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industriale și de construcții
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Stimați tovarăși,Conferința pe țară a cadrelor da conducere și a reprezentanților oamenilor muncii din industrie și construcții se înscrie ca un eveniment de importanță deosebită în viața economică și socială a țării, constituind o expresie elocventă a democratismului orînduirii noastre «ș- iialiste, a participării maselor ărgi populare la făurirea conștientă a destinului luminos al României socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite). A devenit, după cum se știe, o practică permanentă a conducerii partidului și statului nostru de a se consulta cu activul de partid și de stat, cu cadrele din diferite domenii de activitate, cu masele largi de oameni ai muncii la elaborarea tuturor hotărârilor și măsurilor care privesc dezvoltarea economică și social-po- litică a țării, la elaborarea legilor, a actelor fundamentale de guvernare a statului. Aceasta asigură ca deciziile de care depinde mersul înainte al societății noastre să fie cu adevărat emanația voinței și înțelepciunii maselor populare, să corespundă intereselor supreme ale patriei, ale poporului și, totodată, să mobilizeze energiile și capacitatea creatoare a întregii națiuni în lupta pentru înfăptuirea lor. Viața confirmă că această practică democratică întărește continuu unitatea poporului în jurul partidului, încrederea maselor în politica sa mar- xist-leninistă, dezvoltă coeziunea societății noastre socialiste. (Vii și 
puternice aplauze).La conferință sînt prezenți 6 000 participant : directori de întreprinderi și centrale industriale și de, construcții, muncitori fruntași, maiștri, ingineri și economiști, secretari de partid și președinți de sindicate din unitățile de producție, cadre de conducere din ministere și organe economice centrale, prim-secretari ai comitetelor județene, alți activiști de partid ; la consfătuire participă, de asemenea, majoritatea membrilor Comitetului Central al partidului și membrii guvernului. (Aplauze pu
ternice). Putem deci spune că această conferință reprezintă tot ceea ce are mai bun societatea noastră socialistă în domeniul conducerii activității economice. 
(Vii aplauze).^Conducerea partidului și statului 
a’ organizat această reuniune, acum, la începutul noului cincinal, în scopul dezbaterii multilaterale 
a sarcinilor ce ne stau în față pentru realizarea în cele mai bune condiții a programului de dezvoltare a industriei și construcțiilor în perioada 1971—1975, precum și a măsurilor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării activității economice.în timpul lucrărilor au luat cuvîntul 732 de tovarăși, care au relevat pe larg atît marile succese obținute de întreprinderile in- X țiustriale și de construcții, cît și unele lipsuri care se mai manifestă în diferite sectoare de activitate. Au fost formulate mii de propuneri valoroase, s-au adus critici îndreptățite la adresa unor ministere și a altor organe centrale. Este drept că ne așteptam ca parti- cipanții la discuții să aibă și o poziție mai autocritică, să vadă și deficiențele din întreprinderile și centralele pe care le conduc, pentru că astfel conferința ar fi avut mai mult de cîștigat. Sper însă că lipsa unei analize a neajunsurilor proprii va fi compensată — la întoarcerea acasă — cînd în cadrul conducerilor colective împreună cu organizațiile de partid, în lumina dezbaterilor din conferință se vor trage concluzii pentru activitatea fiecărei întreprinderi și unități economice. 
(Aplauze). în același timp reuniunea a prilejuit un larg schimb de pășeri și de experiență.Dezbaterile conferinței au evidențiat că dispunem de cadre valoroase cu o înaltă pregătire profesională și politică, cu o bogată experiență, cu calități de organizatori și conducători ai întreprinderilor noastre economice, care a- bordează cu răspundere și competență sarcinile de bază ale dezvoltării industriei, problemele construcției socialiste în etapa actuală. Aceasta constituie o nouă confirmare a faptului că în anii construcției socialiste s-a format un puternic corp de cadre tehnice și de conducere în industria noastră pe deplin capabil să rezolve cu • succes problemele pe care le ridică revoluția tehnico-științifică, organizarea modernă a producției, construcția economiei socialiste. 
