
lificativele se acordă de colec
tive stabilite dc conducătorul u- 
nității, pe baza unor criterii, 
prevăzute în proiectul de lege, 
cum sînt' rezultatele obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de ser
viciu: nivelul pregătirii profe
sionale și de cultură generală: 
calitățile personale — spiritul 
de inițiativă, disciplină în mun
că, conștiinciozitatea și perse
verența în îndeplinirea sarci
nilor, prestigiul profesional; 
preocuparea față de interesele 
unității, grija pentru apărarea 
proprietății socialiste, aplicarea 
legilor și păstrarea secretului 
de stat; comportarea în cadrul 
colectivului din care face par
te, în familie și societate, ati
tudinea față de interesele ge
nerale ale patriei. Este clar că 
aprecierile și calificativele ast
fel acordate vor reprezenta in
strumente prețioase în activi
tatea de cunoaștere, selecționa
re și promovare a cadrelor 
înlocuind în acest fel tendin
țele spre subiectivism, superfi
cialitate și arbitrariu. care s-au 
manifestat adesea.

In mod cu totul special se cu
vine să fie subliniată prevede
rea din proiectul de lege potri
vit căreia încadrarea și promo
varea în muncă în unitățile so
cialiste de stat se fac pe bază 
de examen sau concurs. Pnn 
aplicarea acestei prevederi se 
urmărește să se asigure o mai 
judicioasă și exigentă selecțio
nare a cadrelor în toate uni
tățile socialiste de stat, impusă 
de cerințele progresului tehnic, 
ale organizării superioare a 
producției și a muncii. Exame
nele sau concursurile se orga
nizează numai pentru persona
lul tehnic, economic, de altă 
specialitate și administrativ, 
atît pentru funcțiile de execu
ție cît și pentru cele de con
ducere. Pentru muncitori, în
cadrarea în categorii de cali
ficare se face pe bază dc pro
bă practică și verificarea cu
noștințelor profesionale.

In scopul asigurării unui ca
racter deschis, democratic al e- 
xamenelor sau concursurilor, 
posturile vacante se afișează sau 
se publică în presă. Proiectul 
de lege prevede olar condițiile 
de participare și modul de or
ganizare și desfășurare a aces
tora. După ținerea examenului 
sau concursului, organul de con
ducere colectivă sau, după caz, 
conducătorul unității va înca
dra sau promova în postul va
cant pe acela dintre candidații 
reușiți cure, pe lîngă rezulta
tele obținute, are recomandări 
favorabile din partea colecti
vului unde și-a desfășurat ac
tivitatea și a primit cele mai 
bune aprecieri și calificative în 
ultimii doi ani. O asemenea

modalitate de ocupare a pos
turilor vacante constituie un 
antidot împotriva subiectivis
mului, a favoritismului și ne
potismului care s-au manifestat 
în acest domeniu și va asigura 
promovarea cadrelor în raport 
< u gradul de pregătire, expe
riență, competență și capacitate 
organizatorică, dc corectă ati
tudine cetățenească.

Exigențe mult sporite sînt 
prevăzute în proiectul de lege 
in legătură cu promovarea ca
drelor in funcțiile de director, 
director general și alte funcții 
echivalente. ținîndu-se seama 
de calitățile deosebite pe care 
trebuie să le posede conducă
torii unităților, ca organizatori 
competenți ai producției și a 
muncii, ca mililanți activi în 
înfăptuirea politicii partidului 
în domeniile lor de activitate. 
In acest context, potrivit pre
vederilor proiectului dc lege, 
în asemenea funcții pot fi pro
movați specialiști care întrunesc 
condițiile de studii și vechime, 
au ocupat succesiv diferite func
ții de conducere, au acumulat 
o bogată experiență în acest 
domeniu, au dovedit un înalt 
grad de pregătire profesională, 
au o comportare ireproșabilă 
în societate și sînt absolvenți 
ai Institutului central de pre
gătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația 
de stat sau ai unui alt curs 
de perfecționare. In funcția de 
director sau director general, 
promovarea se face fără susți
nerea unui examen sau con
curs, prin numire de către or
ganul de conducere colectivă al 
unității ierarhic superioare, din 
rîndul a 3 candidați propuși de 
o comisie special instituită în 
acest scop la organul superior 
unității la care este postul va
cant

Pornind de la faptul că în 
economia noastră, aflată în plin 
proces de modernizare, nu este 
cu putință să îndeplinești în 
bune condiții funcția de direc
tor fără cunoașterea și însuși
rea temeinică a științei condu
cerii. se prevede ca directorii 
în funcțiune la data apariției 
prezentei legi să absolve, pînă 
la sfîrșilul anului 1976. un curs 
de perfecționare a pregătirii în 
domeniul conducerii și organi
zării producției și a muncii.

Iată, deci, prezentate foarte 
succint, cîteva din coordonatele 
principale ale noii reglementări 
privind încadrarea și promova
rea personalului in unitățile 
socialiste de stat.

Potrivit practicii promovate 
consecvent de conducerea parti
dului, așa cum vă este cunos
cut, proiectul de lege a fost 
publicat în presă și supus dez
baterii publice, stîrnind un in
teres legitim în rîndurile celor 
maj diferite categorii de oa
meni ai muncii. Cele peste 1 000 
de propuneri primite au fost a- 
nalizale cu atenție, multe din 
ele, care se încadrau în spiri
tul noilor reglementări, fiind a- 
vute în vedere la îmbunătăți
rea proiectului de lege.

