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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
scrot.: l.doi.I al J’arVduii! 
Comunist Român, pr -șcdinU'e 
Cor.șillu'ul de Stat al Republi
cii Socialiste Homâriia, a primit 
joi, 16 decembrie 1971. pe M. 
A. Lescciko, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri .11 
U.R.S.S., președintele părții so
vietice în Comisia interguver- 
namentală sovirto-românu de 
colaborare economică, caro se 
află la București cu prilejul 
lucrărilor celei de-a V-a se
siuni a Comisiei Interguverna- 
mcntalc. Vicepreședintele Con
siliului dc Miniștri al U R.S.S. 
a fost însoțit de V. S. Fiodo- 
rov, ministrul Industriei petro

chimice și n prelucrării țițeiu
lui al U.R.SS.

La primii e au participat 
Gheorghe Rftdulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele pfirțlJ române 
în Comisia Interguvornarnenta- 
lă, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei 
și Mihnil Florescu, ministrul 
industriei chimice.

A foit dc față Vasilii Iva.no- 
vici DroRdcnko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice Ja București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au foști 
discutate probleme ale relați
ilor economice dintre România 
și Uniunea Sovietică. S-a rele
vat evoluția ascendentă « a- 
ceslora, subliniindu-se dorința

comună dc a dezvolta și diver
sifica in continuare schimburile 
bilaterale, dc a căuta forme 
noi. modeme, de cooperare în 
diferite compartimente, cum 
sînt construcția de mașini, in- 
dustri.i chimică și altele. S-a 
apreciat că există încă multiple 
domenii în care, la nivelul po
sibilităților tot mai mari cc- Io 
oferă dezvoltarea impetuoasă a 
economiilor naționale ale Re
publicii Socialiste România șl 
Uniunii Sovietice se pot realiza 
In comun acțiuni eficiente în 
Interesul celor două țări so
cialiste prietene.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

LUCRĂRILE CELEI DE-A VII-A SESIUNI 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Marc Drumaux
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joi dimineațo. ou fost reluate 
in plen lucrările celei de o VII-o 
sesiuni o Marii Adunări Naționa
le. In perioada de la ultima șe
dință, comisiile permanente au 
analizat proiectele de legi primi
te la Biroul M.A.N. in vederea su
punerii lor spre dezbatere și a- 
probare de către Mareo Adunare 
Națională.

In actuala ședință, forul su
prem al țării ia in discuție planul 
de dezvoltare economică și socia
lă o Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1972, actualizat pe 
baza propunerilor rezultate în 
urma analizelor care au avut loc 
in întreprinderi, centrale econo
mice și ministere, bugetul de stat 

pe anul 1972, precum și olte pro
iecte de legi menite să contribuie 
la dezvoltareo multilaterală o pa
triei noastre socialiste, la perfec
ționarea activității în diferite do
menii ale economiei naționale.

1 Lucrările primei ședințe au în- 
■ cepul la ora 10 dimineața. In 
J sala Marii Adunări Naționale, a- 
I lături de deputați, se aflau nu-

meroși invitați - conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid șl de 
stot, personalități ale vieții eco
nomice. științifice și culturale, 
ziariști. Erau, de asemenea, pre- 
zenți șefi oi misiunilor diplomati
ce acreditați în țara noastră, 
precum și corespondenți ai pre
sei străine.

Deputății și invitații ou întim- 
pinat cu puternice și îndelungi 
aplauze sosirea in sola de ședin
țe a conducătorilor partidului și 
statului.

In lojo din dreapta au luat 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănâlache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des

chise de tovorășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

In unanimitate, deputății au a- 
doptat următoarea ordine de zi i

1. Proiectul do lege pentru a- 
doptarea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1972.

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea bugetului de stat pe a- 
nul 1972.

3. Proiectul de lege privind «li
nele măsuri pentru îmbunătățirea 
utilizării fondului de salarii pla
nificat pentru unitățile socialiste 
de stat.

4. Proiectul de lege cu privire 
la regimul prețurilor și tarifelor.

5. Proiectul de lege a organi
zării contribuției bănești și in 
muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc.

6. Proiectul de lege a viei și 
vinului.

7. Proiectul de lege pentru or
ganizarea producerii și folosirii 
raționale a resurselor de nu
trețuri.

8. Proiectul de lege privind a- 
pârarea secretului de stal in 
Republica Socialistă România.

9. Proiectul de lege a cetățe
niei române.

10. Proiectul de lege pentru 
prelungirea aplicării Legii nr. 
22/1967 privind unele măsuri de 
perfecționare a conducerii și pla
nificării economiei naționale.

11. Proiectul de lege privind 
modificarea articolului 73, aline
atul 3 din Constituția Republicii 
Socialiste România.

12. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

La primul punct ol ordinii de 
zi, deputatul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat expu
nerea la Proiectul de lege pen
tru adoptarea planului de dezvol
tare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anul 
1972.

Avindu-se în vedere legătura 
strinsă dintre planul de dezvolta-

re economico-socială a Republicii 
Socialiste România și punctele 2 
și 3 do pe ordinea de zl, la pro
punerea Biroului Marii Adunări 
Naționale, deputatul Florea Du
mitrescu, ministrul finanțelor, a 
prezentat apoi expunerea la Pro
iectul de lege pentru adoptarea 
bugetului de stat po anul 1972 
și la Proiectul do lege privind 
unele măsuri pentru îmbunătăți
rea utilizării fondului de salarii 
planificat pentru unitățile socia
liste de stat, urmînd ca discuția 
generală la primele trei puncte 
de pe ordinea de 
mună, iar discuția 
votarea proiectelor 
facă separat.

In continuare, deputatul Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei eco- 
nornico-financiare, a prezentat 
Raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale care 
au examinat proiectele de legi 
supuse dezbaterii.

zi să fie co
pe articole și 
de legi să se

(Continuare in pag. a 2-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întâlnit, 
joi, cu tovarășul Marc Dru
maux, președintele Partidului 
Comunist din Belgia, care se

• •••••

află la odihnă în țara noastră, 
la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

A participat tovarășul Paul 
Niculcscu-Miz.il. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi-

• •••••

diului Permanent, secretar a! 
C.C. al P-C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă caldă, tovără
șească.*••••••

I

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
planului de dezvoltare economico-socială 

a Republicii Socialiste România pe anul 1972
— Prezentată de deputatul Maxim Berghianu, 

președintele Comitetului de Stat al Planificării —
Vă rog să-mi permiteți să 

prezint — din împuternicirea 
Consiliului de Miniștri — prin
cipalele aspecte ale dezvoltării 
economico-sociale a țării în a- 
nul viitor'și modificările mai 
importante intetvenite față de 
prevederile cincinalului pentru 
anul 1972.

Propunerile de îmbunătățire 
au fost elaborate cu partici
parea tuturor factorilor intere
sați, au fost atent și multilate
ral examinate de Consiliu! de 
Miniștri și de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al partidului. In 
cursul zilei de ieri, după cum 
știți, plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a dezbătut și aprobat a- 
ceste propuneri.

Cunoaștem cu toții, tovarăși, 
preocuparea constantă, stărui
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea 
amplului program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, aprobat de Congre
sul al X-lea al partidului. In a- 
cest context, secretarul general 
pl partidului nostru a analizat, 
tn diferite etape, aspectele e- 
sențiale ale planului pe 1972, 
a indicat noi căi și a dat so
luții pentru valorificarea su
perioară a bogățiilor țării, u- 
tilizarea deplină a capacităților

de producție, pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, sporirea 
productivității muncii și a efi
cienței economice, în scopul 
creșterii substanțiale a venitu
lui național și alocării, pe a- 
ceastă bază, a resurselor nece
sare creșterii economice și ri
dicării sistematice a nivelului 
de trai al întregului popor.

Concluziile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a Comitetului Central 
al Partidului constituie, pentru 
cadrele care lucrează în eco
nomie, pe toate treptele organi
zatorice, un program concret 
de acțiune, un puternic imbold 
pentru rezolvarea cu înalt simț 
de răspundere și exigență spo
rită a tuturor sarcinilor din 
planul pe 1972.

Ceea ce ne propunem pentru 
anul viitor ține seama de fap
tul că încheiem anul 1971 cu 
rezultate bune. Creșterea veni
tului național cu 12 la sută și 
a productivității muncii sociale 
cu peste H la sută atestă în 
mod convingător că economia 
României a continuat in anul 
1971 o evoluție ascendentă.

Producția industrială va de
păși prevederile planului cu a- 
proape 7 miliarde lei, înregis
trând astfel o creștere de 11,2 
la sută față de anul 1970, In

agricultură producția globală 
depășește pe cea a anului 1970 
cu peste 18 la sută, obfinîn- 
du-se sporuri importante atît 
la producția vegetală, cît și la 
producția animală. Exportul 
prezintă față de anul precedent 
o creștere de circa 17 la sută. 
Pe întreaga industrie, produc
tivitatea muncii va spori, față 
de anul trecut, cu 6 la sută, iar 
economiile obținute prin redu
cerea cheltuielilor de producție 
vor reprezenta aproape patru 
miliarde lei.

Se realizează volumul de in
vestiții planificat și se creează 
250 000 noi locuri de muncă. 
Salariul real se va situa la ni
velul prevăzut și va fl depășit 
volumul planificat al desfaceri
lor de mărfuri și al serviciilor. 
Rezultate remarcabile s-au ob
ținut în construcția de locuințe 
și de obiective social-culturale, 
în înzestrarea tehnico-edilita- 
ră a orașelor.

In acest cadru general po
zitiv, au apărut în anul 1.971 șl 
unele elemente mai puțin fa
vorabile. Resursele agricole sînt 
în anul 1971 inferioare celor 
planificate, influențînd cu deo
sebire exportul. Nivele de ex
port mai mici decît cele plani
ficate se înregistrează și la u-

nele produse industriale. Au 
fost, de asemenea, unele întâr
zieri în realizarea noilor ca
pacități de producție și a para
metrilor proiectați.

In aceste condiții au trebuit 
să fie examinate noi soluții 
care prin valorificarea intensă 
a resurselor interne, prin ac
centuarea laturilor calitative 
ale dezvoltării, să asigure pen
tru anul 1972 respectarea rit
murilor și proporțiilor de bază 
aprobate prin planul cincinal.

Marea Adunare Națională a 
aprobat chiar în această sesiu
ne planul dezvoltării economi- 
co-sociale a țării în cincinalul 
1971—1975 și în cadrul acestuia 
prevederile pentru anul 1972. 
De aceea, în cele ce urmează 
mă voi rezuma la prezentarea 
indicatorilor sintetici ai planu
lui pe anul 1972 — așa cum 
rezultă după îmbunătățirea a- 
cestuia — și la principalele 
probleme care privesc înfăptu
irea obiectivelor stabilite.

In industrie, producția va fi 
în 1972 cu circa 2 miliarde mai 
mare decît nivelul prevăzut 
prin planul cincinal, înregis- 
trînd pe primii doi ani un ritm 
mediu de circa 11 la sută — 
superior celui stabilit prin cin
cinal pentru această perioadă.

Se vor realiza și depăși nivelele 
de producție în toate ramurile 
industriale, cu excepția indus
triei alimentare, unde, deși se 
prevede o creștere de 11,3 la 
sută, producția va fi sub ni
velul stabilit prin cincinal, ca 
urmare a resurselor agricole 
inferioare celor estimate .inițial. 
In agricultură, producția globa
lă va fi cu aproape 21 la sută 
mai mare decît în 1971, iar e- 
fectivele de animale vor atinge 
la finele anului 1972 nivelele 
din planul cincinal și din pro
gramul privind dezvoltarea zo
otehniei.

Dezvoltarea în ritm susținut 
a producției materiale și ridi
carea eficienței economice in 
toate sectoarele de activitate 
va determina creșterea cu 11— 
12 la sută a venitului național. 
Pe această bază se va realiza 
programul de investiții stabilit 
prin planul cincinal, care în
sumează în 1972 peste 87 mi
liarde lei. Concomitent, se a- 
6igură resursele necesare pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al poporului, corespunzător pre
vederilor aprobate pentru 1972 
prin planul cincinal.

Indicatorii sintetici și corela-

(Gontinuare In pag. a 2-a)

Expunerea asupra proiectului bugetului de stat pe anul 1972
— Prezentată de deputatul Florea Dumitrescu, 

ministrul finanțelor
Vă rog să-mi permiteți ca, 

din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri, să prezint Marii A- 
dunări Naționale spre exami
nare și adoptare proiectul bu
getului de stat al României pe 
anul 1972.

întocmit în strînsă corelare 
cu indicatorii planului, proiec
tul bugetului de stat asigură 
mijloacele financiare necesare 
înfăptuirii obiectivelor econo
mice și sociale ce urmează a 
fi realizate în cel de-al doilea 
an al actualului cincinal.

La elaborarea proiectului de 
buget s-a ținut scama și de 
execuția bugetară pe 1971, ve
niturile preliminîndu-se a se 
realiza la suma de 140,7 miliar
de de lei, iar cheltuielile la 
135,4 miliarde, urmînd a se în
registra un excedent de 5,3 mi
liarde de lei.

Caracteristica generală a pro
iectului bugetului de stat pc a- 
nul 1972 o constituie creșterea 
importantă a veniturilor și chel
tuielilor, în condiții de echilibru

general economic și de stabili
tate monetară, ceea ce reflectă 
dinamismul activității noastre 
economice, sarcinile legate de 
sporirea eficienței.

Proiectul bugetului pe anul 
1972 se prezintă echilibrat, cu
prinzând atît la venituri, cît 
și la cheltuieli, suma de 152,3 
miliarde de lei. Veniturile pre
văzute sînt cu 11,6 miliarde de 
lei mari mari decît cele pre
liminate pe 1971, La partea de 
cheltuieli a fost inclusă o re
zervă bugetară de 1211 mili
oane de lei, din care 311 mi
lioane la bugetele locale, pen
tru acoperirea unor sarcini noi 
care ar putea apare în cursul 
anului.

Doresc să informez că pro-. 
iectul bugetului de stat consti
tuie rodul unei ample activități 
colective, orientată și îndrumată 
pc- tot parcursul desfășurării 
lucrărilor de către conducerea 
superioară de partid și de stat, 
personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul

general al Partidului Comunist 
Român.

Partea covîrșitoare a venitu
rilor bugetare pe anul 1972 pro
vine da la unitățile socialiste. 
Vărsâmintcle din beneficii ale 
unităților dc stat, impozitul po 
circulația mărfurilor și. impo
zitul de regularizare sînt pre
văzute în proiect la suma dc 
92,8 miliarde dc lei, cu circa 
8 miliarde lei mai mult decît 
se prelimină pe anul 1971.