(Aplauze).Iată de ce putem aprecia ca foarte bune rezultatele conferinței, exprimîndu-ne convingerea că lucrările sale vor exercita o puternică influență asupra activității tuturor unităților din industrie 

și construcții, asupra întregii economii naționale, îi vor mobiliza pe toți oamenii muncii pentru transpunerea în viață cu fermitate a politicii partidului de înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Importanța acestei conferințe rezidă în primul rînd în faptul că industria constituie factorul hotărîtor al progresului economic-social general al țării ; de dezvoltarea în ritm susținut a industriei depinde realizarea o- biectivului fundamental stabilit de Congresul al X-lea — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. De asemenea, construcțiile constituie un sector important al e- conomiei naționale, chemat să asigure înfăptuirea vastului program de investiții, ridicarea noilor construcții industriale, agricole și social-cultu- rale. Ponderea acestor sectoare în economia națională este relevată de faptul că, în formarea venitului național, industria contribuie cu a- proape 65 Ia sută, iar construcțiile cu circa 10 la sută./ Sînt cunoscute eforturile făcute în anii socialismului pentru industrializarea socialistă a țării. De-a lungul întregii perioade de edificare a noii orînduiri, Partidul Comunist Român a promovat cu fermitate politica de industrializare socialistă, ca o condiție fundamentală a lichidării înapoierii economice moștenite din trecut, a creșterii a- vuției naționale, a făuririi unui nivel de viață ridicat pentru întregul nostru popor. Această politică, însușită și transpusă cu hotărîre în viață de clasa muncitoare, de întregul popor român, a schimbat din temelii înfățișarea țării. Structura economică a României a căpătat un caracter industrial tot mai pronunțat.Un loc de cea mai mare importanță în procesul de industrializare a avut cincinalul 1966—1970. în mod deosebit trebuie menționate realizările obținute în cursul a- cestui cincinal în dezvoltarea și diversificarea producției industriale, în ridicarea nivelului calitativ al activității economice, în o- rientarea fermă a industriei românești în funcție de cerințele și exigențele revoluției tehnico-științifi- ce mondiale, precum și de necesitatea valorificării la un nivel superior a resurselor țării, a potențialului nostru material și uman. Cincinalul trecut a marcat, de a- semenea, un moment de seamă în dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, în politica de înflorire eco- nomico-socială a tuturor județelor.Ca urmare a succeselor obținute, în 1970 producția industrială a fost de 17 ori mai mare decît în 1938. Dezvoltarea potențialului nostru economic este grăitor ilustrată de faptul că la sfîrșitul cincinalului trecut volumul fondurilor fixe din sfera productivă depășea de peste 4,4 ori nivelul din 1950. Creșteri însemnate au fost înregistrate la o serie de produse și ramuri industriale de bază. Astfel, față de nivelul antebelic, producția de oțel a crescut în 1970 de 23 ori, a industriei construcțiilor de mașini de 48 ori, a industriei chimice de 92 ori, producția textilă de 11 ori, de încălțăminte de 14 ori, confecții de 23 ori, de zahăr de 4 ori, ulei de 15 ori, de carne și produse din carne de 2,0 ori.Aceste cîteva date vorbesc de la sine despre avîntul înregistrat de industria noastră socialistă în a- ceastă perioadă, despre puternicul dinamism al economiei românești. Sporirea și diversificarea producției, îndeosebi în sectorul construcțiilor de mașini, a făcut posibilă afirmarea României ca exportatoare a unor produse care în trecut erau importate. De asemenea, merită menționat faptul că în 

cincinalul trecut industria românească a asigurat peste două treimi din necesarul de mașini și utilaje al țării.în perioada la care mă refer s-au obținut importante succese în ridicarea nivelului tehnic și în îmbunătățirea calității producției, în creșterea competitivității pe piața externă a produselor industriei noastre.Procesul industrializării a deter

minat profunde schimbări în întreaga viață economică și socială a țării. Au cunoscut o remarcabilă dezvoltare forțele de producție, ceea ce a avut o puternică înrâurire asupra civilizației materiale a societății noastre, asupra standardului de viață al poporului, asupra progresului tehni- co-științific. Pe baza industrializării s-au dezvoltat și celelalte ramuri ale economiei naționale, s-a asigurat un avînt neîntrerupt al tuturor regiunilor și localităților țării, s-a dezvoltat învățămîntul de toate gradele, a cunoscut o puternică extindere, rețeaua de ocrotire a sănătății publice, au înflorit știința, cultura și arta. înfăptuirea cu succes a industrializării a verificat încă o dată în practică eroismul clasei noastre muncitoare, forța și consecvența spiritului său revoluționar, hărnicia și capacitatea de a asigura progresul multilateral al țării. (Aplauze puternice, prelun
gite). Preluînd din mîna burgheziei fabricile și uzinele, bogățiile naționale, clasa muncitoare s-a dovedit în stare să le gospodărească incomparabil mai bine și să le dezvolte neîncetat în interesul întregului popor. Ea a dus cu cinste pe umerii săi greul industrializării, a luptat cu abnegație și a făcut sacrificii pentru ca această operă vitală pentru națiunea noastră să triumfe, stimulînd prin exemplul său energiile și avîntul întregului popor. în crearea industriei noi, ca și în întreaga operă de construcție socialistă, clasa noastră muncitoare s-a achitat și se achită cu succes de misiunea sa de clasă conducătoare a societății, asigurînd mersul ferm înainte al patriei pe calea unei vieți libere și prospere. 