Inii exprim convingerea că 
măsurile care vă sînt supuse 
spre dezbatere, abordind pe ba
ze principiale noi și într-un 
mod unitar întreaga aotivitate 
de încadrare și promovare a 
personalului din unitățile so
cialiste de stat, vor fi aprobate 
de Marea Adunare Națională. 
Aplicarea lor în viață va con
tribui la valorificarea superi
oară a capacităților creatoare 
ale oamenilor muncii, factor 
determinant de care depinde în 
cel mai înalt grad progresul 
necontenit economic și social, 
înfăptuirea obiectivelor de mare 
amploare și complexitate ale 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră.
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o privești din partea sudului, 
dantelăria hotelului iți amin
tește imediat de i irfurile bra
zilor din jur, in timp ce 
partea dinspre nord seamănă 
eu silueta unui păstrăv care 
■saltă agil din apă. Dar, din 
orice parte ai privi-o con
strucția hotelului nu-ți oferă 
platitudinea unor ziduri o- 
bișnuite. Fantezia arhitectei 
M. Pinchiș de la l.S.A.R.T. 
București, autoarea proiectu
lui, a fost, se pare, dezlăn
țuită ! Ochii vizitatorului, sa
turați de imaginea acestei vi
itoare perle turistice, pătrund 
iii ' interiorul hotelului, tre- 
cind pe rind in cele 59 de 
camere ce cor însuma 120 de 
paturi, apoi in spațiul desti
nat restaurantului, unde vor 
putea servi masa 80 dc. per
soane (fără să mai socotim 
cele 120 de locuri de pe te
rasă). Privirile se perindă 
prin sala clubului, în bucătă
rie și depozitul de alimente, 
iar in < 
centrala 
subsolul construcției, la cca. 
6 metri 
sfredelită de constructori. Sta
diul lucrărilor este mult a- 
vansat, e terminală construc
ția părții de rezistență, zidă
ria și lencuielile interioare 
și exterioare, acoperișul de 
șiță și pinza in valuri de be
ton armat de la acoperișul 
restaurantului. „Cu toate 
greutățile intimpinate din 
cauza condițiilor climaterice

cele din urmă peste 
i termică, situata în

adîncime, in slinca

— ne spunea maistrul con
structor loan Stoica, coordo
natorul lucrării — zidarii din 
echipa lui Alexandru Ghc- 
bedy au /ost prezență la da
torie. Alături de ei au mun
cit dulgherii lui Constantin 
Ebimă. fierarii betonîști con
duși dc Gheorghe Rislea și 
lîmplarii din echipa lui Cor
nel Ran. Toți au lucrat schimb 
după schimb, in condiții nefa- 
vorubțle piiuî find au terminat 
(urnirea betonului la pînza 
restaurantului. Priviți cum fi
nită acum, parcă-s ralurile 
apei".

In interiorul hotelului, cei 
șapte zugravi din formația 
lui Constantin Călătorii, se 
zore.se să lucrez • rit mai mult 
și cit mai bine. Calitatea lu
crărilor executate de acești 
muncitori este apreciată mi 
numai de. conducerea grupu
lui de șantiere din Valea Jiu
lui — constructorul hotelului 
turistic — ci și de beneficiar 
și proiectant. MuTicilorii au 
înțeles că obiectivul este o 
lucrare deosebită, de aceea 
depun toată priceperea și 
hărnicia lor in ceea ce fac. 
Examenul măiestriei este se
ver, dar hotelul a fost în
credințat unor constructori a- 
preciați, price puți, cu mulți 
ani de experiență. Sus pe 
acoperiș se mai lucrează in 
citeva colțuri. Dulgherii lui 
Nicolae Vulpeanu pun șiță 
peste șiță pentru terminarea 
completă a învelișului. Via
tul care suflă cu tărie in 
virful muntelui nu reușește

să smulgă nici o scindurică 
bătută de ei. De la cola 
hotelului turistic Valea dc 
Pești panorama ce se des
fășoară in toate părțile 
este deosebit de frumoasă 
prin cromatica toamnei care 
și-a pus amprenta peste pă
duri și peste crestele mun
ților. Citeva drumuri șer
puind pe culme, strălucesc 
albe iii lumina soarelui. Un 
camion încărcat ru piatră co
boară dc la cariera Pribea- 
gu. Jos, in role, la baraj, alte 
mașini iși descarcă calcarul. 
Zgomotul compresoarelor răz
bate pină aci la hotel, zlcnni, 
locul acesta e incă un șan
tier, un „front" al construc
ției unde voința omului se 
încleștează puternic iii na
tura. Aici conslrur lorii inalță 
barajul lacului de acumulare 
a apelor ce se scurg de pe 
versa nț ii munților. Pe malul 
acestuia, al ți meșteri „șle- 
(uiesc" dantelăria fațetelor a- 
< est ei nestemate care este ho
telul turistic dc la Valea de 
Pești. Tot ce se ihtimplă a- 
cum in acest loc, seamănă cu 
munca bijutierului din ate
lier. Dar miine, cind totul 
va fi gata, cind hotelul iși 
va primi oaspeții, cind pe 
lac vor pluti velele, iar ra
mele bărcilor vor încreți un
dele apelor cristaline, atunci 
totul va fi aidoma briliantu
lui din inelul purtat de de
getul miinii. $i miinile aces
tor constructori vor purta 
briliantul recunoștinței și ad
mirației noastre.
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(Urmare din pag. 1) 

menționat necesitatea îmbunătă
țirii muncii politico-idcolo-4i<e. 
de educare comunistă, patriotică 
a pionierilor.

Participanții au dezbătut apoi 
conținutul și modul de desfă
șurare a activităților pionierești 
și au făcut numeroase propu
neri referitoare la îmbunătăți
rea proiectului de Statut al Or
ganizației pionierilor, la nece
sitatea diversificării activităților 
viitoare.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul Mihai 
Gere, care a transmis salutul 
adresat participantilor de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, rele-

Lucrările 
Secțiunii 

pentru 
pionieri 
a celei 

de-a Il-a 
Conferințe 
Rationale 
a orga ni- Armonie industrială la Paroșeni.

(Urmare din pag. I)

prezentot de deputatul Gheor
ghe Vosilichi, președintele Co
misiei pentru munco, sănătate 
și asigurări sociale.

A urmot apoi discuția gene
rală osupra Proiectului de lege, 
Io care au luot cuvintul depu
tății Andrei Cervencovici, prim- 
secretor al Comitetului județean 
-Arad ol P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Nicolae Dragomir, directorul U- 
zinelor „Electromagnetica" din 
București, Teodora Șerșun. ad
junct al președintelui Comisiei 
pentru problemele oigonizoto- 
rice, stolutare și autonomiei sin

dicatelor a Consiliului Central 
ol U.G.S.R., Mihai Rogoz, sudor 
la Uzinele de outocomioone 
„Steagul Roșu" din Broșov, și 
Vasile Belizna, adjunct al mi
nistrului industriei chimice.

După discuția pe articole a 
Proiectului de lege, Marea A- 
dunare Noțională a adoptat, 
prm vot secret, cu amendamen
tele făcute de deputați, Legea 
privind încadrarea și promova
rea in muncă a personalului din 
unitățile socialiste de stat.