Menționăm că beneficiile to
tale ale unităților dc stat pe 
anul 1972 însumează 60 mili
arde de Ici, depășind pe cele 
preliminate din acest an cu a- 
proape 10 miliarde lei. O ase
menea creștere oglindește dez
voltarea susținută a tuturor ra
murilor economice și accentua
rea laturilor calitative ale acti
vității lor, concretizate în re
ducerea costurilor, îndeosebi a 
cheltuielilor materiale, în creș
terea rentabilității în toate ra
murile și sectoarele de activi
tate economică.

Din beneficiile planificate 
pe anul 1972, o sumă 
de 24,7 miliarde de lei 
sau 41,2 la sută, cu 5,3 miliarde 
mai mult decît în anul 1971, 
va rărnîne la dispoziția între
prinderilor și a centralelor în 
vederea autofinanțării unor in
vestiții, rambursării creditelor 
pentru creșterea mijloacelor 
circulante, formării fondurilor 
de premiere și pentru alte des
tinații prevăzute de lege.

Este de relevat că, deși ma
joritatea întreprinderilor au de
pășit planul dc beneficii pc a- 
nul 1971, totuși unele unități 
din industrie, construcții și alte 
ramuri nu au realizat benefi
ciile planificate sau au înre
gistrat pierderi. Această situa
ție se datoreșle neîndeplinirii 
integrale dc către întreprinde
rile respective a sarcinilor dc 
producție, nerealizării în ter
men, la unele capacități, a pa
rametrilor tehnico-econornici 
proiectați, depășirii costurilor 
sau altor cauze.

In agricultura de stat, deși 
producția vegetală din acest an 
este mai bună, totuși rezulta
tele financiare ale unor unități 
nu sînt la nivelul dotării teh
nice și condițiilor climaterice 
favorabile. Este necesar să se 
acorde o atenție sporită sec
torului zootehnic, îndeosebi 
complexelor de creștere și în
grășate a animalelor, unde s-au 
înregistrat rezultate mai slabe.

In proiectul bugetului pe a- 
nul 1972, impozitele și taxele de 
la populație sînt prevăzute la 
suma de 13,9 miliarde de lei, 
rcprczcnlînd 9,2 la sută din to
talul veniturilor. In spiritul 
principiilor eticii și echității so
cialiste, este necesar ca toți ce
tățenii țării să-și îndeplinească 
la timp și integral obligațiile 
bănești față de stat, contribuind 
astfel — în măsura prevăzută 
dc lege — la satisfacerea nevoi
lor generale ale societății noas
tre.

(Continuare in pag. a 2-a)

Cursuri de reciclare
centru gestionarii 

de bunuri materiale 
și mijloace bănești

In contextul măsurilor luate 
de către conducerea partidului 
și statului nostru pentru ridi
carea nivelului de pregătire 
profesională a tuturor salaria- 
ților, în 13 decembrie au în
ceput în centrele Petrila, Pe
troșani, Vulcan și Lupeni 
cursurile de reciclare pentru 
cei peste 200 gestionari din ca
drul unităților Centralei cărbu
nelui Petroșani.

Cursurile, care pentru gesti
onarii dc bunuri materiale vor 
dura 9 luni, iar pentru cei de 
mijloace bănești 6 luni, vor 
cuprinde expuneri și semina- 
rii bilunare pe teme ale le
gislației privind mînuirea de 
bunuri materiale și mijloace 
bănești, apărarea și gestiona
rea corectă a acestora și al
tele. Expunerile și seminariile 
se țin de către cele mai bine

pregătite cadre în materie de 
la exploatările miniere și din 
Centrala cărbunelui. Cursanți- 
lor li se pun la dispoziție, pen
tru studiu, cursuri și materia
lul bibliografic necesar însu
șirii materiilor predate.

Cu prilejul începerii cursuri
lor de reciclare a fost expusă 
lecția; „Apărarea integrității 
avutului obștesc, sarcină de 
bază a tuturor oamenilor mun
cii. Rolul și importanța gestio
narilor în gospodărirea corec
tă a avutului obștesc".

Un zimbet al brigadierului 
Ion Andreica de la mina 
Dilja, la ieșirea din șut.

Programul de 6 ore la fronturile 
de lucru din subteran

se poate respecta întocmai
FARÂ EXAGERĂRI!

Minerii dc la fronturile de 
lucru, muncitorii din rețeaua 
de aprovizionare, de transport 
și de deservire în subteran, 
cadrele tehnice, întregul colec
tiv de muncă al minei Vulcan 
a înțeles responsabilitatea cc i 
revine în aplicarea regimului 
de muncă de 6 ore, a însușit 
exigențele ce se impun în res
pectarea riguroasă — în tota
litatea angrenajului minei — 
a măsurilor tehnice, organiza
torice și politice concepute pen
tru a netezi terenul dc apli
care și de reușită a întregii 
acțiuni. Nu poate decît să 
bucure și să dea garanții în 
plus faptul că la Vulcan trans
portul muncitorilor la și dc la 
mină se face punctuos, la orele 
fixate în program, că luarea 
lămpii, pontajul, intrarea în 
subteran și ajungerea persona
lului la fronturile de lucru 
decurge aproape cu exactitale

de cronometru, că la puțuri, 
în timpul transportului dc per
sonal, este disciplină și ordine, 
iar în vehicularea producției și 
a materialelor se vădește ritm 
și bună rînduială. Dar cîte alte 
aspecte pozitive, în acest con
text, nu pot fi văzute, pe viu, 
la mina Vulcan, impunîndu-se 
prin ele însele atenției.

La Vulcan, ca și la celelalte 
exploatări din bazin, experi
mentarea programului de mun
că pe patru schimburi cu du
rata de 6 orc la fronturile de 
lucru din subteran este la în
ceput de drum. Și, firește, tre
buie să acceptăm că în apli
carea măsurilor luate pentru 
reușita unei asemenea acțiuni, 
oricum, nu ne putem aștepta 
ca lucrurile să decurgă la per
fecție în toate și în tot locul, 
să nu mai fie necesare retu
șuri, noi măsuri de perfecțio
nare a mecanismului organiza
toric al producției și a mun

cii. Un lucru sc cere însă avut 
în atenție! de îndată ce se 
constată într-un loc impedi
mente, să se acționeze prompt, 
pentru a se restabili de îndată 
echilibrul. Este foarte impor
tant ca lucrurile să nu fie lă
sate să meargă la voia înlîm- 
plării, ori (și asta ar fi mai 
grav I) după cum îi vine bine 
unuia sau altuia.

Din capul locului am lăsat 
să se înțeleagă că astfel de 
tare ale dezorganizării sînt 
străine colectivului minei de la 
Vulcan. în aplicarea regimului 
redus de muncă.

Există totuși și unele mici 
dezacorduri de la fondul ge
neral pozitiv. Iată unul, asu
pra căruia ne-am edificat în 
recenta vizită făcută în secto
rul II al minei. Despre ce este 
vorbii. Ne pregăteam să cobo- 
rîm planul înclinat de trans
port cu banda între orizontul 
480—443. O lampă se vedea ur- 
cînd din sensul opus. Era mă
surătorul de gaze Ștefan Cojo
carii care își făcea rondul în 
controlul locurilor de muncă. 
La solicitarea de a ne spune 
părerea despre modul cum se 
aplică programul redus de 
muncă, a stat citeva clipe po 
gînduri dacă să facă confiden
țe sau nu. Insistențele noastre 
l-au înduplecat...

„Este un lucru foarte bun — 
a început el.-Minerii noștri cîș- 
tigă două orc prețioase pentru 
odihnă, pentru refacerea forțe
lor, pentru instruirea proprie, 
pentru a sta mai mult cu fami
lia și a se ocupa de educația 
urmașilor, iar salariul rămînc 
același ca înainte. Și, în plus, 
cred eu, că tot atît de impor
tant este faptul că muncitorul 
miner lucrează acum un număv 
redus de ore în mediul nociv 
din subteran ceea ce, pentru 
sănătate, să recunoaștem, eslo 
un marc cîștig. Asta nu în
seamnă însă că ne putem per
mite acum să neglijăm purifi
carea microclimatului din sub
teran, să lăsăm mai domol c«t- 
trolul locurilor de muncă sub

1. BRADEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Instantaneul nostru a sur
prins o parte dintre cel mai 
tineri locatari ai celui mai 
tînăr cartier vulcănean ia... 
săniuș.

Fotoi I. LICiU
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LUCRĂRILE CELEI DE-A VII-A SESIUNI
A MARII ADUNARI NAȚIONALE

Expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România pe anul 1972

Expunerea asupra proiectului

țtllc fundamentale ale planu
lui reflectă dinamismul viguros 
ni producției materiale, eviden
țiază amploarea programului 
de rixcstiții, sporirea uf. ienței 
economice, preocuparea parti
dului și statului nostru de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai.

Pentru realizarea integrală a 
sarcinilor planului pe anul 1972 
este necesar ca. în toate sectoa
rele de activitate și pe toate 
treptele organizatorice, să fie 
luate măsuri care să asigure 
folosirea cu maximum de ran
dament a resurselor materiale 
și de muncă, a întregului po
tențial productiv.

In industrie, îndeplinirea sar
cinilor de producție stabilite pe 
anul viitor pretinde folosirea 
intensivă a capacităților exis
tente. cu care intrăm la în
ceputul anului, pe seama căro
ra urmează sâ se obțină 45 la 
sută din sporul de producție 
față de anul 1971.

Ținînd seama de rezervele 
existente in fo.usirea capacită
ților de producție, sînt necesare 
măsuri hotărîte pentru încărca
rea mai bună a instalațiilor și 
agregatelor, creșterea coeficien
tului de utilizare a mașinilor 
unelte, atît la secțiile de bază 
cît și la cele auxiliare. Vor tre
bui înlăturate defecțiunile în 
alimentarea cu energie electri
că și în aprovizionarea între
prinderilor. neajunsurile care 
s-au manifestat în unele între
prinderi în funcționarea utila
jelor și în utilizarea forței de 
muncă.

Folosirea optimă a capacită
ților este strins legată de asi
gurarea cadrelor calificate ne
cesare generalizării schimbului 
I) și extinderii schimbului III, 
concomitent cu pregătirea co
respunzătoare și din timp a 
personalului necesar obiective
lor care vor intra în produc
ție in 1972 și in anii următori. 
Este necesar ca ministerele și 
centralele sâ asigure prin 
cursuri organizate în întreprin
deri realizarea prevederilor pla
nului cu privire la pregătirea 
în 1972 a peste 240 000 mun
citori. de două ori mai mult 
decît in 1970, precum și reali
zarea programului stabilit de 
pregătire a cadrelor în școli 
profesionale.

Atât în anul 1972, cit și în 
anii următori, un rol hotărâtor 
51 are intensificarea activității 
proprii de concepție, orientată 
spre obiective majore, menite 
să pună mai intens în valoare 
resursele naturale ale țării, să 
asigure perfecționarea și înnoi
rea produselor și tehnologiilor.

Așa cum s-a subliniat la re
centa plenară a Comitetului 
Central, activitatea în acest 
domeniu prezintă încă rămâneri 
în urmă, se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcător, pe un front 
dispersat, iar realizarea și va
lorificarea cercetărilor durează 
mulți ani și nu aduce întotdea
una 
deși planificate de mai 
ani, 
sini 
rea unor materii prime interne 
pentru producerea aluminiului 
și obținerea oxidului de mag
neziu, la valorificarea unor me
tale neferoase utile din concen
tratele de la Leșul Ursului și 
altele nu au fost încă încheiate 
și valorificate.

Ținînd seama de indicațiile 
tovarășului Nicolae Cenușescu, 
este necesar ca anul 1972 să 
marcheze o îmbunătățire ra
dicală in activitatea ministere
lor și a institutelor de cerce- 
lări. care, cu sprijinul Consi
liului Național pentru Știință 
și Tehnologie, să grăbească pu
nerea in valoare a resurselor 
naturale de care dispunem.

Acțiuni deosebit de hotărîte 
trebuie întreprinse pentru îm
bunătățirea calității și structu
rii sortimentale a produselor, 
adaptarea permanentă a aces
tora la schimbările ce intervin 
în tehnică și în cerințele pieței 
interne și externe. In anul vi
itor. produsele noi și reproiec- 
late vor reprezenta la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini peste 29 la sută din pro
ducția totală, la Ministerul In
dustriei Metalurgice 22 la sută, 
Ia Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții 18 la 
sută. Sînt necesare deci eforturi 
susținute pentru scurtarea ter
menelor de asimilare a noilor 
produse și accelerarea ritmului 
de integrare a produselor fa
bricate pe bază de licență.

In realizarea sarcinilor plani
ficate in domeniul producției 
de mașini și utilaje, un aport 
sporit urmează să-l aducă ac
țiunile de autodotare. Rezulta
tele obținute în această direcție 
de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministe
rul Industriei Ușoare și Minis
terul Construcțiilor Industriale 
vor trebui extinse și intensifi
cate, urmărind u-se ca toate 
ministerele să preia o cotă cît 
mai mare din efortul de înzes
trare a propriilor întreprinderi. 
Potrivit sarcinilor trasate de 
conducerea partidului, în a- 
ceaslă orientare este necesar să 
fie promovată ideea ca uzina 

efectul așteptat. Astfel, 
mulți 

cercetări importante, cum 
cele referitoare la utiliza-

de

care elaborează tehnologia 
bricației să-și proiecteze și s 
asigure de regulă prin f> 
proprii construirea utilaj, 
respective.

Solicită, de asemenea, 
multă atenție producția .și u- 
VUzarea pieselor dc schimb, 
domeniu in care există posibi
lități dc satisfacere mai bună 
a necesarului prin extinderea 
producției interne în întreprin
deri și ateliere și prin raționa- 

irea consumului. In acest 
scop. vor trebui reexaminate 
normativele de consum — încă 
prea largi și acordată mai 
multă atenție rcwndiționăi ii 
unor piese uzate.

Nu o dală s-a subliniat de 
către conducerea de partid și 
de stat că ne interesează numai 
producția care are desfacere a- 
siguratâ și acoperă nevoile 
reale ale societății, că ne inte
resează să producem numai 
mărfuri de calitate, competitive 
și eficiente. In această concep
ție, depășirile de plan trebuie 
orientate spre produse solicita
te pe piața internă sau la ex
port și care prin performanțele 
lor oferă un grad ridicat de 
valorificare a resurselor ma
teriale și umane. Cu începere 
din anul viitor, se preconizea
ză u urmărire statistică rigu
roasă a producției fizice și des
tinației acesteia, cit și a mo
dului in care sînt valorificate 
produsele realizate peste plan.