(Aplauze puternice). în opera de conducere a țării s-a cimentat a- liănța clasei muncitoare cu țărănimea, cu intelectualitatea și celelalte pături sociale muncitoare — baza de granit a orînduirii noastre — s-a întărit unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român. (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează : „P.C.R."—„P.C.R.").Succesul operei de industrializare a țării și în general de construcție socialistă pune în relief justețea întregii politici a partidului nostru, care exprimă interesele vitale ale poporului, învederează rolul uriaș pe care partidul l-a jucat și îl joacă în conducerea destinelor națiunii pe calea civilizației socialiste și comuniste, modul exemplar în care el își îndeplinește misiunea istorică încredințată de clasa muncitoare, de întregul nostru popor. Dezvoltarea ascendentă a industriei 

pune, de asemenea, în evidență rolul important jucat de statul nostru socialist în organizarea vieții sociale, îndeplinirea cu succes a funcției sale primordiale de conducere a activității de făurire a bazei tehnico-materiale a socialismului în România.Trecînd în revistă vasta activitate desfășurată pentru industrializarea țării, avem toate temeiurile să privim cu satisfacție mărețele realizări obținute — rod al muncii entuziaste a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu încredere și hotărîre politica partidului, fău- rindu-și o viață nouă, liberă și prosperă. (Vii și 
puternice aplau
ze).După cum este cunoscut, planul cincinal 1971—1975, pe care am început să-l realizăm cu succes, pune sarcini deosebit de mari în fața industriei și construcțiilor, a- tît de ordin cantitativ, dar mai cu seamă de ordin calitativ. In 1975, producția industrială va fi h de 28—30 de orii mai mare decît; în 1938. Produc-I ția de oțel —ș care, după cumȘ știți, este unuli din indicatoriii de bază ai nivelului de dezvoltare industrială al unei țări — se crească în comparativ 1938, de 33—34 de Ritmuri

prevede să1975, cu circa ori. înalte de creștere va cunoaște, de asemenea, industria constructoare de mașini și a prelucrării metalelor, a cărei producție va fi în 1975 de 92—98 de ori mai mare decît în perioada antebelică, ceea ce înseamnă că în trei zile vom realiza de fapt producția din 1938. O deosebită dezvoltare vor cunoaște electronica și automatica, producția de utilaje tehnologice și mașini-unelte, construcția de nave și alte subramuri noi, care vor deține o pondere tot mai importantă în totalul industriei constructoare de mașini. La rîndul său, industria chimică va avea o producție de circa 200 de ori mai mare, ceea ce înseamnă că într-o zi și jumătate vom realiza producția din 1938. Un progres sensibil va cunoaște producția bunurilor de consum — industria ușoară ur- mînd să crească pînă în 1975 de 22 ori, iar industria alimentară de a- proape 9 ori. Actualul cincinal prevede, de asemenea, dezvoltarea și modernizarea în continuare a a- griculturii, ceea ce va crea condiții pentru sporirea substanțială 
a producției agricole vegetale și animale. Deoarece luni începe congresul cooperativelor, nu doresc să mă opresc acum la problemele a- gricole.Nu doresc să citez și alte date și prevederi ale noului cincinal, deoarece ele vă sînt bine cunoscute. Consider că este însă necesar să menționez că realizarea vastului program de dezvoltare economică și socială adoptat de Congresul al X-lea va apropia mult România de țările avansate din punct de vedere economic, va crea o puternică bază tehnico-materială pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, va asigura crearea condițiilor pentru trecerea treptată la comunism. (Aplauze).înfăptuirea obiectivelor trasate' de Congresul al X-lea al partidului cere eforturi susținute din partea tuturor oamenilor muncii, concentrarea forțelor întregului popor în lupta pentru dezvoltarea și mo-’ dernizarea industriei noastre socialiste. Avem deplina convingere că întregul popor va acționa cu fermitate pentru a transpune în viață acest luminos program, ridicînd patria noastră socialistă pe noi trepte de progres și bunăstare, materială și spirituală. (Vii și pu
ternice aplauze).Aflîndu-ne în al cincinalului, putem ciere și mai realistă lităților de îndeplinire a prevede

doilea an al face o apre- asupta posibi-