In succesiunea lucrărilor, to
varășul losif Banc, vicepreședin
te ol Consiliului de miniștri, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor,

o prezentot Expunerea Io Pro
iectul de lege privind produce
rea, folosireo și controlul cali
tății semințelor și materiolului 
săditor pentru producția agri
colă vegetolă. Deputatul Dumi
tru Coliu, președintele' Comisiei 
permanente pentru agricultură 
și silvicultură, o dat citire opoi 
raportului acestei comisii și a 
Comisiei juridice la Proiectul de 
lege supus dezbaterii.

La discuția generală asupra 
acestui proiect de lege au luat 
cuvintul deputoții Gheorghe Bil- 
teanu, rectorul Institutului ogro- 
nomic din București. Gheorghe 
Goina, președintele Cooperati
vei agricole de producție din

comuna Sinlano, județul Arad, 
și Nicolae Giosan, președintele 
Academiei de Științe Agricole 
și Silvice.

După discuția pe articole, 
proiectul de lege a fost supus 
votului secret al deputaților.

Cu amendamentele făcute de 
deputați, Marea Adunare Națio
nală o adoptat Legea privind 
producerea, folosirea și contro
lul calității semințelor și mate
rialului săditor pentru produc
ția agricolă vegetală.

Lucrările Sesiunii vor fi relu- 
ote astăzi, 22 octombrie.

(Agerpres)

za(iei 
pionierilor

vînd, în același timp, înalta a- 
preciere pe care secretarul ge
neral al partidului o acordă 
mișcării pionierești. Vorbitorul 
a subliniat grija permanentă a 
partidului pentru îmbunătățirea 
activității Organizației pionieri
lor, pentru formarea unei con
științe politice și civice ridica
te, pentru asigurarea unui vi
itor fericit copiilor și tinere
tului din ’ țara noastră.

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, purtătorii cravatelor 
roșii, prezenți în sală, au a- 
dresat un mesaj tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se 
spune, între altele : Pentru noi, 
pionierii și .școlarii din toate 
județele României socialiste — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — înfrățiți îo 
idealuri, în muncă, in cîntec și 
voioșie, vizitele de lucru pe ca1- 
.re le-ați făcut de-a lungul ani
lor pe meleagurile noastre con
stituie amintiri de neuitat. Vor 
rămîne vii în memoria noastră 
momentele sărbătorești prile
juite de vizita dumneavoastră 
în școli din Capitală, precum și 
cca de ia Școala generală nr. 
56, acolo de unde a pornit che
marea la muncă pat: iotică pio
nierească. Ne-au bucurat nes
pus cuvintele prin care ați a- 
preciat inițiativa .și rezultatele 
muncii' noastre. Dînd glas gîn- 
durilor tuturor copiilor țării, se 
spune în încheierea mesajului, 
noi, delegații celor peste 
1 600 000 de purtători ai crava
telor roșii, ne angajăm solemn 
în fața partidului, a dumnea
voastră, iubite tovarășe secre
tar general, să creștem în spi
ritul înaltelor trăsături ale cla
sei noastre muncitoare, al idea
lurilor Partidului Comunist Ro
mân. luptînd neobosit pentru a 
transforma fiecare detașament 
într-un puternic colectiv dc e- 
ducare comunistă a pionierilor. 
Vom depune toate eforturile 
pentru a ne însuși temeinic cu
noștințe teoretice și deprinderi 
practice, pentru ca mîinc să pu
tem duce, cu iscusință și dă
ruire, patria pe noi culmi.

★
In aceeași zi, pionierii-dele- 

gați au depus jerbe de flori la 
Monumentul eroilor pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism .și la Monu
mentul Eroilor Patriei.

(Agerpres)

• DUMINICA
24 OCTOMBRIE

8.30 Deschiderea emisiunii 
sport și sănătate.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii.

10,00 Viața satului.
11,15 Toamna muzicală clujeană. 
12,00 De strajă patriei. 
12,30 Emisiune >n lim 

gliiară.
POSTMERIDIAN :
Fotbal: Steaua - Rapid- 
(Divizia A) - București - 
Caleidoscop sportiv. 
Magazin.
Film serial pentru tineret : 
„Planeta giganților**.
Vetre folclorice - Ținutul 
pădurenilor.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de 
Reportajul săptămînii. 
„Mă înscriu la cuvint". 
Film artistic : 
„Sechestratul din Altona"
- După Jean-Paul Sartre. 
Varietăți pe peliculă. 
Telejurnalul de noapte.
- Sport.

14,00

15,45
16,30
18,05

18,55

19,20
19,30
20,00

20,30

22,30
22.50

Brățara de aur — emisiu- 
ne-concurs pe meserii — 
finalițtii.
Handbal feminin : Româ- 
nîa-Olanda (Cluj). — In 
pauză, la ora 18,55, 1 001 
de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Popas folcloric bănățean.

LUNI 25 OCTOMBRIE

18,00 Deschiderea emisiunii. - 
interpreți ai cintecului 
popular - Maria Ciobanu 
și Ion Dolănescu.

18,15 Ecranul.
18,45 Stop cadru.
19,20 1 001 efe șeii.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 25 Octombrie - Ziua For

țelor armate ale Republi
cii Socialiste România.

20.50 Film serial : „Agniotan- 
tul excelenței sale" (VII).

21.30 Prim plan : Gh. Bogza, 
președintele C.A.P^-Some
șul din Satu Mare.

21,55 Arii și interpreți celebri 
din opere și onprete.

22,35 Din țările socialiste - Un
garia - Noutăți tehnico- 
științifice - Film de montaj.

22.50 Telejurnalul de noapte.

T V
VINERI 22 OCTOMBRIE

18,00 Căminul.
18.50 Lumea copiilor. „Caru

selul năzdrăvan** — e- 
misiune inuzical-distrac- 
tlvâ.

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri — emisiu

ne pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul <ie seară. 
20,00 Cronica politică internă 

de Eugen Mândrie.
20,15 Muzică populară inter

pretată de Dorin Cui
bării.

20,25 Mai aveți o întrebare ? 
.Creierul — centrala cu 
11 000 000 000 de neu
roni. Participă neuro
logi cunoscuțj din mai 
multe țări ale lumii, 
pre/enti in (ara noastră 
cu ocazia lucrărilor ce
lui de-al XlX-lca Con
gres național de neuro
logie.