O problemă esențială a rea
lizării planului pe anul viitor 
o constituie perfecționarea con
tinuă a proceselor de aprovizio
nare și intensificarea pre
ocupărilor pentru buna gospo
dărire a tuturor resurselor. In 
acest cadru se cere respectarea 
cu strictețe a legii contractelor 
economice. Obligațiile contrac
tuale, care stau la baza relați
ilor dintre întreprinderi, tre
buie să fie riguros executate, 
ca orice sarcină de plan, iar 
îiydeplinirea acestora să consti
tuie un criteriu de bază in a- 
precierca activității fiecărei în
treprinderi.

Cu toate rezultatele obținute 
in îmbunătățirea aprovizionă
rii tehnico-materiale, mai per
sistă neajunsuri care creează 
greutăți serioase în activitatea 
întreprinderilor. Numai în pri
mele 9 luni ale anului au fost 
restante sau neexecutate peste 
20 000 contracte care reprezin
tă nerealizări în valoare de 
circa 5 miliarde lei. Este evi
dență necesitatea ca livrările de 
produse, subansamble, pe sor
timente și tipodimensiuni, o- 
bligațiile din relațiile de coope
rare intre unitățile economice 
să se realizeze în condițiile 
convenite prin contracte, să 
se desfășoare ritmic, întrucât 
orice abatere de la disciplina 
contractuală creează perturbații 
în lanț, provoacă întreruperi în 
utilizarea capacităților și a 
forței de muncă, duce la con
sumuri suplimentare de ma
teriale și de multe ori, pune 
întreprinderile în situația de a 
nu-și îndeplini la timp sarcini
le de producție și de livrări 
către beneficiari; interni și ex
terni.

In condițiile in care proiectul 
de plan pe anul 1972 prevede 
reducerea simțitoare a cheltuie
lilor materiale de producție — 
cu 2.8 la sută în industria re
publicană — capătă o impor
tanță majoră respectarea nor
melor și indicilor de consum 
stabiliți prin plan. Nu poate fi 
admisă repetarea situației din 
anul 1971, cînd la o serie de 
produse, din cauza depășirii 
normelor, s-au consumat peste 
plan pe primele nouă luni pes
te 9 500 tone cocs de turnăto
rie, peste 17 000 tone laminate 
feroase, peste 90 000 mc ma
terial lemnos, 161 000 tone com
bustibil convențional. Pentru 
încadrarea in consumurile pla
nificate trebuie intensificată 
acțiunea de reproiectare a pro
duselor și introducerea tehno
logiilor moderne, extinsă nor
marea consumurilor și întărit 
controlul asupra respectării a- 
cestora.

Bunul mers al activității 
productive în fiecare unitate și 
in ansamblul său depinde, în 
esență, de aprovizionarea cores
punzătoare și la timp a fiecă
rui loc de muncă, de respecta
rea normelor de consum și a 
stocurilor, de gospodărirea ra
țională a tuturor resurselor 
materiale. In aceste direcții este 
necesar să acționeze toate mi
nisterele, centralele și între
prinderile, cu participarea acti
vă a Ministerului Aprovizionă
rii.

Pentru realizarea sarcinilor 
prevăzute in agricultură pe a- 
nu) 1972 trebuie luate măsuri 
de folosire cu maximă eficien
ță a bazei materiale, a forței 
de muncă, a tuturor rezerve
lor existente în această ramu
ră importantă a economiei na
ționale.

Una din problemele majore, 
asupra căreia s-a atras aten
ția in plenara Comitetului Cen
tral, este folosirea deplină a 
terenurilor arabile, știut fiind 
că în anul 1971 au rămas ne
cultivate însemnate suprafețe. 
Spre a evita asemenea situații, 
cu implicații in întreaga eco-

fa- nomic, este neccsar să sc in-
șft-și tervinâ energie și operaliv a-

colo unde este cazul, pentru c-
ielor liminarcn excesulu 

tale, reiosiimințarc.
i de umidi- 
i și comple-

mai tarea golurilor, asi gnrînd foto-
sirea întregii suprafețe arabile 
și o densitate normală a plan
telor. Pentru a realiza în sec
torul vegetal producțiile stabi
lite, este necesar de asemenea 
să se acorde o mai mare aten
ție asigurării semințelor de ca
litate. să fie aplicate cu fermi
tate prevederile legii în legătu
ră eu efectuarea la timp a tu
turor lucrărilor de întreținere 
a culturilor și de recoltare.

Producția animalieră este 
prevăzută să crească în anul 
viitor cu 17 la sută față de 
realizările preliminate pe anul 
1971. Aceasta impune îmbună
tățirea substanțială a indicilor 
dc natalitate și scăderea morta
lității, o mai bună îngrijire și 
furajare a animalelor, sporire» 
în greutate a celor destinate 
producției de carne și realiza
rea producțiilor medii de lap
te și lînă prevăzute în plan. 
Trebuie să fie valorificate mai 
bine posibilitățile create în 
complexele de tip industrial, 
acționindu-se perseverent pen
tru a obține într-un termen 
cit mai scurt, producțiile și cos
turile stabilite prin proiecte. 
Este necesară, de asemenea, 
lărgirea bazei furajere, prin 
mărirea randamentelor la 
hectar, extinderea culturilor 
duble furajere și sporirea apor
tului pășunilor și fînețelor na
turale.

In tot cursul anului, trebuie 
urmărite sistematic suprafețele 
însămînțate și dezvoltarea cul
turilor, evoluția efectivelor de 
animale, furajarea lor și randa
mentele obținute, situația con
tractărilor și a intrărilor în 
fondul de stat.

Dat fiind faptul că fondul 
central dc stat are o importan
ță hotărâtoare in aprovizionarea 
populației, în asigurarea unor 
materii prime de bază pentru 
industria alimentară și ușoară, 
precum și în realizarea expor
tului, este absolut necesar ca 
prevederile planului să fie ri
guros respectate de toate între
prinderile agricole de stat, să 
se realizeze integral contractele 
încheiate cu cooperativele agri
cole dc producție și cu gospo
dăriile agricole individuale, ca
re pot aduce o contribuție mai 
mare la formarea resurselor 
centralizate de came, lapte, 
plante tehnice.

Unitățile și organele agrico
le, precum și consiliile popu
lare județene și comunale au 
datoria să acționeze cu toate 
forțele pentru realizarea sarci
nilor privind creșterea produc
ției vegetale și animale, pentru 
constituirea fondului central de 
produse agroalimentare.

In înfăptuirea programului de 
investiții au fost create pentru 
anul viitor condiții mai bune 
decît in alți ani. La 95,80 la 
sută din numărul obiectivelor 
prevăzute în planul cincinal să 
înceapă în anul viitor aveau 
indicatorii tehnico-economici a- 
probați. Analiza efectuată în 
cursul acestui an, din indicația 
conducerii superioare, a permis 
o corelare strictă între procu
rarea utilajelor și termenele de 
punere în funcțiune a noilor 
capacități.

Cele 380 de capacități indus
triale și agrozootehnice ce se 
vor pune în funcțiune in anul 
viitor pretind concentrarea e- 
forturilor, evitarea dispersării 
resurselor materiale și umane 
pe un front prea larg, respec
tarea riguroasă a graficelor de 
lucru pe șantiere și realizarea 
la termen a parametrilor pro
iectați, astfel încât sâ nu se 
mai repete situația din anul 
1971, cînd circa 80 de capacități 
au fost puse în funcțiune cu 
întirziere de 1—8 luni, iar 65 
capacități nu a» fost date în 
exploatare pînă la 1 decembrie 
a.c.» așa cum prevedea planul. 
Ministerele trebuie să acționeze 
cu fermitate pentru a se reali
za parametrii proiectați la cele 
51 capacități la care termenele 
au expirat, avînd în vedere că 
numai in primele 9 luni din 
acest an nerealizarea produc
ției la nivelul capacității proiec_ 
tute echivalează cu o pierdere 
de 1,3 miliarde lei, iar nerca- 
lizarea indicatorului preț de 
cost reprezintă un minus de a- 
cumulări de peste 600 milioane 
lei.

Este necesar, de asemenea, 
un regim rațional de folosire a 
mijloacelor materiale pe șanti
erele de construcții, respectarea 
riguroasă a indicilor și norme
lor de consum, combaterea o- 
ricăror forme de risipă. In mod 
special, trebuie să sporească 
preocupările pentru a folosi cu 
maximum de economic metalul 
și cimentul și a limita utiliza
rea construcțiilor metalice la 
obiectivele industriale, numai 
la situațiile în care tehnologia 
nu admite o altă soluție.

Aș vrea să subliniez, de ase
menea, faptul că» în condițiile 
anului 1972 nu este posibil sâ se 
introducă, peste prevederile 
planului, obiective noi de in
vestiții decît dacă se vor crea 

resurse materiale suplimentare 
.și numai in măsura în care o- 
biectivelc propuse prezintă o e- 
ficiență economică deosebita.

Nu trebuie iritat nici o clipă 
importanța realizării unei efi
ciente maxime din fondurile de 
inve'stiții angajate, că fiecare 
leu investit trebuie să aducă 
un aport cit mai marc la creș
terea venitului național.

Participarea României în 1972 
la schimburile internaționale 
se reflectă in creșterea volu
mului comerțului exterior cu 
peste 20 la sută, ceea ce în- 
MMînna un ritm mult superior 
dinamicii producției industriale 
și venitului național. Schimbu
rile comerciale cu țările mem
bre ale C.A.E.R., eu toate țările 
socialiste devin, ca și pină a- 
cum, ponderea principalii in 
comerțul nostru exterior; se 
vor extinde, totodată, relațiile 
comerciale cu celelalte țări ale 
lumii.

Volumul și structura expor
tului din anul viitor necesită 
studierea aprofundată a pieței 
externe, adaptarea operativă a 
producției la cerințele acesteia, 
respectarea riguroasă a obliga
țiilor asumate prin contracte și 
o calitate ireproșabilă a pro
duselor de care depinde, în- 
tr-o măsură decisivă, pătrunde
rea mărfurilor românești pe 
piețele mondiale și competitivi
tatea.

Ținînd seama dc faptul că 
importul este strict dimensio
nat, ministerele, centralele și 
întreprinderile au datoria să 
folosească cu discemămînt fon
durile valutare, sâ gospodăreas
că cu mare grijă produsele im
portate, să asigure asimilarea 
fabricației în țară a unor noi 
materiale, utilaje și materii 
prime.

Prin plan sînt asigurate mij
loacele necesare pentru partici
parea țării noastre la acțiuni 
de cooperare cu alte țări. Ceea 
ce trebuie urmărit cu deosebire 
în acest domeniu este finaliza- • 
rea acțiunilor de cooperare în 
curs și mai multă inițiativă în 
prospectarea de noi acțiuni, 
care să contribuie la realizarea 
unor obiective economice pre
văzute în cincinalul actual.

Ținînd seama de înzestrarea 
tehnică a uzinelor noi, de efec
tele programului dc pregătire 
a cadrelor și de posibilitățile 
de a perfecționa organizarea 
producției, s-a prevăzut creș
terea productivității muncii in 
industrie cu 8 la sută, față de
7.8 la sută în cincinal. Produc
ția urmează să se realizeze cu 
cheltuieli materiale mai mici, 
ponderea acestora in produsul 
social fiind planificată în anul 
viitor la 57,4 la sulă față de
58.8 la sută in anul 1971. Se 
continuă astfel acțiunile stabi
lite prin cincinal pentru crește
rea eficienței în toate sectoare
le, de care depind în ultimă 
analiză nivelul și dinamica ve
nitului național.

In repartizarea venitului na
țional, se menține în 1972 rata 
de 31,8 la sulă a acumulării 
stabilită prin planul cincinal 'și 
se prevede o folosire mai efi
cientă a fondurilor alocate.

Proiectul de plan pe imul 
1972 oglindește atenția deosebi
tă acordată creșterii nivelului 
de trai al populației, țelul su
prem al întregii politici a 
partidului. Veniturile reale ale 
populației vor crește cu rf la 
sulă față de anul 1971, in con
dițiile în care se prevede ca 
indicele la prețuri și tarife să 
fie cu 0,2 la sută inferior pre
vederilor din planul cincinal.

Se asigură in anul viilor fon
durile necesare pentru îndepli
nirea sarcinilor stabilite în pla
nul cincinal cu privire la ri
dicarea salariului minim de la 
800 lei Ia > 000 lei lunar cu 
începere de la 1 
1972, precum ș 
salariilor sub 
incit salariul mediu 
va ajunge în 1!

Corelat cu 
lației, v 
mărfuri 

1 000 lei lunar
1 septembrie 
și majorarea

1 400 Ici, astfel 
nominal 

972 la 1 500 lei. 
veniturile popu- 

volumul vînzărilor de 
va fi de 108,8 miliar

de lei, la nivelul aprobat prin 
planul cincinal. Fondul de 
mărfuri și structura acestuia 
asigură îmbunătățirea aprovi
zionării populației la toate pro
dusele alimentare de bază. Se 
prevede o creștere cu 10 la 
sulă ja carne și produse din 
carne, 26 la sută lapte, 16 la 
sută brânzeturi, 25 la sută la 
unt, 7 la sută la zahăr, precum 
și cantități mult sporite de 
mărfuri nealimentare într-un 
sortiment variat și de calitate 
superioară. Prestațiile de ser
vicii vor crește cu 10 la sută, 
depășindu-sc prevederile cinci
nalului

In anul viitor se vor construi 
aproape 94 000 apartamente din 
fondurile statului sau cu spri
jinul statului prin credite și 
execuție. Se vor extinde rețele
le de apă, de canalizare, de 
gaze și va continuii dotarea 
transportului orășenesc de că
lători cu aproape 1 600 noi ve
hicule. Vor fi date in folosință 
Teatrul Național din București 
și teatrele din Craiova și Tîrgu 
Mureș, precum și pabu ci
nematografe noi, cu o capacita
te de 1 1350 locuri. In domeniul

oerolirii sănătății vor Intra în 
funcțiune șapte spitale noi și 
va începe construcția a încă 
șase,1 dopășlndu-'r'c astfel preve
derile planului cincinal. Vor fi 
date în funcțiune circa 1 300 
locuiri noi în sanatorii și com
plexe balneare și vor fi con
struite peste 8 000 locuri in cre-

Inainle de a încheia acest 
raport, propun Marii Adunări 
Naționale să .’probe — potrivit 
procedurii obișnuite — execuția 
planului pe anul J970.