rilor planului. Recent, a fost dat publicității comunicatul privind rezultatele primului an al cincinalului. Aceste rezultate demonstrează că programul stabilit de Congresul al X-lea se înfăptuiește cu succes. Producția industrială a crescut cu 11,5 la sută față de 1970, depășindu-se cu 2 la sută prevederile planului. Producția agricolă a fost mai mare cu 14,1 la sută față de media anilor 1966—1970. Venitul național a crescut cu 12,5 la sută față de 1970, reflectînd atît dezvoltarea cantitativă, cît și progresele calitative care au avut loc în economia noastră.în ce privește planul pe 1972, în luna ianuarie producția industrială a fost cu peste 13 la sută mai mare decît în aceeași lună a anului care a trecut.Toate aceste rezultate demonstrează în mod concludent realismul obiectivelor planului cincinal, faptul că dispunem de tot ce este necesar pentru îndeplinirea și chiar depășirea prevederilor sale. 
(Aplauze). Realizarea prevederilor pe care ni le-am propus, dinamismul dezvoltării industriei dovedesc forța economiei noastre, uriașele ei resurse, capacitatea orînduirii socialiste de a asigura progresul material și cultural rapid, energia neobosită cu care poporul, condus de partid, edifică noua societate, în fața obiectivelor importante stabilite de Congresul al X-lea, unii comentatori din străinătate au exprimat oarecari neîncrederi în posibilitatea României de a susține un asemenea vast program. Viața, faptele sînt cel măi corespunzător răspuns. Poporul român, liber și stăpîn pe soarta' sa, strips unit în jurul partidului comunist, este hotărât să facă totul pentru a lichida urmele înapoierii moștenite din trecut, pentru a asigura avîntul neîntrerupt al forțelor de producție, al economiei, științei și culturii, pentru a-și făuri o viață demnă, un viitor luminos și prosper, ocupîndu-și locul ce i se cuvine în rîndul marii familii a națiunilor lumii, aducîndu-și contribuția activă la progresul universal. (Aplau
ze puternice, prelungite).Pentru succesele obținute, doresc să adresez, în numele conducerii de partid și de stat, cele mai calde felicitări muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și specialiștilor din industrie și construcții, tuturor oamenilor muncii din patria noastră care înalță edificiul luminos al socialismului și să le urez noi și noi succese în îndeplinirea mărețelor obiective ale actualului cincinal, în înfăptuirea politicii partidului, în înflorirea României socialiste. (Vii și puternice apla
uze).Stimați tovarăși,Constatînd stările de lucruri pozitive la care m-am referit, subliniind cu satisfacție realizările obținute, nu înseamnă că ne putem declara mulțumiți cu ceea ce am înfăptuit, că putem sta de acum liniștiți. Dimpotrivă, este necesar să analizăm cu atenție și exigență lipsurile care se mai manifestă în activitatea multor întreprinderi, centrale și ministere și să luăm cu hotărîre măsuri pentru lichidarea lor. Doresc să mă opresc, de aceea, în continuare, asupra unor probleme esențiale ale activității industriale și de construcții, de rezolvarea cărora depinde îndeplinirea cu succes a întregului plan cincinal.în primul rînd consider că una din sarcinile cele mai importante ce revin ministerelor, centralelor și întreprinderilor, tuturor oamenilor muncii din industrie este de a se acționa cu toată energia pentru fo
losirea completă a tuturor capaci
tăților de producție. Pe drept cuvînt, în cadrul conferinței, mulți tovarăși au criticat faptul că un număr mare de mașini, utilaje și spații productive nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. în 1971 indicele de folosire a mașinilor în industria constructoare de mașini a fost, în secțiile de bază, de 71,6 la sută, iar în secțiile auxiliare de 57,5 la sută. Trebuie menționat că în cadrul secțiilor auxiliare o pondere însemnată au sectoarele de sculărie care, după cum se cunoaște, joacă un rol deosebit de important în asigurarea bunului mers al producției. Or, în aceste sectoare sînt încă serioase lipsuri. De aceea, este necesar să se adopte neîntîr- ziat măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității sectoarelor de sculărie care trebuie privite nu ca secții auxiliare, ci ca secții de bază de care depinde în mare măsură buna funcționare a întreprinderii, realizarea planului de producție.