21.10 f ilm artistic : ..Calea 
cea grea'. Cu Humph
rey Bogard, Roy Stei
ger. Jan Sterling.

22.50 Telejurnalul dc noapte.

VIN ER J 22 OCTOMBRIE

PROGRAM IL 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 (continuare); 
9,30 Memoria pămîntului ro
mânesc: 10,00 Buletin de știri: 
10,05 Drag ini-e cînlecul și 
jocul: 10.30 Melodii distrac
tive; 11,00 Buletin de știri; 
11.05 Muzică populară din 
R. S. Cehoslovacă: 11.15 Pe 
teme juridice; 11.25 Cîntece 
interpretate de Corul și Or
chestra de studio ale Radio- 
televiziunii; 12,00 Discul zilei; 
12.10 Recital de operă; 12.30 
Intîlnirea cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană: 13,27 Cîn- 
tecul e pretutindeni: >4 00 
Compozitorul săptămînii; 14.40 
Balade, cîntece și jocuri popu
lare: 15.00 Buletin de știri; 
15.05 Revista economică; 15,30 
Pagini vocale și orchestrale 
din muzica dc estradă; 16.00 
Radiojurnal; 16.15 Muzică de 
promenadă; 16.30 Melodii de 
succes: 16.50 Publicitate ra
dio: 17.00 Pentru patrie, pen
tru popor: 17.30 Concert de 
muzică populară: 18.00 Orele 
serii: 20,00 Tableta de seară; 
20.05 Zece melodii preferate; 
20.40 Interpreți ai muzicii 
populare; 20.55 Știința la zi; 
21.00 Revista șlagărelor; 21.30 
Recita’ Valentin Gheorghiu; 
21.45 Romanțe: 22.00 Radio- 
jurna!: 22.30 Concert de sea
ră: 22.55 Moment poetic; 
23.00 Concert de seară (con
tinuare); 24.00 Buletin de 
știri: 0.03—6.00 Estrada noc
turnă.

Mica publicitate
VÎND doua apartamente, fie

care a patru camere, în str. 
Anton Pan nr 98. Petroșani

VlND mobilă dormitor, nuc.
Petroșani, str. 6 martie bl. 4/1 
— intre orele 14—18.

Olanda (Cluj).
17.15 Timp și anotimp în a- 

gricultură.
17.30 Emisiune in limba ma

ghiară.
18.30 Handbal feminin : Româ

nia - Iugoslavia (Cluj). - 
In pauză, la ora 18,55 : 

1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de eaiă 
20,00 Reflector.
20.15 „Nuntă maramureșană" - 

reportaj filmat. Turneul 
ansamblului Casei de 
cultură din Vișeul de Sus. 
în Franța și Spania.

20,40 Antologie Charlie Chaplin
21,20 Interpretul săptăminii : 

Aida Moga.
21,35 Cadran internațional.
22,25 Virtuoși ai baletului. 
22,45 Telejurnalul de noapte.

• VINERI 29 OCTOMBRIE î

pentru 
săptămîna 

viitoare
20,30 Seară de teatru : ..Moar

tea unui artist" de Horia 
Lovinescu.

22,45 Imagini din Austria.
23,00 Telejurnalul de noapte.

18,00 Deschiderea emisiunii. - 
Căminul.

18.50 Lumea copiilor - ..Năz
drăvanii... pietoni".

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.20 Melodiile serii.
20.30 Panoramic științific - Va

loarea aurului cenușiu
21,00 Film artistic : „Femeia 

mării".
21,15 Din muzica popoarelor.
22.35 Telejurnalul de noapte.

• MIERCURI 27 OCTOMBRIE • SIMBATÂ 30 OCTOMBRIE

• MARȚI 26 OCTOMBRIE

• JOI 28 OCTOMBRIE

16.15 Deschiderea emisiunii : - 
handbal feminin : 
Iugoslavia — U R. S. S.

(Cluj).
17.15 Revista literară TV - Fes

tivalul ..George Bacovia". 
- Reportaj filmai.

16.15 Deschiderea emisiunii : -
Handbal feminin : R.D.G.-

18,00 Deschiderea emisiunii. -
Micii meșteri mari.

18.25 Tragerea Pronoexpres.
18.30 Handbal feminin : Romă- 

nio - U.R.S.S. (Cluj). -In 
pauză, la ora 18,55 : 

1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Ancheta TV - O întreba

re despre tinerețe.
20.30 Telecinemateca - Film ar

tistic : „Porte des lilas".
22,05 Teleglob : Teheran.
22.25 Telejurnalul de noapte.
22,35 Fotbal : Cehoslovacia - 

Țara Galilor.
(Campionatul European).
— Praga —

15,00 Deschiderea emisiunii. 
Fotbal : Dinamo București 
U.T.A. (Divizia A) - Bucu
rești.

16,45 Emisiune in limba germa
nă.

18,00 Bună seara, fete !
Bună seara, băieți !

18.30 Hondbal feminin : Româ
nia — Ungaria (Cluj). - 
In pauză, la ora 18,55 : 
1 001 de seri.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Săptămîna internațională.
20.15 Teleenciclopedia.
21.15 Desene animate.
21.30 In astă seară... Maie 

spectacol!
22,50 Telejurnalul de noapte.

- Sport,
23,10 Seară de romanțe.

zore.se


Steaqu! roșu VINERI 22 OCTOMBRIE 1971

Adunarea Generală 
a 0. N. U.

A

In atenția participanfilor
la dezbateri — restabilirea

drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze

de substanță care
duce lii amin a rea reslabl-

drepți irilor legitime ale

NEW YORK 21
denlul Agerpres. Constantin
Alcxnndroale. transrrlite : Aton
țla delegațiilor statielor mem-
bre nle Națiunilor
tinuă să fie concentr
lucrărilor plenarei Adunării
Generale, care dezbaite punctul
intitulat -Restabilireîi dropturi-

Republicii
Populare Chineze ):a O.N.U.*.