Prevederile planului pe 1972 
asigură realizarea ritmurilor și 
proporțiilor de bază stabilite în 
cincinal, precum și echilibrul 
material, financiar și valutar 
în dezvoltarea economiei națio
nale. Echilibrul planificat poate 

'fi menținut însă numai dacă 
se îndeplinesc punctual sarcinile 
de producție, de investiții, ex
port și import, se asigură apro
vizionarea tehnico-materială 
ritmică, se. respectă riguros le
gea contractelor, normele ffe 
consum și stocurile luate in 
calcul, dacă se imprimă în ac
tivitatea economică, pe toate 
treptele organizatorice, o stric
tă disciplină dc plan.

Potrivit legii, județele se vor 
afla în situația de a cunoaște 
planul dezvoltării economice și 
sociale a tuturor unităților de 
pe teritoriu, nu numai aspec
tele legate de obiectivele noi, 
dar și sercinile de export, im
port, indicatorii de eficiență. 
Aceasta le va da posibilitatea 
unui control eficace asupra în
deplinirii planului, le va crea 
condiții pentru punerea în va
loare, în mai mare măsură, a 
rezervelor existente și adopta
rea unor decizii operative, fun
damentate pe cunoașterea po
sibilităților de pe teritoriu.

Planul pe anul 1972 a fost 
pregătit cil minuțiozitate, mult 
mai bine decît în anii trecuți. 
Există un ansamblu dc legi, 
care asigură condiții favorabile 
pentru desfășurarea întregii 
activități, pentru stimularea 
inițiativei și a spiritului de 
răspundere pe toate treptele 
organizatorice din economie. 
Sînt create deci toate condi
țiile ca prevederile planului pe 
anul viitor să fie îndeplinite 
cu succes.

Pe baza celor arătate, vă rog 
să dați putere de lege proiec
tului care v-a fost supus spre 
examinare, avînd convingerea 
fermă că, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
întregul nostru popor va munci 
cu hotărîre și abnegație pentru 
traducerea lui în viață și pen
tru a face astfel încă un pas 
pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te în țara noastră.

La discuția generală asupra 
proiectelor de legi prezentate 
au luat cuvintul deputății Va- 
sile Vilcu, prim-secretar al Co
mitetului județean — Constanța ol 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, Mihai Suder, 
ministrul industriei lemnului, 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului județean - Bacău al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industriale, 
Vasile lonescu, maistru la Com
binatul chimic din Craiova ; mi
nistrul comerțului interior, Nicolae 
Bozdog ; deputatul Carol Kiraly, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean - Covasna al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Radu Riciu, președintele 
Cooperativei agricole de produc
ție din comuno Drâgăneșli—Vlaș- 
ca, județul Teleorman.

După terminarea discuției ge
nerale, proiectul de lege pentru 
adoptarea planului de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 1972 
a fost dezbătut pe articole. Apoi, 
prin vot secret. Marea Adunare 
Națională a aprobat Legea pen-

PRELUDIU LA UN BILANȚ
Preocuparea serviciului de 

gospodărire din cadrul Consiliu
lui popular al orașului Petrii» 
față de problemele pe care le 
ridică înfrumusețarea localită
ții, se reflectă în lucrările ce 
se desfășoară la diferite obiec
tive soeial-culturale și gospodă
rești. In prezent sectorul I.G.L. 
execută lucrări de reparații la 
tavanul și acoperișul sălii de 
spectacole a căminului cultu
ral din Jieț, subzidirea sălii 
cinematografului sătesc din 
Cimpa și reparații curente la 
sala bibliotecii sătești. Conco
mitent cu aceasta s-a făcut im-

(Urmare din pag. I)

Purica cca mai însemnată a 
cheltuielilor prevăzute în pro
iectul dc buget o constituie su
mele alocate pentru finanțarea 
economiei naționale, care se ri
dică la 87,5 miliarde de lei, 
adică 57,5 la sulă din total. 
O marc parte din aceste fon
duri, totalizînd 40,7 miliarde de 
lei, este destinată finanțării in
vestițiilor centralizate. Diferen
ța pînă la 87,2 miliarde Ici, cit 
reprezintă planul de investiții 
centralizate din fondurile sta
tului pe anul 1972, urmează să 
fie acoperită din resursele pro
prii ale unităților economice, 
precum și pe calea creditului 
bancar.

Este pozitiv faptul că, in pri
mul an al cincinalului, un mu
re număr de obiective — în
deosebi industriale — au fost 
executate în perioade de timp 
mai reduse decât în anii pre- 
cedenți, iar uncie capacități de 
producție au fost date în ex
ploatare înainte de termenele 
planificate. Cu toate acestea, re
ducerea volumului de lucrări 
aflate în curs de execuție sau 
neterminate Ja vreme, precum 
și al utilajelor care staționează 
pe șantiere peste duratele nor
mate — care duc la imobili
zări de fonduri — trebuie să 
constituie o preocupare perma
nentă a titularilor și benefi
ciarilor de investiții, a proiec
tant ilor Și constructorilor.

Cu privire la utilizarea fon
durilor de investiții în indus
trie, în agricultură, în celelalte 
ramuri, trebuie să se analizeze 
atent, in prealabil luării deci
ziei pentru fiecare obiectiv, mo
dul in care sînt folosite capa
citățile existente, să se asigure 
din timp sursele de aprovizio
nare cu materii prime și des
facerea produselor la noile ca
pacități, să se urmărească 
doptarca acelor soluții care 
permit obținerea unor rezultate 
cit mai mari, cu un efort cît 
mai redus.

In vederea sprijinirii coope
rativelor agricole, s-au prevăzut 
credite pe termen lung de pes
te 2,1 miliarde dc lei și aloca
ții de la buget de circa 1,7 
miliarde de lei pentru efectua
rea unor acțiuni agrozoovete- 
rinare, precum și pentru plata 
specialiștilor și contabililor șefi, 
a indemnizațiilor pentru pre
ședinți, vicepreședinți, șefi de 
fermă și brigadieri din aceste 
unități.

La rîndul lor — așa cum s-a 
subliniat in plenara de ieri a 
Comitetului Central al partidu
lui — cooperativele agricole vor 
trebui să ia toate măsurile ca 
fondurile primite de la stat, ca 
și cele proprii, să fie gospo
dărite în modul cel mai ju
dicios, astfel incit să obțină

a-

Urmare din pagina 1
tru adoptarea planului de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1972.

După dezbaterea pe articole, 
prin vot secret, Morea Adunare 
Națională o oprobot Legea pen
tru adoptarea bugetului de stat 
pe anul 1972.

De asemenea, după dezbate
rea pe articole, prin vot secret, 
Marea Adunare Naționolă o a- 
probat Legea privind unele mă
suri pentru îmbunătățirea utili
zării fondului de salarii planifi
cat pentru unitățile socialiste de 
stat.

In continuarea ordinii de zi, 
deputatul Gheorghe Gaston Ma
rin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, a prezentat 
expunerea Io Proiectul de lege 
cu privire la regimul prețurilor și 
tarifelor, iar deputatul losif Uglar, 
vicepreședinte al Comisiei eco- 
nomico-financiare, a prezentat 
raportul comisiilor permanente 
core au examinat acest proiect 
de lege.

La discuția generală, au luat 
cuvintul deputății Nicolae Mihai,

prejmuirea școlii generale din 
Cimpa, eu gard din prefabrica
te în lungime de 250 m a cărui 
valoare se ridica la suma de 
40 000 lei, iar la școala genera
lă nr. 2 din Lunea s-au procu
rat bordurile necesare pentru 
asfaltarea bazei sportive care 
va fi realizată in primăvara a- 
nului viilor.

Din beneficii peste plan se 
execută canalizarea torenților 
care inundă cartierul .7 Noiem
brie" precum și străzile Daci
lor și Republicii. Aceasta lu
crare, in valoare de 75 000 lei 
este dcusvbit de importantă 

producții și venituri cît mai 
mari.

In nnul 1972 se vor aloca 
de la bugetul dc stat 42,6 mi
liarde dc Ici pentru finanțai ca 
acțiunilor social-cul turale și 
pentru știință, cu 4 miliarde 
de lei mai mult decît prelimi
nările pe anul 1971. Creșterea 
cu peste 10 la sulă a acestor 
cheltuieli, alături de sporirea 
veniturilor bănești ale popu
lației, de creșterea și diversi
ficarea livrărilor de mărfuri Ia 
fondul pieței, dc construirea ți
nui număr mai mare de locu
ințe din fondurile statului, pre
cum și alte măsuri, dovedește 
grija permanentă a partidului 
și stalului pentru ridicarea con
tinuă a nivelului dc trai al în
tregului nostru popor.

Sporirea bunăstării populației 
și dezvoltarea spiritului dc eco
nomisire s-au reflectat pozitiv 
și în creșterea în 1971 cu 16,3 
la sută a depunerilor popu
lației la Casa de Economii și 
Consemnațiuni. In acest an, 
populația a fost sprijinită cu 
importante credite, în sumă de
2,7 miliarde dc Iei, acordate 
pentru construcția de locuințe 
proprietate personală. In anul 
1972 s-a prevăzut să se acorde 
noi credite în acest scop, de 
peste 3,2 miliarde de lei.

In vederea asigurării în con
tinuare a capacității de apăra
re a statului s-au prevăzut fon
duri bugetare în sumă de 7,8 
miliarde de lei, rcprezentînd 5,1 
la sută din totalul cheltuieli
lor bugetului de stat. Pentru 
finanțarea cheltuielilor adminis
trației de stat, proiectul de bu
get prevede suma de 2.7 mi
liarde de lei.

Bugetele locale se ridică în 
anul 1972 la suma de 25,6 mi
liarde de lei, volumul lor re- 
flectind importanța ce se acor
dă dezvoltării și pe această 
cale a tuturor județelor țării. 
Veniturile proprii se propun Ia 
suma dc 21,9 miliarde de lei 
și acoperă 85,4 la sută din to
talul cheltuielilor, restul asigu- 
rîndu-se dc la bugetul republi
can. Ca urmare a eforturilor 
făcute pentru echilibrarea cu 
venituri proprii a bugetelor lo
cale, în 1972 un număr de șapte 
județe — Brașov, Brăila, Cluj, 
Mureș, Prahova, Sibiu, Timiș 
— și municipiul București își 
vor acoperi integral cheltuielile 
și vor vărsa la bugetul repu
blican resursele care depășesc 
cheltuielile planificate, în suma 
de 2,4 miliarde de lei.

Potrivit legii, vă supun spre 
adoptare contul general de în
cheiere a exercițiului bugetar 
pe .inul 1970, care cuprinde la 
venituri 133,3 miliarde de lei, 
iar la cheltuieli 130,9 miliarde 
de lei, rezultând un excedent 
de 2,4 miliarde de lei.

Vă rog să-mi permiteți să su-

prim-secretor al Comitetului ju
dețean - Brăila al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular ju
dețean, Mihail Levente, directo
rul Institutului de cercetări eco
nomice, Eleonora Nilco, direc
toarea Uzinelor textile din Cisnă- 
die, județul Sibiu, Nicolae Hu- 
dițeanu, președintele Cooperati
vei agricole de producție din 
comuna Comana, județul Cons
tanța, Constantin Cirțină, prim- 
secrelar ol Comitetului munici
pal - Brașov al P.C.R., președin
tele Consiliului popular munici
pal.

Proiectul de lege a 'fost dis
cutat opoi pe articole, după ca
re Marea Adunare Națională, 
prin vot secret, a aprobat cu un 
amendament Legea cu privire» 
la regimul prețurilor și tarifelor.

Proiectul 
regimul

După cum se știe, 
de lege cu privire la 
prețurilor și tarifelor a fost pu
blicat în presa centrală și supus 
dezbaterii publice. Legea cu 
privire la regimul prețurilor și 
tarifelor, aprobată de Marea A- 
dunorea Națională in actuala 
sesiune, va fi publicată în Bule
tinul oficial.

pentru protejarea locuințelor, 
aleilor și zonelor verzi care ani 
de zile au fost inundate și dis
truse de apele pluviale.

Organizînd cîteva acțiuni de 
muncă patriotică, serviciul de 
gospodărie a plantat, cu spriji
nul locuitorilor din cartiere, 
circa 7000 arbori și arbuști or
namentali, printre care se nu
mără zece specii de trandafiri. 
Acest material dendrologic in 
vaioare de peste 70 mii lei, 
furnizat de pepinierele din ju
deț va fi completat cu alte spe
cii indigene, procurate pe plan 
local, astfel cit o dată cu re

pun, totodată. Marii Adunări 
Naționale proiectul dc lege pri
vind unele măsuri pentru îm
bunătățirea utilizării fondului 
dc .salarii planificat pentru uni
tățile socialiste de stat. Pro
iectul arc in vedere creșterea 
răspunderii privind dimensio
narea justă și gospodărirea ra
țională a fondului de salarii, a 
tuturor fondurilor destinate re
munerării muncii, precum și în
tărirea controlului in acest do
meniu.

De asemenea, proiectul pre
vede (ă sumele râmase necon
sumate din fondul de salarii 
planificat pentru personalul 
tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ, ca 
urmare a posturilor vacante, 
concediilor pentru incapacitate 
temporară de munc;i. conce
diilor fără plata, pensiilor, pre
cum și altor cauze se preiau 
ia bugetul de stat. Această mă
sură permite utilizarea econo
miilor, la fondul de salarii, in 
mod organizat și operativ, pen
tru alte cerințe ale economiei 
naționale.

Sarcinile deosebite cuprinse 
în planul și bugetul dc stat 
necesită din partea ministere
lor, centralelor și întreprinde
rilor accentuarea preocupărilor 
pentru gospodărirea cu cea mal 
mare grijă a mijloacelor mate
riale .și bănești încredințate, 
pentru întărirea răspunderii în 
acest domeniu, pentru asigura
rea unei înalte eficiențe a ac
tivității economice — obiectiv 
central al actualului cincinal. 
Se impune ca fiecare unitate 
economică — așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta plenară — să 
se îngrijească în aceeași 
măsură de ceea ce produ
ce, de îndeplinirea indicatorilor 
cantitativi de plan, cît și de 
costurile cu care se realizează 
producția, de rezultatele finan
ciare ce se obțin. In acest 
sens, trebuie ca, pe toate trep
tele organizatorice, să se exa
mineze periodic — pe baza da
telor operative și a bilanțuri
lor — realizările economico-fl- 
nanciarc ale activității, în ve
derea soluționării operative a 
problemelor ce apar.