(Continuare in pag. a Il-a)

Sîmbătă, Ia ora 8 dimineața, au fost reluate in plen lucrările Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții.Participanții au întîmpinat cu vii și îndelungi aplauze sosirea în sala de ședințe a tovarășilor Nicolae Ceaușcscu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș. Manea Mănescu, Paul Niculescu- Mizîl, Gheorghe Pană, Gheorglie Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Constantin Dragan. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa. Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- tec, Constantin Băbălău, Petre Blajovici, Miron Constantinescu. Mihai Dalea. Miu Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Iliescu. Carol Kiraly, Vasile Pa- tilineț, Ion Stănescu. Iosif Uglar, Richard Winter, Cornel Burtică. Mihai Marinescu. Ion Pățan.Alături de delegații la conferință, în sală se aflau numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și de stat.Lucrările primei ședințe au fost pezidate de tovarășul Ilie Verdet, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.In continuarea discuțiilor generale, pe marginea problematicii majore înscrise pe ordinea de zi a conferinței au luat cuvîntul tovarășii Mircea Tofan, inginer-șef la Trustul de construcții industriale — Pitești, Ioan Buda, director general al Centralei de aluminiu — Slatina, Ion Cazacu, secretarul comitetului de partid de la Uzina de construcții de mașini — Reșița. Vasile Trifănescu, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului — Bistrița-Năsăud. Ana Mu- reșan, președinte al comitetului sindicatului de la Filatura din Oltenița, Valentin Ioniță, director tehnic la Grupul industrial de petrochimie — Brazi. Boleslav Miiller, director al Uzinei metalurgice de metale neferoase — Copșa Mică. Iulian Tu- dose, director al.Grupului de șantiere de construcții industriale — Tîrgoviște. Aneta Feo- dorov, inginer la uzinele textile „Moldova" din Botoșani, Petru Roman, director general al Centralei cărbunelui — Petroșani, Grigore Sandul, directorul Hidrocentralei de la Porțile1 ‘de - , Fier, Mihai Liculescu, director general al Grupului de uzine pentru aparataj și mașini electrice — Craiova, Radu Prișcu, rectorul Institutului de construcții din București, Ion Cosma, muncitor-lăcătuș la u- zinele de mașini agricole „Semănătoarea" din București, Alexandru Iliescu, secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.. și Gheorghe Trică, director general al Centralei industriale de autocamioane și tractoare — Brașov.Discuțiile din plenul conferinței și din cele 19 comisii constituite, pe ramuri și subramuri de specialitate au avut un caracter de lucru, fiind axate pe cele mai actuale și mai importante cerințe de care depinde progresul continuu al industriei și construcțiilor — sectoare a

căror dezvoltare prioritară se situează in mod constant în a- tenția partidului și statului nostru. Pornind de la analiza activității desfășurate în centrale și întreprinderi pentru aplicarea măsurilor stabilite de Conferința Națională și Congresul al X-lea- ale partidului, in scopul perfecționării organizării, planificării și conducerii e- conomiei naționale, vorbitorii au abordat, prin prisma situațiilor concrete din unitățile pe care le reprezintă, o gamă largă de aspecte — de la modul de exercitare a atribuțiilor centralelor, îmbunătățirea relațiilor dintre întreprinderi, centrale și ministere, creșterea rolului factorilor economico-financiari și ridicarea calitativă a activității economice, la probleme privind îmbunătățirea planificării, aplicarea legislației economice fi perfecționarea ei.în același timp, mulți vorbitori au înfățișat modul în car» s-au înfăptuit sarcinile planului de stat pe anul 1971 și au venit cu sugestii și propuneri concrete pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de stat pe anul 1972 — o nouă și importantă etapă în realizarea obiectivelor actualului cincinal, pentru lichidarea neajunsurilor și lipsurilor oare mai dăinuie în activitatea întreprinderilor și centralelor industriale și de construcții.Lucrările ultimei ședințe au fost prezidate de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic.In încheierea lucrărilor conferinței, primit cu . îndelungi aplauze, cu urale și ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist’ Român, președintei® Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Cei prezenți scandează minute în șir „CEAUȘESCU-P.C.R.". Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată în repetate rîn- duri de. aplauze, ovații, urale. Ea constituie un îndrumar prețios pentru ampla activitate ce se desfășoară în întreaga țară de îmbunătățire continuă a conducerii, organizării și planificării economiei naționale, de lărgire a participării oamenilor muncii la soluționarea problemelor ridicate de avîntul continuu al industriei și construcțiilor, de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.In marea sală a pavilionului Expoziției economiei naționale domnește o atmosferă însuflețit,oare. Cei prezenți, reprezentanți ai colectivelor de muncă din întreaga tară și. prin ei, toți oamenii muncii dau glas hotărî- rii ferme de a înfăptui sarcinile reieșite din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a transpune în fapte mărețul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, de a traduc® în viață, neabătut, politica internă și externă a partidului șl statului.Participanții au adoptat apoi Rezoluția Conferinței pe țară a cadrelor de conducere din întreprinderi și centrale industriale și de construcții. (Agerpres)
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Din cuvîntul participanfilor 

la dezbateri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIIn numele poporului cubanez, al partidului comunist și al Guvernului Revoluționar al Cubei, vă exprimăm recunoștința noastră, pe care, prin intermediul dv., dorim să o transmitem poporului român, partidului comunist, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Socialiste România, pentru căldurosul mesaj de felicitare pe care ni l-ați adresat cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a victoriei revoluției noastre.Folosim acest prilej pentru a vă exprima încrederea noastră In dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare care unesc popoarele, partidele și guvernele noastre.Vă reînnoim înalta noastră considerație și sinceră afecțiune.
Comandant FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central 
s al Partidului Comunist din Cuba

Prim-ministru al Guvernului Revoluționar

Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din paj. I) 
(Aplauze). In general, trebuie arătat că anul trecut indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor pentru prelucrarea metalelor, la majoritatea ministerelor, a fost sub nivelul planificat. în multe secții nu se lucrează complet decît în schimbul I ; generalizarea schimbului II și introducerea schimbului III se desfășoară foarte lent; în anul 1971 coeficientul numărului de schimburi al muncitorilor a fost de numai 1,72.Lipsuri grave se manifestă în întreținerea și repararea utilajelor și mașinilor. Din cauza nereparării la timp și a întreținerii necorespunzătoare a utilajelor se produc avarii și întreruperi în procesul de fabricație, se irosesc însemnate capacități de producție. în anul 1971, din aceste cauze s-au pierdut peste 2 miliarde lei producție industrială.De asemenea, sînt încă zeci de întreprinderi care nu lucrează la parametrii proiectați, lipsind economia națională de importante cantități de produse. în anul 1971, de pildă, la un număr de 40 de capacități de producție noi, datorită neatingerdi parametrilor proiectați, s-a pierdut o producție de 1.8 miliarde lei. Este, de aceea, necesar să se ia măsuri tehnice și organizatorice energice pentru ca fiecare întreprindere. fiecare unitate de producție să-și realizeze integral sarcinile pentru care a fost creată. Și aș dori să adaug că directorii și cadrele de conducere, -specialiștii din întreprinderi nu trebuie să se mulțumească numai să arate în sus și să aștepte să vină altcineva să Ie rezolve problemele ; ei trebuie să se apuce gospodărește și să pună ordine în funcționarea întreprinderilor respective. Depinde de dumneavoastră soluționarea celei mai mari părți a problemelor existente. Nu vreau să înțelegeți că în vreun fel iau apărarea ministerelor sau altor organe de la centru ; ele au răspunderea lor și trebuie să acorde mai multă atenție acestor probleme. (Aplauze).La toate acestea mai trebuie a- dăugată stagnarea unor mașini ca rezultat al indisciplinei în muncă, al întârzierilor și absențelor de tot felul; în anul 1971, timpul nefolosit în întreprinderile industriale de stat și în unitățile de construcții-mon- taj, ca urmare a întreruperilor, învoirilor, concediilor fără plată, a absențelor nemotivate, a reprezentat peste 81 de milioane ore-om, ceea ce echivalează cu timpul de muncă pe un an de zile a circa 35 000 de salariați., ...Pentru a înțejege ce reprezintă 'o zi nelucrată 'în industrie, este stil’icient de' filenționat că în: anul ■1972 producția pe o zi reprezintă circa 1 miliard 150 milioane lei. 