Reprezentantul permanent al 
Suediei. Olof Rydbeck. a decla
rat Guvernul suedez conside
ra că China arc un singur gu
vern legal, cel al Republicii 
Populare Chineze, și ca atare 
delegația suedeză va vota îm
potriva oricărei acțiuni proce-

Act provocator 
săvîrșit împotriva 

personalului 
reprezentanței 

sovietice la 0. N. U.
NEW YORK 21 (Agerpres), — 

După cum transmite agenția 
TASS. reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice la Națiu
nile Unite. Iakov Malik, a adus 
âoi la cunoștința Adunării Ge
nerale săvîrșirea unui act pro
vocator împotriva personalului 
reprezentanței sovietice la 
O.N.U. Miercuri seara, s-au tras 
patru focuri de armă pe fe
reastra unei încăperi a misiunii 
sovietice, in care se aflau patru 
copii și doi adulți.

Intr-o notă adresată misiunii 
S.U.A. la O.N.U., reprezentanța 
sovietică a protestat în modul 
cel mai hotărit în legătură cu 
acest nou act de provocare și 
a cerut să se ia măsuri dras
tice pentru descoperirea vino- 
vaților și pedepsirea lor severă.

O serie de reprezentanți ai 
altor state au luat atitudine, 
în p'enul Adunării Generale, 
împotriva acestor provocări. Re
prezentantul României. Nicolae 
Ecobescu. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a decla
rat : Doresc să exprim sincera 
noastră simpatie delegației 
U.R.S.S., in legătură cu con
damnabilul act terorist comis 
contra misiunii sovietice pe lin
gă Organizația Națiunilor Uni
te. Sint acte profund prejudi- 
ciabile cărora trebuie să li se 
pună capăt cu hotărîre.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a declarat că con
damnă în mod hotărit .acest 
act absolut iresponsabil*.

Joi dimineață, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U.. George Bush, 
a convocat o conferință de pre
să în cadrul căreia a condam
nat vehement această „acțiune 
dușmănoasă a extremiștilor14 și 
a dat asigurări că vor fi între
prinse cercetări corespunză
toare.

Acțiuni armate ale 
patrioților din Namibia.

Ambasadorul Nepalului la 
O.N U . Padma Khatri, a subli
niat că proiectul de rezoluție al 
celor 18 state se bazează pe 
faptul că în lume există o sin
gură Chină — Republica Popu
lară Chineză — și pe principiul 
că guvernul care controlează în 
mod efectiv destinele unei țări 
trebuie să fie îndreptățit să-și 
exercite prerogativele suverani
tății sale externe și să fie deci 
reprezentat la O.N.U.

Reprezentantul Danemarcei, 
Otto Borch, a declarat că țara 
sa. care întreține relații diplo
matice cu R.P. Chineză din a- 
nul 1950, consideră că numn’ 
guvernul acestei țări este în 
drept, potrivit Cartei O.N.U., să 
ocupe locul rezervat Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Ca atare, a spus vorbitorul, de
legația daneză va vota împo
triva «proiectelor de rezoluție 
americane care încearcă să 
transforme într-o chestiune im
portantă* simpla problemă de 
ordin procedural a expulzării 
emisarilor ciankaișiști din O.N.U

Rezoluția 
de Consiliul 

cu privire
NEW YORK 21 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate a a- 
doptat miercuri cu 13 voturi, 
nici unul contra și 2 abțineri, 
o rezoluție prezentată' de un 
grup de țări afro-asiatice prin 
care cere Africii de Sud să se 
retragă din teritoriul Namibiei. 
Votul a survenit după discuta
rea in cadrul Consiliului de 
Securitate, a unor rapoarte pri
vind situația din Namibia, la 
cererea a peste 40 de state 
membre ale Organizației Uni
tății Africane, care s-au pro
nunțat pentru respectarea avi
zului consultativ al Curții In
ternaționale de Justiție. Consi
liul a declarat că este de acord 
cu avizul Curțir. care a calificat 
ca ilegală prezența Africii de 
Sud în Namibia.

Rezoluția adoptată miercuri 
condamnă toate acțiunile gu
vernului sud-african menite să 
distrugă unitatea și integrita
tea teritorială a Namibiei și a- 
preciază că, refuzînd, în conti
nuare, să se retragă din acest 
teritoriu. Africa de Sud aduce 
prejudicii menținerii păcii și 
securității în regiune.

Rezoluția reafirmă că Nami
bia se află sub responsabilita
tea directă a O.N.U., care are 
dreptul să sprijine promovarea 
drepturilor poporului namibian

Japonia

TOKIO 21 (Agerpres). — Pes
te 1 500 000 de persoane din 31 
de prefecturi de pe întreg cu
prinsul Japoniei au participat 
la manifestările prilejuite de 
tradiționala „zl a luptei împo
triva militarismului", organiza
te de sindicate șl de diferite 
organizații politice progresiste 
din (ară. La Tokio, cei peste 
100 000 de participant la mitin-

Președintele Salvador Allende a semnat
proiectul de lege privind

delimitarea formelor de proprietate
din economia chiliana

SANTIAGO DE CHILE 21 — 
Corespondentul Agerpres, Eu
gen Pop, transmite: Președin
tele Salvador Allende a semnat 
proiectul de lege cu privire la 
delimitarea formelor de pro- 

adoptată

la Namibia
de Securitate

și indepen-la autodeterminare 
dență.

După adoptarea 
cument, Argentina 
Consiliului un alt 
rezoluție, în care cere secreta
rului general al O.N.U., sau u- 
nui reprezentant al său, să în
treprindă acțiuni pentru a fa
cilita libera exprimare a popo
rului din Namibia asupra des
tinului său.

acestui do- 
a prezentat 
proiect de

Situația de la frontiera

DELHI 21 (Agerpres). — Tru
pele pakistaneze au deschis fo
cul asupra regiunii de frontieră 
din statu] indian Bengalul de 
Vest, a anunțat agenția india
nă de presă — PTI. citată de 
France Presse. Forțele de se
curitate indiene au ripostat, 
provocînd moartea a cinci sol
dați pakistanezi. Totodată, for
țele pakistaneze au supus unui 
bombardament de artilerie ora
șul jndian Belonya. S-au sem
nalat victime; populația civilă 
a fost evacuată din oraș.