La rîndul lor. Ministerul Fi
nanțelor, Banca Națională, băn
cile specializate. întregul apa
rat financiar-bancar din econo
mie vor folosi într-o măsură 
sporită pîrghiile financiare, vor 
iniția acțiuni sistematice de 
control, vor urmări cu consec
vență înfăptuirea politicii fi
nanciare, monetare și valutare 
a partidului și statului nostru. 
Pășim în noul an cu convin
gerea fermă că îndeplinirea 
exemplară a planului și buge
tului de stat pe anul 1972 va 
marca un pas important în o- 
pera de edificare socialistă, 
multilaterală, a patriei noastre.

Lo următorul punct de pe or
dinea de zi, deputatul Petre Bla- 
jovici, președintele Comitetului 
de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, a prezen
tat expunerea la Proiectul 
de lege a organizării con
tribuției bănești și in muncă 
pentru efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc, iar deputotul 
Dumitru Balalia, președintele Co
misiei pentru consiliile populare 
și administrația de stat, a pre
zentat raportul comisiilor per
manente care au examinat acesl 
proiect de lege.

La discuția generală au luat 
cuvintul deputoții Gheorghe Nâs- 
tase, prim-secretar al Comitetu
lui județean - Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului populor 
județean, Gheorghe Ibănescu, 
prim-vicepieședinte al Consiliu
lui popular județean — Neamț.

După dezbaterea pe articole, 
prin vot secret, Marea Adunoie 
Națională a aprobat Legea orga
nizării contribuției bânești și in 
muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc.

Lucrările sesiunii continuo vi
neri dimineața.

luarea plantărilor de primă
vară, numărul arbuștilor plan
tați în cartierele orașului Petri- 
la va trece de 10 mii de bucăți.

Continuînd lucrările atacate 
în urmă cu o lună la cîteva o- 
biective de mare importanță 
pentru populația din Petrii» 
— piața, creșa și grădinița — 
situate in cartierul „8 Marile*, 
serviciul de gospodărire va în
cheia unul acesta cu un bogat 
bilanț de realizări in domeniul 
înfrumusețării și 
localității.

gospodăririi

C. 11.
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INrORNAJll DE PARTID
Intiinirea celor mai ti
neri membri de partid

In cadrul programului de 
educare polii ioo-idcologu «î r 
linilor membri de partid. a 
avut loc o intîlnire a tovară
șului dement Negrul, prim- 
secrclar al Comitetului mu
nicipal de partid, cu comu
niștii din unitățile economi
ce și instituțiile orașului Pe
troșani t'arv au fost primiți 
în partid în cursul acestui 
an In cadrul întîlnirii, In ca
re au participat aproape 200 
de noi membri de partid, to
varășul Clement Negru ț a fă
cut o expunere despre fău
rirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Apoi 
a răspuns la întrebările puse 
de parHcipanți In legătură 
cu tema expusă precum și 
cu sarcinile membrilor de 
partid în etapa actuală.

Expuneri pe teme ale 
politicii internaționale

ln ultimele două zile, Co
mitetul municipal de partid 
a organizat un ciclu de ex
puneri pe leroe ale politicii 
externe a partidului. Expu
nerile au fost susținute de 
tovarășul Ghcorghe Predea, 
activist al CC. al P.C.R., In 
fața propagandiștilor din ca
drul invftțftmîntului de partid, 
învățământului ideologic al 
cadrelor didactice și învăță- 
mîntului politic U.T.C., n lec
torilor Comitetului munici
pal și comitetelor orășenești 
de partid, în fața activului 
de partid și ol organizațiilor 
de masă de la nuna Pctrila, 
n activului U.T.C. din liceele 
și școlile profesionale din 
Petroșani precum și a stu
denților Institutului de mi
ne. Cu prilejul fiecărei ex
puneri, între participant șl

vorbitori a avut Ioc un dia
log viu în legături cu fa
inele expunerilor.

Consfătuiri ale comisi
ilor pe probleme

ln cursul ultimei săptă
mâni nu avut loc consfătui
rile comisiilor economică, or
ganizatorică ți de propagan
dă. învfițămînt, cultură ți ști
ință. ln cadrul consfătuirilor 
desfășurate sub forma unor 
utile schimburi de experien
ță au fost prezentate infor
mări în legătură cu stilul de 
muncă al membrilor comisi
ilor pe probleme, In îndru
marea și controlul activității 
organelor și organizațiilor de 
partid, în traducerea în viață 
a hotftrîrllor conducerii parti
dului.

In încheierea consfătuirilor 
nu fost subliniate sarcinile 
comisiilor pe probleme pen
tru nnul următor.

FĂRĂ EXAGERĂRI!

• DUMINICA 19 DECEMBRIE
8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11,10 Să ințelegem muiico. 
19,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune in limba ma

ghiaro.
14,00 Sport. Concurs interna

țional de gimnastica mo
derna. Transmisiune de la 
Siombathely. Handbal 
masculin : Cehoslovacia 
- România. înregistrare 
do la Bratislava.

16.20 Postmeridian.
18,05 Film serial pentru tine

ret : Planeta giganților.
18.55 Vetre folclorice. In Bis

trița Nâsăudului.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 dc seri. Cavalerul 

Floricică ți scutierul său. 
..Eipediția”.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportaj TV. La școala 

virtuții.
20.15 Film artistic : Cintind in 

ploaie.
22.55 „Nicolae Leonard” - Fe

stivalul național de ope
retă - Galați 1971.

23.15 Telejurnalul de noapte. 
23,25 Box : Polonia — Româ

nia (înregistrare de la 
Opole - Partea I).

• LUNI 20 DECEMBRIE
18,00 Ecranul.
18.30 Interpreți de muzică 

populară : Dumitru So-

pon ți Ion Fă'caț.
18.45 Stop - codru.
19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri. Cavalerul 

Floricică ți scutierul său. 
„Scutierul”.

19.30 Telejurnalul dc seară.
20,10 Avanpremieră.
20.15 Roman foileton : David 

Copperfield.
21,05 Reportaj T.V. Primarul.
21,25 Steaua fără nume - mu

zică uțoarâ.
22.15 Din țările socialiste. 

R.P.D. Coreeană.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 Box : (Înregistrare de la 

Opole - Portoa a ll-a).
• MARȚI 21 DECEMBRIE
18,00 Micii meșteri mari.
18.30 Revista literară T.V. A- 

nul literar *71.
19,00 Intermezzo muzical.
19.20 1 001 dc seri - Cavalerul 

Floricică ți scutierul său.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Concert de muzică popu

lară cu Angela Moldo
van, Aurelia Fătu-Rădu- 
țu, Maria Păunescu, Ion 
Cristoreanu, Pop Simion 
ți Tudor Pană.

20.30 Seară de teatru : Tele- 
recital - Dina Cocea.

21.45 Microavcinpremierâ.
21,50 Varietăți internaționale.
22.20 Documentar T.V.
22,35 Telejurnalul de noapte.

• MIERCURI 22 DECEMBRIE 
18,00 Melodiile serii — muzică 

ușoară românească In 
primă audiție.

18,15 Mult e dulce ți frumoasă.
18,30 Timp ți anotimp in agri

cultură.
18,50 Muzica. Emisiune de oc- 

tuolitote muzicală.

Programul

TV 
pentru 

săptămina 
viitoare

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri. Cavalerul 

Floricică ți scutierul său. 
„Minuia”,

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reflector.
20,15 Tele-cinematcca : Zorba 

Grecul.
Premieră TV cu Anthony 
Quinn, Irena Papas, Alan 
Bates, Lila Kedrova -

regia M. Kalioyanis.
22.40 Tele-glob.

Kortovy-Vary. Reportaj 
filmat.

23,00 Telejurnalul de noapte.
• JOI 23 DECEMBRIE

17.30 Emisiune in limba ma
ghiară.

18.30 La volan - emisiune pen
tru conducătorii auto.

18,50 Confruntări.
Funcționarea sistemului 
noționol de pregătire a 
cadrelor.

19,10 Pentru sănătatea dv. Cum 
pot fi depistate formele 
incipiente de cancer ?

19.20 1 001 de seri. Cavalerul 
Florică ți scutierul său. 
„Vrăjitoarea".

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Concert simfonic. Festival 

Enescu - Bruckner, sus
ținut de Orchestra Sim
fonică a Rodiotelevi- 
ziunii Române.

20.35 Tinerii despre ei înșiși.
21.20 Interpretul sâplâmînii : 

Corina Chiriac.
21,45 Emisiune de știință : „U- 

nivers XX".
22,15 Voci celebre. Ana MoHo, 

Mario del Monaco.
22.35 Telejurnalul dc noapte.
• VINERI 24 DECEMBRIE

18,00 Căminul.
18,50 Aniversări.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1 001 de seri. Cavalerul

Floricică ți scutierul sâu. I 
. Aventura". 1

19.30 Telejurnalul dc seară. I
20,00 Cronica politică internă I

de Eugen Mândrie.
20.15 Film artistic : Cei șapte .

magnifici. j
Cu Yul Brynner, Steve Mc J
Queen, Charles Bronson, I
James Coburn ți Horst ■
Bucholtz. £

22,10 In studio orchestra Horia |
Moculescu. |

22,35 Contraste in lumea capi- I
tulului. !

22,45 Telejurnalul de noapte. i-
• SIMBATA 25 DECEMBRIE ■

16.30 Emisiune in limba ger- |
mană, i

18.15 Afirmări '71.
Tineri soliști ți formații ■
de muzică uțoarâ.

19,00 Recital de poezie. 
Eva Pătrățcanu.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri. Cavalerul I

Floricică și scutierul sâu. |
Gărgărița". s

19.30 Telejurnalul de seară. I
204)0 Sâptomina internațională. .
20.15 Tele-encidopedia.
21,00 Film serial : Invadatorii. .
21.50 Tele-divertisment. Dicțio- !

nar muzical-distractiv : 
Litera P.

22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 Seară de romanțe cu 1

busul Nicolae Florei, |
prim-solist ol Operei ro- 1
mâne.

(Urmare din pag. 1) 

aspectul asigurării aerajului. 
Din contră, în condițiile ritmu
lui de muncă sporit pentru rea
lizarea normelor de producție 
țl a sarcinilor dc plan în 6 
Ore, în loc de 8, se impune 
din partea noastră, a tuturora 
a avea o grijă și mai mare 
pentru securitatea muncii. Eu 
ț,înul așa înțeleg că stau lucru
rile.

Rău este că unii nu lc văd 
ehiar așa. Și să explic dc unde 
nm această convingere. Pentru 
a controla locurile dc muncă 
de la orizontul 550 trebuie să 
urc zilnic aici de la orizontul 
480 pe puțul orb nr. 1. Cuplă- 
torii, înțelegînd pesemne rigid 
măsurile luate la puțuri dc con
ducerea minei pentru întărirea 
ordinei și folosirea la maxi
mum a timpului pentru extrac
ția producției, refuză categoric 
să facă transport de personal 
în interiorul celor 6 orc. Ne 
Fcfuzâ și pe noi, măsurătorii 
de gaze care solicităm să fim 
transportați pe puț de la ori
zontul 480 la ori7.ontul 550 nu 
de „dorul Jelii- sau .să ne 
plimbăm- — cum pe nedrept 
sîntem etichetați de către cu- 
plători —, ci pentru a ne face 
acolo meseria, obligațiile de 
serviciu. Aș vrea să precizez 
că la orizontul 550 există o 
scrie dc lucrări miniere vechi 
neaerisite sau aerisite slab și 
caic, dat fiind că nu sînt con
trolate de maiștrii sectorului, 
trebuie obligatoriu conU’olate 
pe fiecare schimb de către mă
surătorul de gaze. Ori. pentru 
a ajunge la orizontul 550, lo- 
vindu-mă de neînțelegerea a-

ceslor lucruri de către cuplă- 
tori, am fost nevoit să-mi iau 
lumea în cap șl să risc orice, 
ureînd 70 de metri pe puț pe 
scări. Mă vedeam obligat în 
acest fel să încalc și normele 
de siguranță, întrucît pe puț 
se făcea fără întrerupere trans
port de producție, de mate- 
rlale".

Orice comentariu e dc pri
sos. Factorii responsabili din

conducerea minei Vulcan să 
limpezească această chestiune. 
A interpreta rigid, a exagera 
în aplicarea măsurilor privind 
programul de lucru dc 6 ore 
în subteran — ca în cazul de 
față — poale avea rezultate 
inverse decît cele dorite. Mai 
cu seamă că este vorba de con
trolul locurilor de muncă, că 
este în joc securitatea muncii 
în subteran !

EXPLOATAREA MINIERĂ 
DÎLJA 

organizează concurs 
pentru ocuparea a 

• 6 posturi vacante 
de maiștri mineri 

Concursul va avea loc în ziua 
de 20 decembrie 1971, ora 8, la 

sediul exploatării.
Salarizarea celor angajați se va face conform H.C.M. 

914,1968.
Informații suplimentare se pot obține la biroul per

sonal al exploatării.

BAZA DE APROVIZIONARE $1 TRANSPORT 
organizează concurs 

pentru angajarea de gestionari ia 
Depozitul central de materiale Varnița.

Concursul va avea loc în ziua de 22 decembrie 
1971, ora 8 la sediul Bazei de aprovizionare și 
transport din Petroșani, str. Mihai Viteazul nr. 3.

Salarizarea angajaților se va face conform prevederilor H.C.M. 914/1968 și instrucțiu
nilor in vigoare.

Informații suplimentare sc pot obține zilnic intre orele 7—15 dc Ia serviciul depozite 
al B.A.T.

anunță
CONCURS 

pentru ocuparea următoarelor 
posturi:

1 maistru miner principal
6 maiștri mineri
2 maiștri mecanici
2 forjări
2 strungari
Muncitori necalificați 

pentru transporturi de materiale 
la atelierele electromecanice ale 
exploatării.
Concursul sc va ține în zilele de 29—30 de- 

cembrie 1971, ora 9, la sediul exploatării din 
Lupeni, str. Vitoș Gavrilă nr. 1.

Salarizarea celor angajați se va face conform II.C.M. 
914/19G8 și instrucțiunilor în vigoare.

Alte informații sc pot obține zilnic de la biroul per
sonal al exploatării, între orele 7—15.