'finind seamă de faptul că prin folosirea incompletă a capacităților de producție se pierd, după unele aprecieri, aproximativ 25—30 de zile lucrătoare pe an, rezultă că în 1972, dacă nu se lichidează această stare de lucruri negativă, vom înregistra o pierdere de producție de circa 28—30 miliarde lei. Continued calculul acesta, ar însemna pe întregul cincinal — luînd în considerare și noile capacități de producție ce se vor da în funcțiune — un minus de producție în valoare de circa 140—150 miliarde lei, adică echivalentul producției pe o perioadă de 5—6 luni.Iată, tovarăși, de ce mari rezerve dispune încă economia noastră. Numai pe . seama folosirii complete a capacităților de producție putem asigura depășirea substanțială a . planului cincinal. De aceea, este necesar să fie luate măsuri hotărîte pentru lichidarea rapidă a lipsurilor arătate. Colectivul fiecărei întreprinderi trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru folosirea completă a capacităților de producție sub lozinca : „Nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat !“ Realizarea acestei importante devize de muncă în industria noastră cere conducerilor uzinelor, centralelor și ministerelor să ia toate măsurile pentru utilizarea integrală a bazei tehnice de care dispunem, pentru încărcarea mai bună a mașinilor, creșterea coeficientului de schimburi, îmbunătățirea calității reparațiilor și întreținerii utilajelor, întărirea disciplinei în muncă, fă- cînd ca toate mijloacele de producție ale întreprinderii să funcționeze Ia parametrii optimi, ca întreaga forță de muncă să fie pe deplin valorificată. Este pozitiv că, în cadrul dezbaterilor conferinței, acestor probleme li s-a acordat o atenție deosebită, făcîndu-se și numeroase propuneri menite să ducă la fructificarea mai eficientă a potențialului nostru productiv. Sîntem convinși că dumneavoastră, cei pre- zenți aici, toți oamenii muncii din industrie și construcții vor acționa cu cea mai mare hotărîre și vor obține în scurt timp rezultate din ce în ce mai bune în direcția a- 
ceasta. (Vii aplauze).

Aprovizionarea tehnico-materiaiă reprezintă un alt factor hotărîtor pentru desfășurarea normală a activității întreprinderilor, pentru folosirea completă a capacităților de producție. Cei mai mulți din vorbitori s-au referit la lipsurile mari ce se mai manifestă încă în domeniul aprovizionării tehnico- materiale. Intr-adevăr, neaprovizio- narea la timp cu materii prime, materiale și utilaje provoacă grave tulburări în producție. Sînt întru totul de acord cu criticile severe exprimate aici la adresa ministerelor economice, a Ministerului A- provizionării Tehnico-Materiaie. a Comitetului de Stat al Planificării. Intr-adevăr, aceste organisme au partea lor importantă de răspundere. Am fi însă nedrepți dacă nu *m menționa că în domeniul apro

vizionării s-au realizat totuși îmbunătățiri simțitoare. Pentru lipsurile încă existente trebuie să menționăm și răspunderea întreprinderilor și centralelor. In timpul conferinței unii tovarăși au a- dus critici îndreptățite situației din domeniul aprovizionării, precum și unor ministere, dar mai puțini s-au referit la măsurile ce trebuie luate în această direcție de către conducerile întreprinderilor și centralelor care au răspunderi nemijlocite în asigurarea aprovizionării și care nu trebuie să aștepte ca sarcinile lor să fie rezolvate de alții.Cele mai multe lipsuri în dor meniul aprovizionării tehnico-ma- teriale se datoresc nelivrării la timp a unor materiale și produse de către întreprinderile din țară. Legea contractelor economice a creat cadrul propice pentru îmbunătățirea relațiilor între furnizori și beneficiari, dar ea nu este încă aplicată așa cum trebuie. Contractele nu se respectă întotdeauna cu rigurozitate, iar întreprinderile responsabile de neîndeplinirea lor nu sînt