★

CAR ACI 21 (Agerpres). — 
.Armata indiană a bombardat

Moscova Pekin

Hanoi

Sofia

■

chiliană 
și - mix-

rea producției industriale 
agricole a provinciei

fi fo- 
liniei 

de

este îngrijorat de situa- 
la frontiera dintre In- 
Pakistanul de est, a a- 
purtătorul de cuvînt al 

Națiunilor Unite.

ln
fost create puternice dispozi
tive cu semiconductor! pen
tru 
lui

Uniunea Sovietică au
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gul din parcul Yoyogi s-au pro
nunțat împotriva ratificării a- 
cordului jnpono-american asu
pra Okinawei, au cerut abro
garea Tratatului de securitate 
amcricano-jnponez șl stabilirea 
imediată a relațiilor dlplomuti- 
ce cu R.P. Chineză. Cu aceeași 
ocazie a fost 1 '’.ită q rezo
luție, în care se afirmă spriji
nul pentru iu,..a pupouictor din 

prictate din economia
— de stat, particulară 
tă. Menționarea, pentru prima 
dată, într-un document cu pu
tere de lege, a existenței unui 
sector de stat distinct consli-

Film românesc 
premiat 

la Festivalul 
de la Kielce

VARȘOVIA 21 — Cores
pondentul Agerpres, Iosif 
Dumitrașcu, transmite: La 
ediția a patra a festivalului 
internațional al filmelor mu
zeistice de la Kielce, filmul 
românesc „Biserici din lemn" 
al regizorului P. Constanti- 
nescu a obținut premiu] Di
recției generale a muzeelor 
și monumentelor istorice de 
pe lîngă Ministerul Culturii 
și Artei din R.P. Polonă.

și Pakistan
miercuri mai multe localități 
din Pakistanul răsăritean, si
tuate în apropiere de frontiera 
cu India**, anunță postul de ra
dio Caraci. In cursul acestor 
bombardamente, 37 de persoane 
și-au pierdut viața și 44 au 
fost rănite.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, 
ția de 
dia și 
nunțat 
Organizației

Indochina. 15 000 de persoane 
au organizat un marș spre clă
direa Dietei din Tokio, unde 
sînt în curs dezbaterile asupra 
ratificării acordului nmericano- 
japonez. privind retrocedarea 
Okinawei.

Autoritățile au mobilizat pu
ternice forțe polițienești, care 
au operat 230 de arestări.

tuie un eveniment deosebit în 
Chile, un act conform preve
derilor programatice ale Unită
ții Populare, în virtutea cărora 
se înfăptuiesc modificări struc
turale în economia țării. Prin 
constituirea ariei de proprietate 
socială se urmărește înlătura
rea dominației monopolurilor 
străine și autohtone în acele 
sfere ale economiei care concu
ră la dezvoltarea întregii țări.

Proiectul de lege, semnat de 
președintele Allende, stipulează 
și bazele participării salariați- 
lor la conducerea întreprinde
rilor, conform acordului reali
zat între guvern și Centrala 
unică a oamenilor muncii din
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Praga
In ansamblul producției in

dustriale u Cehoslovaciei, 
regiunea Cehia de nord par
ticipă cu 10 procente. Di»* 
adîncurilc subsolului ei se 
extrage 70 la sută din întrea
ga producție de cărbune >i 
țării. In această parte a Ce
hoslovaciei s-a concentrat cu 
timpul numărul cel mai ma
re de unități producătoare de 
energic electrică, atribuindu-i 
regiunii și denumirea de gi
gant energetic.

Prima unitate construită 
aici datează din anul 1891, 
iar peste jumătate din numă
rul total al construcțiilor c- 
nergetice au o vechime mai 
mare de 50 de ani. Din acest 
motiv, în ultimul timp, a fost 
inițiată o largă acțiune de 
modernizare și înlocuire a 
utilajului depășit. Trăsătura 
dominanta o formează însă 
construcțiile noi. In partea 
de vest a regiunii, în interio
rul bazinului carbonifer și la 
periferiile lui, a apărut o a- 
devărată salbă de termocen
trale ; Tusitnice, Prunerov, 
Pocerady. Led vice. Unele 
funcționează cu întreaga ca
pacitate. la altele se mai lu
crează încă. De curînd, la 
Prunerov a fost dat în explo
atare un nou bloc generator 
de 110 megavați. In acest fel, 
Termocentrala adaugă celor 
237 miliarde KWh, furnizați 
anul trecut rețelei electrice 
a țării, alte importante can
tități de energie. Sînt acce
lerate lucrările de montare 
a ultimelor două grupuri e- 
leclrogene, avînd fiecare cite 
110 megavați și sînt înain
tate lucrările la termocentra
la Pocerady care, prin capa
citatea sa proiectată de 800 
megawați, va fi cea mai ma
re din Cehoslovacia.

II
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transformarea curentu- 
alternaliv in curent con

tinuu. Dispozitivele, — rea
lizare a Institutului de cer
cetări științifice în domeniul 
energeticii din Moscova — 
vor fi utilizate, după expe
rimentări prealabile, la utila
rea liniei transcontinentale 
d<> înaltă tensiune Ekibastuz 
(Kazahstan) — Centrul 
R.S.F.S.R., cu o lungime de 
peste 2 400 kilometri.

La Ekibastuz, unde se gă
sesc mari zăcăminte de căr
bune, se construiesc mai mul
te termocentrale de patru și 
peste patru milioane KW fie
care.

Noile dispozitive vor 
losite și la construirea 
Volgograd — Donbas 
750 000 vol ți. _

Uzina centrală constructoa
re de mașini din provincia 
Quang Ninh a reușit ca pînă 
la sfirșitul lui septembrie să- 
și îndeplinească toate sarci
nile de plan pe anul în curs. 
Valoarea producției globa
le planificate a fost depășită 
cu 4.7 la sută, iar cheltuieli
le de producție au fost redu
se cu 8,3 la sută. Tn primele 
opt luni ale acestui an, co
lectivul de muncă a făcut 22 
propuneri de inovații.

In același timp, fabrica de 
ciment din Haifong a îndepli
nit planul anual înainte de 
timp, realizând 40 000 tone ci
ment peste prevederile pla-

In ultimii ani, baza energe
tică a provinciei Iunan a cu
noscut o dezvoltare puterni
că. In prezent, 90 la sută din 
districte sînt aprovizionate cu 
energie electrică. In ultimii 
patru ani. au fost construite 
2 500 centrale electrice de ca
pacitate mică și medic. To
todată, au fost construite li
nii de înaltă tensiune și vr> 
mare număr de stații de 
transformare. Aceasta a con
tribuit din plin la dezvolta- 

................................. 1’

Varșovia
Cheltuielile bugetare pen

tru asigurarea asistenței me
dicale și sociale în Polonia 
vor fi în actualul plan cinci
nal de aproximativ 450 de 
milioane zloți, din care două 
treimi sînt destinate dezvol
tării medicinel.