I

I

Izvorită dintr-o 
vuția întregului 
lui ci rl hlliIzvorită dintr-o profundă grijă față de a- 
vuția întregului popor, față de viața omu
lui ca și de bunurile pe care el le produ

ce sau administrează, Ilotărirca Consiliului dc 
Miniștri nr. 2285/1969 privind stabilirea și sanc
ționarea contravențiilor Ia normele de prevenire 
.și stingere a incendiilor, impune responsabili
tate și grijă deosebită în acest domeniu din par
tea tuturor cetățenilor, atit la locurile de muncă 
cit și în propriile lor gospodării. Se cere ca în 
fiecare dintre noi să tie mereu trează conștiin
ța datoriei cetățenești și patriotice de a comba
te cauzele care generează incendii. Față dc 
neglijenți, față de toți cei care pun în pericol 
viața semenilor și bunurile materiale, legea es
te severă, intransigentă, stabilind, după gravita
tea faptelor, sancționarea contravențiilor. In a- 
ceste cazuri, amenzile pot fi minime (intre 100— 
300 lei), dar ele pot ajunge și la 3000 lei, cind 
încălcările de la normele de prevenire și stin
gere a incendiilor sint deosebit de grave. Așa 
de pildă, constituie contravenție la normele dc 
p.c.i. proiectarea sau executarea construcțiilor și 
instalațiilor fără respectarea prevederilor aces
tor norme. Dc asemenea, ncrespectarea norme
lor de prevenire și stingere a incendiilor, sta
bilite prin instrucțiuni emise de ministere și ce
lelalte organe centrale (in cazul M.M.P.G. in
strucțiunile nr. 819/1968), dacă fapta nu consti
tuie o altă contravenție prevăzută in hotărire. 
încălcarea acestor prevederi se sancționează.

îteva exemple în acest
9 context le socotim semm- 

ficative :
Șefii de echipă sudori Manea 

Tunsoiu de la E.M. Vulcan și 
Vasile Spătaru de la E.M. Pa- 
roșeni, cxecutînd lucrări dc su
dură fără respectarea normelor 
pentru prevenirea incendiilor 
(această contravenție este sanc
ționată de art. 1 pel. 44 al 
H.C.M. 2285), au fost amendați 
fiecare cu plata pe loc a cile 
100 lei. La fel maiștrii mecanici 
Nicolae Stan. Alexandru Bucșan 
de la E.M. Vulcan, Vasile Bar- 
zol de la E.M. Paroșeni, ca ur
mare a faptului că nu au res
pectat regulile dc prevenire a 
incendiilor stabilite de organele 
dc pompieri ale Ministerului A- 
facerilor Interne, au suportat 
rigorile aceleiași legi, plătind 
—conform an. 1 pct. 47 — o 
amenda de 250 lei. Sau cazul 
ing. Nicolae Petruș de la E.M. 
Vulcan și Carol Nagy de la 
E.M. Dilja. în calitate de ener
getici șefi, precum și maistrul 
electrician Alexandru Sicomaș 
de la E.M. Vulcan, care nclu- 
înd măsurile corespunzătoare 
pentru remedierea deficiențe
lor de la instalațiile electrice 
de iluminat și forță din sectoa
rele de care răspund, au fost 
amendați cu 250 Ici, conform 
prevederilor art- 1 pct. 47. Dc 
asemenea, tehnicianul Carol 
Dobner și ing. Constantin Vîl- 
ccanu, șefi de sectoare lu E.M. 
Paroșeni, ca urmare a neluării 
măsurilor pentru supraveghe
rea focurilor deschise la supra
față, ca și pentru ncrespectarea 
regulilor de prevenire a incen
diilor la depozitarea materiale
lor, au fost amendați cu 300 lei 
și, respectiv 250 lei, conform 
art. 1 punct. 23, 32 și 47.

Spațiul nu ne permite să pre
zentăm mai detaliat și alte ca-

de informație,zuri. Cu titlu 
menționăm că, pentru neglijen
țe, dovedind o totală lipsă de 
preocupare in asigurarea pazei 
contra incendiilor la locurile 
de muncă, au mai fost amen
dați Mica Chetroiu, șef de e- 
chipă, Gavrilă Tivdă, suprave
ghetor, loan Seprody și Nicolae 
Popa, lucrători, Ștefan Teglas, 
șef depozit materiale lemnoa
se — toți salariați la E.M. Vul
can, precum și Tibcriu Grum- 
vald, electrician la E.M. Paro- 
șeni, și mulți alții.

azurile citate — și din 
păcate nu sînt singurele 
— vizează, evident, o a- 

numită latură care ține de con
știință, de obligațiile noastre ca 
salariați ce decurg din dubla 
calitate de producători și pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție, de îndatorirea noastră 
patriotică privind luarea măsu
rilor de prevenire a incendiilor 
și apărarea avuției naționale. 
Pentru ca eforturile întreprinse 
pe această linie de organele 
p.c.i., de comisiile tehnice pen
tru prevenirea și stingerea in
cendiilor, ca și de marea majo
ritate a salariaților din obiecti
vele aparținătoare C.C.P. să se 
soldeze cu rezultate dintre cele 
mai bune, sc impune aplicarea 
promptă și intransigentă a pre
vederilor H.C.M. nr. 2285/1969. 
Aceasta cu atit mai mult, cu 
cit însăși amenzile prevăzute 
constituie, prin ele însele, un 
puternic semnal de autocontrol. 
Gindindu-ne foarte serios la 
consecințele încălcării regulilor 
p.c.i. — bunuri distruse și chiar 
vieți pierdute — trebuie ca or
ganele conducerilor tehnico-ad- 
ministrative ale unităților C.C.P. 
să acționeze cu toată fermita
tea. in spiritul legilor țării, pen
tru formarea unor deprinderi

conform H.C.M. nr. 2285/1969, cu amenzi ce sînt 
cuprinse între 1000 și 3000 Iei.

Evident contravențiile sint sancționate atit in 
situațiile de posibilă declanșare a incendiilor (in 
cazurile de ncrespectarc a regulilor de p.c.i.), 
cit și in cele dc producere a acestora. După cum 
se știe, există locuri dc muncă (depozite, garaje, 
lămpărie, ateliere de tîmplărie, vopsitorie, vul
canizare etc.) in care fumatul este interzis. Desi
gur cel care nesocotește acest lucru săvirșește 
o contravenție și e pasibil de a plăti, conform 
art 45 din H.C.M. nr. 2 285, o amendă de la 300 
la 800 lei.

Din aceste exemple dc contravenții și dc sanc
ționare a lor sc desprinde, destul de evident, 
caracterul preventiv al legii privind prevenirea 
și stingerea incendiilor.

De Ia intrarea in vigoare a H.C.M. 2285 au 
trecut doi ani, timp suficient pentru a fi cunos
cută și respectată dacă ne gindim la faptul că 
această hotărire a fost intens popularizată prin 
presă, tipărită și afișată la toate locurile de 
muncă etc. Iată însă că, deși marca majoritate 
a salariaților din cadrul unităților Centralei căr
bunelui Petroșani cunosc și respectă prevederile 
legii, se mai semnalează totuși destule „cori- 
gențe“ privind comportarea cetățenească pe linie 
de pază contra incendiilor. Firește, acolo unde 
s-au semnalat asemenea încălcări dc la preve
derile legii, organele de control au aplicat-o; 
n-au acordat nimănui nici un fel de rabat.

La toate unitățile C.C.P. se im

RESPONSABILITATE MAXIMA
PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR I

ale vieții civilizate la toți sala- 
riații, a unei opinii și atitudini 
combative față de toți aceia ca
re nu respectă prevederile legii, 
regulile și normele menite să 
prcîntîmpine incendiile și pa
gubele din avutul obștesc.

Să acționăm pînă nu-i 
prea tîrziu !

C^unoscînd că in perioada 
sezonului rece există 
mult mai multe cauze ca

re pol provoca incendii, în com
parație cu celelalte anotimpuri 
— mai ales ca urmare a folo
sirii cu intensitate sporită a in
stalațiilor dc încălzire, dc ilu
minat și forță, neglijențelor fu
mătorilor, nesupravegherii focu
lui deschis, defecțiunilor și ne- 
curățirii coșurilor dc evacuare 
a fumului —, se impun și mă
suri mult mai severe pentru ca 
toate aceste cauze generatoare 
de incendii să fie înlăturate fă
ră intirzicrc. Dar, pentru înlă
turarea tuturor cauzelor ce ar 
putea ...ra incendii, se impu
ne a se acționa cu hotărîre și 

simț dc răspundere din partea 
tuturor factorilor responsabili. 
Se cer intensificate acțiunile 
de depistare a neregulilor care 
mai există la toate locurile de 
muncă, se cer eforturi pe linia 
întăririi simțului datoriei al tu
turor acelora care răspund de 
paza contra incendiilor, al tu
turor salariaților și a-i angaja 
pe toți într-o responsabilă ac
țiune de masă pentru apărarea 
avuției obștești împotriva dis
trugerilor provocate de foc. In
tr-un cuvînt, se cere făcut totul 
pentru respectarea cu maximă 
exigență, de către toți, a tutu
ror instrucțiunilor și normelor 
de pază și prevenire a incendi
ilor ! Toate acestea trebuie însă 
făcute din timp ! Pînă nu-i prea 
tîrziu !

Sfaturi pentru șefii de 
secții, sectoare, depozite, 

ateliere

Socotim că trebuie să mai 
amintim șefilor de sec
ții, sectoare, depozite, a1

teliere etc. că poartă întreaga 
răspundere pentru organizarea 
pazei contra incendiilor in sec
torul de activitate pe care îl co
ordonează pe linie dc produc
ție. In acest sens, ei au o scrie 
de obligații din care subliniem:

— să instruiască lunar între
gul personal din subordine cu 
privire la sarcinile ce-i revin 
in vederea prevenirii și stin
gerii incendiilor ;

— să acționeze cu fermitate 
pentru aplicarea și respectarea 
normelor de p.c.i. ;

— să asigure buna păstrare, 
întreținere și funcționare a a- 
paratclor, materialelor și utila
jelor dc stingere din dotarea 
sectorului a căror responsabi
litate Ic este încredințată ;

— să organizeze echipe 
primă intervenție în caz de 
ccndiu, din rindurilc persona
lului ce il au in subordine ;

de 
in-

— să ia măsuri pentru ca 
toate regulile, instrucțiunile și 
normativele de pază, prevenire 

și stingere a incendiilor să fie 
afișate, cunoscute și respectate 
la toate locurile de inuncă și 
de către toți satariații;

— să nu permită blocarea că
ilor de acces, a căilor dc eva
cuare, a culoarelor, scărilor, co
ridoarelor și spațiilor de sigu
ranță ;

— să nu admită depozitarea 
materialelor inflamabile in 
locuri cu pericol de incendiu, 
executarea de improvizații la 
instalațiile electrice și de încăl
zire, folosirea siguranțelor su
pradimensionate, precum nici 
fumatul in locuri nepermise.

Important pentru 
toți salariații !

In perioada sezonului re
ce, cele mai multe incen
dii se produc datorită i

4 focurilor deschise făcute 
la întîmplare prin incinta uni-

4 folosirii reșourilor, radia
toarelor electrice in încăperi cu 
pericol de incendiu, sau fără 
a se lua măsurile dc preve
nire a incendiilor;

4 sobelor greșit instalate și 
supraîncălzite sau aprinderii fo
cului cu lichide inflamabile;

4 coșurilor dc evacuare a 
fumului necurățate sau neizolale 
de părțile lemnoase ale plan- 
șeclor și acoperișurilor;

4 neglijenței de care dau 
dovadă fumătorii, aprinzînd ți
gara și fumind prin depozite, 
magazii, ateliere de tîmplărie, 
vopsitorie, ateliere dc reparații 
și în alte asemenea locuri cu 
pericol de incendiu;

4 ccnușci ce sc scoate din 
sobe și se aruncă la în timpi ti
re, fără a se lua măsuri în 

prealabil de udare a ei cu apa 
și depozitarea în locuri special 
amenajate;

4 executării de lucrări de 
sudură, dezghețării dc conduc
te sau alte asemenea lucrări 
fără respectarea regulilor de 
prevenire a incendiilor.

ATENȚIE ! încălcarea norme
lor de prevenire și stingere a 
incendiilor, prevăzute în actele 
normative și instrucțiuni, 6e 
sancționează conform H.C.M. 
2 285/1969 cu amendă dc la 
1000 la 3000 lei.

Rețineți !
La terminarea lucrului este 

obligatoriu să aplicați urmă
toarele măsuri!

— curățirea locului de mun
că dc resturi și deșeuri, dc 
scurgeri de ulei pe pardoseală;

— curățirea mașinilor de 
praf și ulei;

— deconectarea întrerupătoa
relor electrice;

In atenția de pompieri !

Vi sc reamintește că în această perioada 
friguroasă — propice izbucnirii incen
diilor — este necesar mai mult ca oricfnd 

să aveți grijă deosebită ca :
4 verificarea întregului utilaj și echipament 

de stingere din dotare să se facă cu maximă 
atenție pentru a sc asigura menținerea lui în 
perfectă stare dc funcționare;

4 serviciul de rond de către pompierii an
gajați să se execute cu maximă exigență, cu 
precădere in schimburile II și III, iar aceștia 
din urmă să fie bine pregătiți cunoscînd cau
zele dc incendiu specifice fiecărui loc de mun
că și măsurile de respectat;

4 in executarea serviciului de rond să se 
parcurgă toate locurile de muncă, luindu-sc 
măsuri pe loc de remediere a deficiențelor;

4 să se acorde 
zării paz.ei contra 
muncă, punindu-se 
gutui personal;

șefilor de formații civile
4 să nu sc părăsească secția, atelierul etc. 

in timpul serviciului de rond pînă nu se vor 
remedia toate defecțiunile constatate, acordin- 
du-se sprijin concret la fiecare loc de muncă;

4 să sc ia măsuri de verificare a surselor 
de apă naturale și artificiale, a utilajelor, stin- 
gătoarclor etc., menținîndu-le permanent în per
fectă stare dc funcționare;

4 căile de acces către sursele de apă să fie 
menținute în permanență libere;

4 să se acorde o atenție deosebită instruirii 
pe linie de p.c.i. a noilor angajați;

4 să se respecte întocmai programul dc pre
gătire a formațiilor de pompieri;

< in sfirșit, să se acorde o atenție deosebita 
acțiunilor de propagandă p.c.i. intcnsificind-o 
prin folosirea fotogazctclor, instructajelor, expu
nerilor dc materiale p.c.i., afișelor, panourilor, 
expozițiilor, ca ți folosirea mai ioleasl a sta- 
(iilor de radioficarc.

o atenție deosebită organi- 
incendiilor la locurile de 
accent pe instruirea intre-

— evacuarea deșeurilor și gu
noaielor din secții, ateliere etc.;

— scoaterea din priză a a- 
paratelor electrice;

— stingerea focurilor din so
be și întreruperea iluminatului 
general și local și trecerea pe 
cel de bază;

— întreruperea sau reduce
rea Ia strictul necesar a încăl
zirii;

— închiderea ferestrelor și 
a ușilor antifoc;

— verificarea locului dc 
inuncă pentru a nu răminc res
turi dc țigări aprinse etc.;

— sudorii să verifice amă
nunțit locurile unde au lucrat, 
pentru a nu răminc scintci 
nestinse și dacă nămolul din 
generator s-a depozitat la locu
rile special amenajate;

— maistrul de secție, la ter
minarea lucrului, să controleze 
dacă s-au luat toate măsurile 
corespunzătoare pe linie p.c.i.

In caz de nevoie, să ne 
unim cu toții forțele 

într-o intervenție 
promptă

Responsabililalca pentru or
ganizarea pazei contra 
incendiilor la locul de 

muncă revine, conform instruc
țiunilor nr. 362/1963 ale M.A.I. 
și 819/1968 ale M.M.P.G., con
ducătorilor de secții, ateliere, 
depozite, maiștrilor din fiecare 
schimb. Aceasta presupune, în
să, ca fiecare salariat la locul 
sâu de muncă să respecte cu 
strictețe normele p.c.i. în tim
pul lucrului, iar la plecare să 
nu lase defecțiuni care ar pu
tea produce incendii.

In legătură cu prevenirea in
cendiilor în unitățile miniere 
din Valea Jiului aparținind 
Centralei cărbunelui, este ne
cesar ca in primul rînd toți sa
lariații să respecte regulile ge
nerale de prevenire. In princi
pal trebuie avut in vedere pe
ricolul de incendiu determinat 
de sistemul dc încălzire și ilu
minat, de efectuarea lucrărilor 
de sudură, de modul de păs
trare la locurile de muncă a 
materiilor prime sau finite și, 
în general, de întreaga desfă
șurare a procesului tehnologic.

De obicei, incendiile izbuc
nesc sub forma unui focar 
restrîns. Dacă se acționează cu 
promptitudine, folosindu-se mij
loacele inițiale ce trebuie să 
se afle la fiecare loc de mun
că, începutul de incendiu poate 
fi stins în scurt timp, fără 
greutate și mai ales fără pier
deri materiale. De aceea, pe 
lingă celelalte norme cunoscu
te, treabuie avut în vedere ca 
la fiecare loc de muncă să se 
formeze echipe de p.c.i. de pri
mă intervenție, conform 
derilor instrucțiunilor 
goare.

Numărul membrilor 
compun echipa p.c.i. la locul de 
muncă (ateliere, depozite ctc.) 
se stabilește în raport cu mă
rimea și importanța secției, a- 
telierului etc., în funcție de nu
mărul mijloacelor de stingere 
iar sarcina principală a acestor 
echipe este intervenția imedia
tă in ajutorul lucrătorului în 
raza căruia a izbucnit focul. 
Fină la sosirea formațiunilor 
civile de pompieri din cadrul 
obiectivului sau a pompierilor 
militari, coordonarea operațiu
nilor de stingere a incendiului 
izbucnit revine conducătorului 
de secție, de atelier etc. O obli
gație importantă a acestora este 
ca periodic să execute instrui
rea echipelor p.c.i., organizînd 
exerciții de stingere pentru a 
putea interveni cu eficiență în 
caz de nevoie.

preve- 
în vi-

care
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Inaugurarea Bibliotecii române MOSCOVA

din New York
NEW YORK 16 — Corespon

dentul Agerpres. Constantin A- 
IcxRndroaic. transmite : Mier
curi. a avut loc 1« New York 
festivitatea inaugurări) Biblio
tecii române, in prezența ad
junctului ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialis
te România. Vasile Gliga. și 
a directorului Agenției de in
formații a Statelor Unite 
(USIA), Frank Shakespeare.

Biblioteca a fost dotată cu 
volume privind istoria Româ
niei. opere ale scriitorilor ro
mâni clasici și contemporani, 
albume cu reproduceri de artă 
din (ara noastră, opere ale ro
mancierilor noștri care au in
trat in tezaurul culturii univer
sale. Sîn( expuse volumele de 
cuvinlări ale tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., ..România pe drumul

desăvirșirii construcției socia
lismului'’. lucrări editate in 
alte țftri privind s iața și activi
tatea președintelui Consiliului 
dc Stat al României, cărți re
feritoare la realizările popo
rului român in diverse dome
nii de activitate in anii post
belici.

La inaugurarea Bibliotecii 
române din New York, au fost 
prezenți Richard Davies, ad
junct al asistentului secretaru
lui de stat al S.U.A., Thiniothy 
Costello, vicepremier al orașu
lui New York, Corneliu Bog
dan, ambasadorul țării noastre 
in S.U.A., Gh. Diaconcscu, re
prezentantul permanent al Ro
mâniei la Națiunile Unite, și 
alte personalități.

Vasile Gliga și Frank Sha
kespeare au rostit alocuțiuni 
despre semnificația dezvoltării

schimburilor culturale româno- 
amcricanc pentru cunoașterea 
reciprocă a creației celor <J 
popoare, in interesul cauzei 
păcii.

—
întrevedere

Janos Kadar

Semnarea Convenției de colaborare 
științifică intre academiile

unor țări socialiste

Firma japoneză . Sanyo'_ , a
pus la punct prototipul primei 
mașini de spălat oameni din lu
me. Aparatul poate li utilizat in
tr-o cadă din masă plastică. Du
pă ce aceasta a fost umplută 
cu apă se pune in funcțiune un 
generator de ultrasunete care 
pune apa in mișcare ; cind a- 
paratul a terminat de spălat se 
aprinde un radiator de raze in- 
fraroșii care usucă pielea.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8 
I 
I

MOSCOVA 16 — Corespon
dentul Agerpres, Laurcnțhi 
Duță, transmite: La 15 de
cembrie s-a semnat la Moscova 
Convenția dc colaborare știin
țifică multilaterală între aca
demiile unor țări socialiste.

Convenția a fost semnată de 
reprezentanții academiilor din 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Cuba, Republica

Republica 
Republica 
Republica 
Republica 

Uniunea

Democrată Germană, 
Populară 
Populară 
Socialistă 
Populară 
Republicilor Sovietice Socialis
te.

Din partea Academici Repu
blicii Socialiste România, con
venția a fost semnată de prof, 
dr. docent Radu Voinca, se-, 
crclarul general al Academiei.

Mongolă,
Polonă,
România, 

Ungară și

• Numărul mediu al șomeri
lor din Olanda va depăși cifra 
de 100 000 în cursul anului 1972 
— a declarat miercuri, in 
parlament, ministrul olandez 
pentru problemele sociale, I. 
Boersma.

• In fiecare an sini înregis
trate in întreaga lume, 500 
de mișcări seismice dintre care 
aproximativ 1 000 provoacă vic
time omenești. Dintre cutremu
rele care au provocat in seco
lul nostru cele mai mari victi
me, presa din Tokio amintește 
de cel din anul 1923 din Japo
nia, soldat cu moartea a 143 
de persoane. Ultimul mare ca
taclism care a provocat moar
tea a peste G0 000 de oameni 
a fost înregistrat in anul 1970 
în Peru.

BUDAPESTA 16 (Agerpres).
— Agenția MT1 anunță că 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., l-a primit joi 
pe Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, cu care a 
avut un schimb cordial de pă
reri.

Tn aceeași zi, Gemal Biedici 
a fost primit de Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare.

• Generalul Yahya Khan, declară că popo

• Agenția TASS informează 
că in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al Pâ- 
mîntului „Cosmos-466", desti
nat continuării cercetărilor spa
țiului cosmic. Aparatajul știin
țific instalat ]n bordul satelitu
lui funcționează normal.
• Agenția P.A.P. anunță că, 

la 16 decembrie, primul secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Edward 
Gierek, l-a primit pe cunoscu
tul poet chilian Pablo Neruda, 
laureat al premiului Nobel, 
prezent în R P. Polonă cu oca
zia premierei varșoviene a pie
sei sale „Gloria și moartea lui 
Joaquim Murrieta".

® Din ordinul autorităților 
guvernamentale spaniole, expo
ziția „Omagiu lui Picasso", inau
gurată la 13 decembrie a.c. 
la Madrid, a fost interzisă. Ex
poziția. organizată in sălile bi
bliotecii „Antonio Machado", 
cuprindea 124 de lucrări ale 
pictorilor spanioli contemporani 
care au vrut să omagieze prin 
aceasta împlinirea a 90 de ani 
de la nașterea lui Picasso.

diene au ocupat Pakistanul de est și vor rămîne
aici pînă la instaurarea unei situații normale♦-------

din

Greva chimiștilor italieni

indian, administrația civilă va 
rămîne sub autoritatea gene
ralului indian J. S. Aurora".

opiniei publice din marele 
oraș spaniol.

au pierit din cauza e- 
ultimul 

nu con- 
’ ome-

rul pakistanez va continua lupta • Trupele in

★

★

frontul din Pakis-
est.

★

★

Lindberg și Wick-
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(Agerpres), — Un 
cuvînt indian a

18,00
18,40

(Agerpres). 
pakistanez, 

Asociated

întilnin se
11 ianuarie

Returul acestei 
va desfășura la 
la Iași.

DELIII 
purtător 
declarat, 
ne vor

16 (Agerpres). — 
internațional femi-

16 (Agcr-

Etna erupe din nou
și mai 
vulcani 

nou. 
abur 
la o 

de

ROMA 16 (Agcrpr 
Etna, cel mai înalt 
activ dintre cei 11 
ai Europei, erupe din
Pietre încinse, cenușă, 
și fum sînt aruncate 
înălțime de peste 400 
metri. După cum preconizea
ză savanții italieni, Etna 
.clocotește" și „murmură" 
permanent, dar este pentru 
prima dată, din luna aprilie, 
cind turiștii sînt sfătuiți să 
nu riște o apropiere prea 
mare de vulcan. După cum 
se știe, mii de turiști au a- 
sistat, in cursul acestei pri
măveri și veri, la „focurile 
de artificii" oferite de Etna, 
cele mai spectaculoase din

ultimii 43 dc ani, și la scur
gerea lentă de lavă, a cărei 
cantitate a fost estimată la 
peste 140 milioane de me
tri cubi.

Prin intensitatea erupțiilor, 
prin amploarea pagubelor 
provocate și prin „încăl
carea'1 calendarului stabilit 
de vulcanologi pentru acti
vitatea sa, Etna este consi
derat ca unul dintre sim
bolurile cele mai reprezen
tative ale forței naturii. In 
ultimele doua milenii, apro
ximativ un milion de persoa
ne
rupțiilor Etnei. In 
secol, insă, bilanțul i 
ține decit 3 victime

Corpul didactic 
american revendică 

îmbunătățirea 
sistemului 

de învățămînt 
și a condițiilor 

de muncă
WASHINGTON 16 (Ager

pres). — Intr-o declarație a 
Asociației Naționale a învăță- 
mîntului din Statele Unite se 
arată că, în anul școlar 1970— 
1971, în S.U.A. au avut loc 130 
de greve ale corpului didactic, 
la care au participat 90 000 de 
profesori și învățători din 17 
state. In majoritatea cazurilor, 
greviștii au revendicat îmbu
nătățirea sistemului de învă
țămînt, a condițiilor de mun
că și do viață.

RAWALPINDI 16 (Agerpres). 
— Intr-un discurs radiodifu
zat, reluat dc agențiile Aso
ciated Press și Reuter, preșe
dintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, a declarat că 
poporul pakistanez și forțele 
armate ale țării vor continua 
să lupte pînă cînd „regiunile o- 
cupate vor fi redobîridite". ,.E- 
șecul temporar pe un front de 
război nu înseamnă în nici un 
caz sfîrșitul luptei", a spus 
șeful statului pakistanez.

Președintele Yahya Khan a 
anunțat că va promulga o nouă 
constituție a țării, ce va con
ține „prevederi clare și fără c- 
chivoc care să garanteze ma
xima autonomie a Pakistanului 
de est, conform conceptului ți
nui singur Pakistan".

In încheiere, președintele 
Pakistanului a declarat i „Ră- 
mînem pregătiți să acceptăm 
orice sugestii ale Națiunilor U- 
nite menite să ducă la o solu
ție onorabilă a crizei, în inte
resul integrității noastre națio-

• Primul ministru britanic, 
Edward Heath, va face astăzi 
(vineri) o vizită la Ottawa, 
după care va pleca pentru a se 
întilni cu președintele Nixon 
în Insulele Bermude, informea
ză agenția Associated Press.

Din lumea capitalului
BONN 16 (Agerpres). — 

După 23 de zile de grevă, 
metalurgiștii din landul vest- 
german Baden-Wurttemberg 
și-au reluat lucrul, în ur
ma acordului intervenit în
tre sindicate și patronat, ca
re prevede satisfacerea par
țială a revendicărilor gre
viștilor. O dată cu reluarea 
activității celor 530 de în
treprinderi metalurgice, pa
tronatul a suspendat lok- 
out-ul instituit la cîtva timp 
după ce s-a declanșat greva.

In același timp, au fost 
înnoite și contractele colec
tive de muncă ale metalur- 
giștilor din celelalte zone 
industriale ale R.F.G., pe ba
za prevederilor cuprinse în 
acordurile din landul Baden- 
Wurttemberg.

TOKIO 16 (Agerpres). — 
In 40 de universități de stat 
din Japonia și în 13 spita
le și clinici universitare a 
avut loc miercuri o grevă 
prin care profesorii, medicii 
și asistenții sanitari au cerut 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă ale personalului me
dical. La această grevă au 
participat peste 18 000 de 
persoane.

LONDRA 16 (Agerpres). 
— Convorbirile dintre re
prezentanții sindicatului și 
ai administrației uzinelor de 
motoare de avioane „Rolls- 
Royce" privind încetarea 
grevei celor 6 000 de munci
tori de la uzinele societății 
din Bristol nu au putut re
zolva conflictul de muncă. 
Greva, care continuă de 
șase săptămîni, a oprit com
plet producția de motoare 
pentru avionul supersonic 
de pasageri „Concorde".

DELHI 16 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a anunțat, joi, în Ca
mera Inferioară a Parlamentu
lui, că forțele armate pakista
neze din Pakistanul de est 
„s-au predat necondiționat", in
formează agențiile Associated 
Press, France Fresse și Reuter. 
Premierul indian a precizat, de 
asemenea, că orașul Dacca — 
centrul administrativ al Pakis
tanului de est — a fost ocupat, 
în aceeași zi, de trupele indie-

RAWALPINDI 16
Postul de radio 

citat de agențiile 
Press și-France Pressc, a anun
țat că luptele din Pakistanul 
de est au încetat, joi, în baza 
unui acord încheiat între co
mandanții militari pakistanez și 
indian de pe 
tanul de

VIETNAMUL DE SUD : In 
ultimele patru luni ale se
zonului ploios, Armata Na
țională de Eliberare din Vi
etnamul de Sud a continuat 
să obțină noi și însemnate 
succese.