In planul de investiții pe 
anii 1971—1975, sumele des
tinate acestui domeniu vor fi 
cu 70 la sută mai mari de- 
cit în cincinalul precedent. 
Vor fi construite 120 de noi 
policlinici și puncte sanitare. 
Va spori numărul de me
dici. astfel incit în 1972 să 
revină un medic la 5 880 lo
cuitori, față de 1 la 6 300 cit 
era în 1970. De asemenea, se 
prevede ca numărul locuito
rilor în casele de asistență 
socială să fie sporite cu încă 
1 800.

In industria ușoară bulga
ră — ramură în puternică 
dezvoltare a economie; — lu
crează în prezent peste 
200 000 de muncitori. In pe
rioada 1966—19.70 oroducția 
întreprinderilor industriei e- 
șoare a crescut cu 60 la sută, 
iar productivitatea muncii cu 
30 la sută. Totodată, această 
perioadă s-a caracterizat prin 
infensificarea automatizări' 
principalelor procese de pro
ducție.

Și actualul plan cincinal 
(1971—1975) plasează indus
tria ușoară pe o linie ascen
dentă : producția țesăturilor 
de bumbac va spori cu la
sută, țesăturilor de lînă cu 
38 la sută, iar ■’'ea de încăl
țăminte cu 76 la sută.

Colectivul uzinei de con
strucții de mașini „I. Casi- 
mov" din Azerbaidjan a con
struit o instalație de pompa
re de mare capacitate, desti
nată lucrărilor în condiții cli
materice aspre, chiar și la 
o temperatură de —60 grade. 
Noul agregat este dotat cu 
un sistem de încălzire, bazat 
Pe gazele evacuate de trac
torul pe care e montat.

DAR-ES-SALAAM 21 (Ager
pres). — Un comunicat al lup
tătorilor din cadrul Organiza
ției popoarelor din Africa de 
sud-vest (S.W.A.P.O.), dat pu
blicității la Da r-Es-Salaam. a- 
nunță că 60 de soldați sud-afri- 
cani au fost uciși, de la înce
putul lunii septembrie și pînă

Paris
încheierea Cursului internațional 

de perfecționare — 
„Actualități în stomatologie"

PARIS 21. — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite: La Paris au luat 
sSrșit lucrările celui de-al VII- 
lea Curs internațional de per
fecționare — „Actualități în sto
matologie", organizat de Uniu
nea medicală balcanică și sec
ția franceză a Asociației stoma
tologice internaționale. In ca
drul cursului au prezentat ex
puneri doctor docent M. Popes-

Premiul Nobel pentru literatură 
a fost atribuit scriitorului 

chilian Pablo Neruda
J STOCKHOLM 21 (Ager- 
S pres). — Academia suedeză 
5 a atribuit, joi. Premiul No- 
S bel pentru literatură pe anul 
3} 1971 scriitorului chilian Pa- 
5 bio Neruda. Argumentindu-și 
J hotărîrea luată, juriul a de- 
Lclarat că Academia l-a ales 

pe Pablo Neruda ..pentru po
ezia sa, care, cu puterea u-

'J»- . 

în prezent, de minele plantate 
de patrioți în regiunea Caprivi, 
din Namibia. Comunicatul men
ționează, de asemenea, că mai 
multe vehicule militare ale for
țelor armate ale Republicii 
Sud-Africane au fost distruse 
în ambuscadele organizate de 
patrioți.

cu-Buzea, președinte de onoare 
și secretar general al Uniunii 
medicale balcanice, prof. univ. 
Valerian Popescu, prof. univ. 
Petru Firu și alți specialiști 
din România,

Ambasadorul țării noastre la 
Paris, Constantin Flitan, a ofe
rit un cocteil, la care au luat 
parte academicieni, rectori și 
profesori universitari din Fran
ța și din alte țări participante 
la curs.

, V^^.VAW.WAW.VW.
£

forțe a naturii, dă viață 
viselor unui

nei 
destinului și 
continent11.

Pablo Neruda este al doi
lea scriitor chilian care pri
mește premiul Nobel pentru 
literatură, după poeta Gabri
elle Mistral, care a obținut 
această distincție în anul 
1945.

La Belgrad,

Convorbiri oficiale 
iugoslavo-poloneze
BELGRAD 21 (Agerpres) — 

Joi, a sosit la Belgrad, într-o 
vizită oficială președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Po
lone, Piotr Jaroszewicz.

In după-amiaza aceleiași zile, 
primul ministru polonez și pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I., Gemal Bie- 
dici, au început oonvorbirile o- 
ficiale. Sint abordate relațiile 
bilaterale, precum și unele pro
bleme internaționale.

SE VA PENE CAPĂT VALELEI DE FURTURI ?
„Un tablou de Tizian, de o inapreciabilă valoare, repre- 

zentind „La Sacra Conversazio ne", și alte trei pinze de preț, 
a căror valoare totală se apre ciază la peste un miliard de 
lire, au fost furate din biserica de la Piave di Cadore (Italia). 
Biserica este o construcție reprezentativă a arhitecturii me
dievale, reconstruită în secolul XVIII".

Știri ca acestea, referitoare 
la faptele petrecute în ultima 
vreme, apar frecvent în pagi
nile ziarelor, denunțînd furtul 
unor valoroase opere de artă.

UN TABLOU PE ZI

Intr-adevăr, în cursul ulti
milor ani, în Italia s-a înre
gistrat o creștere apreciabilă a 
furturilor de opere de artă, a 
căror medie a atins în cursul 
primelor luni ale acestui an, de 
pildă, un tablou pe zi. Este cea 
mai înaltă medie atinsă pînâ 
în prezent în întreaga Europă.

Nu numai Italia este insă 
teatrul unor atentate similare. 
In vara aceasta, muzeul Prado 
din Madrid a avut de suferit

După cum menționează agen
ția Taniug, într-o declarație 
făcută la sosire, Piotr Jaros- 
zewicz a spus i „După cum știm 
relațiile noastre au trecut prin 
diferite faze. In prezent, ele 
sînt bune și active". In conti
nuare, el a arătat că „poporul 
și guvernul polonez doresc ca 
prietenia și colaborarea cu Iu
goslavia frățească să se dezvol
te și în continuare pe toate pla- 
nurile**.

de pe urma unor astfel de fur
turi.