In foto : Luptători
Quang Tri-Thua Tien, întor- 
cîndu-se dintr-o luptă victo
rioasă.

Guvernul chilian a hotărît 
să treacă în proprietate de stat 
fabricile de ciment „El Melon" 
și „Cerro Blanco" din locali
tățile Calra și, respectiv, Popaico 
— anunță agenția Prcnsa La
tina. Gravele nereguli săvirșite 
de administrațiile acestor două 
fabrici determinaseră autorită
țile chiliene să le rechiziționeze 
încă din luna martie a anului 
curent.

Pai Sian-kuo, ministrul 
comerțului exterior al R.P. Chi
neze, a avut, joi, o întrevedere 
cu Rudi Kolak. președintele 
Camerei Federale pentru Eco
nomie a R.S.F. Iugoslavia In 
timpul întrevederii, menționea
ză agenția China Nouă, părțile 
și-au exprimat speranța că 
prietenia dintre popoarele chi
nez și iugoslav .și re’ațiile de 
cooperare dintre cele două ță i 
se vor dezvolta constant.

VINERI 17 DECEMBRIE

Căminul.
Muzică corală interpre
tată de corul și orches
tra ansamblului .Rapso
dia Română".
Arta plastică.

MADRID 16 (Agerpres). — 
Pentru reprimarea grevei de
clarate la uzinele „Electro
nica de Rubi" din Barcelona, 
patronatul a dispus concedie
rea a 1 800 de muncitori 
greviști. Această hotărîre a 
stîmit revolta și protestul

ROMA 16 (Agerpres). — 
Peste o jumătate de milion 
de muncitori din industria 
chimică a Italiei au declarat, 
joi, grevă, revendicînd res
pectarea dreptului Ia muncă, 
o mai bună organizare și o 
politică de investiții care 
să ducă la relansarea pro
ducției in sectoarele aflate 
în criză, precum și realiza
rea reformelor sociale (in do
meniul sănătății, învățămîn- 
tului etc.).

Pe de altă parte, grevele 
alternative din marile orașe 
și regiuni industriale ale Ita
liei, organizate de centralele 
sindicale C.G.I.L., C.I.S.L. și 
U.I.L., în vederea susținerii 
obiectivelor menționate, 
cuprins, în prezent, 
— oraș ce numără 
700 000 do muncitori, 
giunile Alexandria, 
Napoli și Taranto.

au
Torino 

circa

16 
de 
joi, că trupele indic- 

.. rămîne pe teritoriul 
Pakistanului de est ..pînă cind 
operațiunile de curățire vor fi 
încheiate, pînă la instaurarea 
unei situații normale, îndepli
nirea tuturor misiunilor caro 
revin armatei, reluarea activită
ții tuturor serviciilor sanitare 
și municipale și repatrierea re- 
fugiaților". „Pentru moment, a 
precizat purtătorul de cuvînt;

STOCKHOLM 
pres). — Selecționatele de 
hochei pe gheață ale Ceho
slovaciei si Suediei s-au în
tilni t Ia Goteborg în cel de-al 
treilea meci al lor din ac
tualul sezon. Jucînd excelent, 
hocheiștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul dc 
3—2 (0—0, 2—1, 1—1). Au 
marcat Holik (2) și Iaroslav, 
respectiv, ’ * ” ‘ .......
berg.

STOCKHOLM
pres). — Echipa masculină 
dc handbal a orașului Za
greb și-a început turneul în 
Suedia, jucînd la Malmoe cu 
o selecționată locală. Victo
ria a revenit cu scorul de 
23—20 (12—10) handbalișlilor 
iugoslavi.

„Sistemul interamerican", con
ceput de Washington ca un in
strument de permanentizare a 
dominației sale asupra conti
nentului latino-american, gene
rează în prezent puternice con
tradicții. Statele latino-america
ne manifestă o tot mai mare 
independență, deși în măsură 
diferită, soluționîndu-și proble
mele care afectează în mod ne
mijlocit interesele lor imediate, 
cum ar fi, de pildă, apărarea 
bogățiilor naționale, comerțul 
exterior, colaborarea pe diver
se planuri între țările conti
nentului latino-american. Intr-o 
serie de probleme politice im
portante ale contemporaneității, 
cum ar fi coexistența pașnică, 
dezarmarea generală și totală, 
interzicerea armelor nucleare, 
lichidarea colonialismului și ra
sismului, dreptul de a dispune 
nemijlocit de bogățiile națio
nale, unele țări latino-america
ne și-au schimbat radical po
ziția. Statele latino-americane 
au așezat la baza relațiilor lor 
respectarea principiilor neames
tecului în treburile interne și 
autodeterminării, avantajului 
reciproc, năzuința lor spre dez
voltarea colaborării multilate
rale. In nici o aliâ regiune a 
globului, Statele Unite nu rea
lizează profituri atît de mari 
ca în America Latină. Potri
vit dalelor oficiale furnizate la 
Washington, din 1950 pînă în 
1967 investițiile directe de ca-

pital american în țările din a- 
ceastă regiune s-au cifrat la 
4,6 miliarde dolari, iar profi
turile nete realizate în aceeași 
perioadă sînt de ordinul a 16 
miliarde. Cu alte cuvinte, fie
care dolar investit în America 
Latină a adus 
nord-americane

monopolurilor 
un beneficiu

Din presa străină

mia țărilor latino-americane. In 
anul 1968, monopolurile nord- 
americane care au realizat pro
fituri în valoare de 1,3 mili
arde dolari, au plasat în eco
nomia statelor din această re
giune numai 297 milioane do
lari. In general, cuantumul be
neficiilor realizate de Statele
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Relații economice inechitabile
net de trei dolari. Firmele a- 
mericane obțin beneficii fabu
loase din exploatarea bogăți
ilor naturale ale continentului 
latino-american, din salariile 
mici pe care le achită munci
torilor, din impozitele scăzute 
asupra veniturilor și prin pre
țurile de monopol la produsele 
realizate.

Cea mai mare parte a pro
fiturilor realizate dc monopo
lurile nord-americane sînt 
transferate in Statele Unite, și 
doar o mică parte din aces
tea sînt rein vestite în econo-

Unite în America Latină și 
transferate la Washington de
pășește cu mult valoarea in
vestițiilor făcute de companiile 
americane în diverse ramuri ale 
economiei țărilor latino-ameri
cane.

In cursul unei recente anr 
chete organizate de Ministerul 
dc Finanțe din Mexic au fost 
date la iveală manevrele com
paniilor străine, aparținînd în 
special filialelor nord-america
ne, care au sustras din țară, 
în mod ilicit, peste 200 milioa
ne dolari. Referitor la aceasta,

revista mexicană „Investigacion 
Fiscal" arată că depunătorii 
străini de capital, sustrăgîndu- 
se de la plata impozitelor, în
scriu beneficiile realizate în 
Mexic în contul unor firme alo 
căror sedii se află în Insulele 
Bahamas, Panama sau în alte 
țări.

Monopolurile și firmele nord- 
americane controlează și ex
ploatează majoritatea bogățiilor 
naționale ale țărilor latino-ame
ricane ; extracția și prelucra
rea petrolului în Venezuela, 
Columbia și Insulele Trinidad, 
magneziul din Brazilia și Haiti, 
wolframul din Mexic, cuprul, 
plumbul, zincul din Peru și 
Mexic, tantalul din Brazilia. In 
aceste condiții este explic;.bil 
de ce Statele Unite caută prin 
toate mijloacele să împicdico 
crearea și dezvoltarea în ță
rile latino-americane a unei in
dustrii naționale pentru extrac
ția și prelucrarea minereuri
lor neferoase. Crearea indus
triilor naționale în țările res
pective ar pune capăt domina
ției străine în principalele sfere 
de activitate economică din ță
rile latino-americane și ar în
chide una din supapele prin
cipale de realizare a unor pro
fituri fabuloase. Totodată, fir
mele americane ar fi lipsite de 
posibilitatea dc a obține mate
rii prime la prețuri derizorii 
și de piețele de desfacere la- 
tino-amcricane.

SOFIA 
Turneul 
nin de baschet de Ia Sofia 
a fost cîștigat de formația 
Spartak Moscova, care a în
trecut in ultima zi cu scorul 
do 62—55 (35—29) prima re
prezentativă a Bulgariei. In
tr-un alt joc al turneului, 
selecționata R.P.D. Coreene a 
învins cu 80—78 (40—34) c- 
chipă do tineret a Bulgariei.

ZURICH 16 (Agerpres). — 
Intr-un meci pentru „Cupa 
campionilor europeni" la vo
lei feminin, formația Loko
motiv Moscova a învins cu 
scorul de 3—0 (15—1, 15—2, 
15—8) echipa elvețiană Union 
Basel.

BERLINUL OCCIDENTAL 
16 (Agerpres). — Turneul in
ternațional de polo pe apă 
din Berlinul occidental s-a 
încheiat cu victoria echipei 
orașului Barcelona. Sportivii 
spanioli au totalizat 10 punc
te, fiind urmați de selecționa
tele orașelor Hamburg — 8 
puncte, Berlinul occidental — 
6 puncte.

MUNCHEN 16 (Agerpres).
— l.a Hanovra s-a disputat 

| primul meci dintre echipa
I Penicilina Iași și formația

vest-germană V. C. Hanno
ver, contind pentru optimile 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la volei fe
minin. După 108 minute de 
joc voleibalistele românce au 
terminat învingătoare cu sco
rul de 3—1 (16—14, 15—9, 
14—16, 15—IZ). Echipa V. C. 
Hannover a cîștigat de 15 ori 
titlul dc campioană a R. F. 
a Germaniei.<

BERLIN 16 (/Xgerpres). — 
Turneul internațional mascu
lin de handbal din R. D. 
Germană a continuat la Ros
tock cu partidele din etapa 
a 3-a. In cel mai echilibrat

ȘTIRI
t

meci al zilei, reprezentativa 
Ungariei a învins la limită 
cu 13—12 (5—7) selecționata 
secundă a R. D. Germane. In 
celelalte două jocuri dispu
tate s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : R. D. Ger
mană (A) — Cehoslovacia
14—10 (7—4): Iugoslavia — 
Danemarca 22—16 (8—8).

Clasament: 1. Iugoslavia — 
6 puncte (golaveraj 58—42); 
2. R. D. Germană (A) — 6 
puncte (48—39); 3. R. D. Ger
mană (B) — 2 puncte (47— 
47); 4. Ungaria — 2 puncte 
(37—42); 5. Cehoslovacia — 
2 puncte (48—55); 6. Dane
marca — 0 puncte.

■\

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— „Memorialul Alehin", ma
rele turneu internațional de 
șah care se desfășoară la 
Moscova, a continuat cu par
tidele rundei a 15-a. Cam
pionul mondial Boris Spasski 
l-a învins în 36 mutări (prin 
depășirea timpului de gîndi- 
re) pe Savon. A fost înregis
trată remiza în partidele 
Gheorghiu — Petrosian, Kar
pov — Stein, Tal — Smîs- 
lov, Ulmann — Parma. Ce
lelalte patru partide s-au în
trerupt.

In clasament conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 10 puncte, se
cundat de Smîslov și Karpov 
(ambii U.R.S.S.) cu cîte 9,5 
puncte. Campionul mondial 
Boris Spasski se află pe lo
curile 7—8 la egalitate cu Tal, 
cu cîte 8 puncte fiecare. Flo
rin Gheorghiu (România) o- 
cupă locul 14 cu 6,5 puncte.

HAVANA 16 (Agerpres). — 
In sala „Coliseum" din Ha
vana a început competiția 
internațională dc box „Tur
neul prieteniei", la care par
ticipă tineri pugiliști din 
Bulgaria, R. D. Germană, Po
lonia, România, 
U.R.S.S. și Cuba.

In prima gală, pugilistul 
român Alexandru Turei (ca
tegoria muscă) l-a învins prin 
K.O. în repriza a doua pe 
Wolfgang Liebing (R. D. Ger
mană). Al doilea boxer ro
mân care a evoluat în gala 
inaugurală, Cornel Dumitres
cu (categoria semiușoară) a 
pierdut la puncte în fața lui 
Lutz Heine (R.D. Germană). 
Au mai terminat învingători 
In prima reuniune Julio Ri
vera și Raul Castillo (Cuba), 
Eduard Dubeski (U.R.S.S.) și 
Jan Parafianowicz (Polonia).

★

Ungaria,

Cu prilejul recentei reu
niuni a Asociației europene 
de box amator (A.E.B.A.), ca
re și-a desfășurat lucrările 
la Londra, s-a hotărît ca e- 
diția a doua a campionatu
lui european de box pentru 
tineret să se desfășoare în 
România între 3 și 10 iunie 
1972.

18,55
19,10 Tragerea Loto.

1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici. A- 
venturile lui Pety : 
„Cartea de basme".

19.30 Telejurnalul de scară. 
20,00 Cronica politică internă

de Eugen Mândrie.
20,15 Avanpremieră.
20,20 Melodiile serii — mu

zică ușoară românească 
in primă audiție.

20.30 Film artistic : „Weekend 
la Suydcoote".

22.30 Telejurnalul de noapte.
22,45 Baschet feminin : Iugo

slavia — România. 
(Campionatul balcanic) 
— Repriza a II-a. înre
gistrare de la Sarajevo.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 8,00 Sumarul pre
sei: 8,08 Matineu muzical; 
8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,00 Buletin dc 
știri ; 9,03 La microfon, me
lodia preferată: 9,30 Memo
ria pămîntului românesc; 
10,00 Buletin dc știri; 10,05 
Pe marginea Jiului — muzi
că populară; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Muzică populară 
cubaneză; 11,15 Pe teme juri
dice; 11,25 Sub flamuri de 
partid — cîntece și versuri; 
12,00 Muzică ușoară; 12,15 
Recital de operă; 12,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,27 Cîntecul e 
pretutindeni; 14,40 Din cele 
mai cunoscute melodii popu
lare; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radioanchetă economi
că; 15,30 Pagini vocale și or
chestrale din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 
16,15 Muzică de promenadă; 
16,31 Melodii de Sile Dinicu 
și Richard Bartzer; 17,00 Pen
tru patrie; 17,30 Concert de 
muzică populară; 18,00 Orele 
scrii; 20,05 Zece melodii pre
ferate; 20,40 Cîntă Dumitru 
Sopon; 21,00 Revista șlagăre
lor; 21,30 Bijuterii muzicalo; 
21,45 Melodii populare; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
scara; 22,55 Moment poetic: 
23,00 Concert de seară (con
tinuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.
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