Datorită sistemelor de se- uri- 
tate cu care sînt dotaie majori
tatea muzeelor din orice țară 
care dispune de un patrimoniu 
artistic de valoare, cele mai 
mari prejudicii au fost întotdea
una aduse colecționarilor parti
culari. Dar aceste preferințe nu 
exclud ca și muzeele și, mai 
ales, bisericile, să fie „vizitate** 
și jefuite de operele de artă, a 
căror valoare este adeseori ne
prețuită, și care, în majoritatea 
cazurilor, nu mai pot fi re
cuperate.

Faptele descrise în știrea de 
mai sus, referitoare la furtul 
unui Tizian, s-au petrecut con
comitent cu producereu altui 
furt de importanță, caro afec
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AMMAN 21 (Agerpres). — 
Postul de radio Amman a a-, 
nunțat că Irakul și-a redes
chis, la 19 octombrie, fron
tiera cu Iordania, închisă în 
luna iulie a.c., în semn de 
protest față de luptele care 
au avut loc între armata ior
daniană și unitățile de co

ta de data aceasta, însă, pe un 
colecționar particular din Udi
ne.

UNELE MASURI

Cea de-a doua știre relata că 
treizeci de tablouri, în valoare 
de patruzeci de milioane lire, 
au fost furate din apartamentul 
colecționarului Alessandro Tra- 
ine, din Udine. Printre pînzele 
furate se aflau opere semnale 
deGuttuso, Ziualna. Guidi, Mor- 
lotti și un mic bronz al sculp
torului Marcello Mașcherini. 
Știrea adaugă că autor'i furtu
lui au pătruns pe geam în lo
cuința colecționarului, furtul 
fiind descoperit abia la întoar
cerea lui Traine din vacanță.

Măsurile de securitate și sis
temele de alarm® adoptate pînă 
în prezent nu au dat întotdea
una rezultatul așteptat, deoa
rece a continuat să se înregis
treze pierderea unor valori în
semnate. Dat fiind insă ci uneș

Irakul și-a redeschis
frontiera cu Iordania

mando palestiniene. Agenția 
France Presse relatează că 
Ministerul de Externe de la 
Amman* a confirmat această 
informație, după ce un func
ționar al său s-a deplasat la 
postul de frontieră Ratba 
și a constatat reluarea trafi

te opere de artă, picturi, piese 
arheologice, sculpturi și alte 
obiecte prețioase părăsesc Ita
lia, autoritățile italiene au luat 
hotărîrea de a recurge 'a cola
borarea cu Interpolul, in vede
rea difuzării fotografiilor și a 
descrierilor obiectelor furate, 
pentru facilitarea identificării 
lor.

Fiind una dintre țările cele 
mai interesate in salvgardarea 
patrimoniului său artistic și 
cultural, Italia a ••prerealal re
cent în fața Consiliului Uniu
nii Europei Occidentale o ini
țiativă in vederea încheierii ți
nui acord internațional, menit 
să frîneze exportul clandestin 
de opere de artă și să permi- 
tă țărilor prejudiciate în urma 
furturilor să-și recupereze bu
nurile pierdute.

UNESCO s-a făcut inter
pretul acestei inițiative, prezen- 
lînd un proiect, in care figu
rează — in 24 de articole — 
măsurile care ar urma să fie 
adoptate pe plan internațional. 

cului rutier dinspre Iordania 
spre Irak.

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

Proiectul prevede ca țările 
membre să elaboreze o listă a 
operelor lor de artă de valoare 
mai însemnată, ca operele ex
portate în mod legal să fie pre
văzute cu un certificat adecvat 
și ca lucrările neînsoțite de 
astfel de certificate să fie îna
poiate țării căreia îi aparțin, eu 
condiția ca dispariția lor să fie 
anunțată in interval de trei ani 
după descoperirea furtului. In 
plus, fiecare anticar sau negus
tor de artă va trebui să înre
gistreze proveniența operelor 
de artă de mai mare valoare, 
ca și identitatea vînzătorilor și 
a cumpărătorilor.

In cazul in care măsurile pre
văzute de UNESCO se vor 
bucura de o primire favorabilă 
din partea tuturor țărilor in
teresate și dacă va avea loc co
laborarea solicitată, nu încape 
îndoială că furturile unor im
portante opere de artă se vor 
diminua considerabil, spre sa
tisfacția iubitorilor de frumos.

PE SCURT
• Boa a — Michael Kohl, 

secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane, șl 
Egon Bahr, secretar de stat le 
Cancelaria federală a R.F. o 
Germaniei, s-au întâlnit joi la 
Bonn pentru a continua trata
tivele cu privire la un acord do 
tranzit și un tratat cu priviră 
la trafic între cele două state. 
Se prevede ca aceste tratative, 
menționează agenția A.D.N., să 
fie continuate vineri

• ALGER — Guvernul al- 
gerian a adoptat un plan do 
stimulare a activității economi- 
co-sociale a regiunii Saida, una 
din cele mai slab dezvoltate 
din Algeria. Planul prevede 
construirea în această zonă a 
numeroase obiective industriale 
și realizarea unei rețele de 
școli, spitale și căi de comuni
cații. Guvernul a alocat regi
unii Saida suma de 1 miliard 
de dinari în vederea îndepli
nirii acestui plan, proiectat pa 
o perioadă de patru ani.

•• VIENA. Sub președinția 
lui Bruno Kreisky, joi s-a des
fășurat la Viena o reuniune a 
Prezidiului Partidului Socialist 
Austriac. Cu acest prilej' a fost 
format noul guvern al Austriei. 
Participanții la reuniune au ho- 
tărît realegerea, în noul guvern, 
a membrilor vechiului cab'net.

In aceeași zi, cancelarul Krei- 
ski a prezentat lista noului gu
vern președintelui Fj'anz Jonas.

Se așteaptă ca decla rația-pro
gram a noului cabinet austriac 
să aibă loc la 4 noiembrie, oînd 
se va întruni noul Parlament 
ales în urma scrutinului din 10 
octombrie.
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