trase la răspundere. încă nu s-a format la cadrele de conducere din centrale și întreprinderi o concepție de perspectivă în munca de aprovizionare. Aprovizionarea are în multe cazuri un caracter empiric, făcîndu-se „de azi pe mîine", recurgîndu-se la a- coperirea în pripă a unor necesități imediate. Conducerile unor întreprinderi se plîng că nu pot realiza planul pentru că nu au primit la timp materii prime, materiale, piese și subansambluri, pierzînd din vedere propriile lipsuri în organizarea aprovizionării. Realizarea sarcinilor de producție cere din partea ministerelor, centralelor și întreprinderilor respectarea strictă a prevederilor legii contractelor economice. Obligațiile contractuale trebuie executate ca orice sarcină de plan, neexecutarea lor trebuie să atragă după sine consecințe pentru cei vinovaț.i.Doresc, de asemenea, să menționez că există încă deficiențe serioase în realizarea cooperării în producție între diferite întreprinderi ; neîndeplinirea sarcinilor rezultate din procesul de cooperare creează mari greutăți întreprinderilor, generează „goluri'1 și „asalturi" în muncă, se răsfrînge în mod negativ asupra ritmicității și calității producției.Deși industria noastră a realizat progrese însemnate pe calea specializării și concentrării fabricației, totuși avantajele pe care le creează optimizarea. producției nu sînt fructificate în măsura cuvenită, la nivelul economiei paționale. Aceasta va trebui să devină o preocupare constantă a tuturor întreprinderilor, a centralelor, a tuturor ministerelor.Continuă, de asemenea, practica aprovizionării unor întreprinderi de la surse situate la distanțe mari și în cantități mici, ceea ce aglomerează transportul de mărfuri, generează fenomenul așa- numitelor transporturi încrucișate, provoacă creșterea cheltuielilor de transport, scumpirea produselor, cît și întârzieri în aprovizionarea tehnico-materiaiă. Recent, Comitetul Executiv a indicat luarea unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea unei mai bune organizări a aprovizionării tehnico-materiale, pentru stabilirea mai judicioasă a așezării teritoriale a aprovizionării, prin crearea unor baze de aprovizionare cît mai apropiate de întreprinderile consumatoare. Este necesar ca aceste măsuri să fie rapid puse în aplicare pentru a asigura lichidarea anomaliilor existente, desfășurarea. rapidă, rațională și ieftină a aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor.Centralele industriale și întreprinderile trebuie să știe că răspund nemijlocit de aprovizionarea tehnico-materiaiă în cele mai bune condiții, în mod operativ, ritmic și ieftin. La rîndul lor, organele centrale, îndeosebi Ministerul A- provizionării Tehnico-Materiaie și Gospodăririi Fondurilor Fixe, trebuie să se preocupe mai intens de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în acest domeniu. Este necesar să se stabilească, pe baza unui nomenclator precis, răspunderi concrete— pe produse și grupe de produse— pentru Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiaie, ministerele economice, centrale industriale și întreprinderi, ca furnizori unici în vederea asigurării aprovizionării atît din producția internă cît și din import, precum și a repartizării a- cestor produse pentru nevoile tuturor unităților productive. (Aplauze).O importanță deosebită în aprovizionarea normală și buna desfășurare a procesului de producție are respectarea normelor de consum și a stocurilor de producție normate. Cererile exprimate în conferință cu privire la stocurile de producție trebuie analizate cu toată seriozitatea și, dacă apare necesară mărirea unor stocuri, să realizăm aceasta treptat. Este necesar de arătat că, pe total, stocurile de materii prime și materiale pot asigura desfășurarea în bune condiții a producției, înmagazinînd rezerve mari. Stocurile de materii prime, produse finite, producția neterminată și alte materiale existente la începutul acestui an în industrie se ridicau la 60 miliarde lei. Din aceste stocuri aproape 3 miliarde lei reprezentau stocuri supranormative. Dacă raportăm aceste 60 de miliarde lei la volumul producției pe 1972, înseamnă că avem stocuri de producție pentru aproape 2 luni de activitate. Importante depășiri la stocurile normate s-au înregistrat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Construcțiilor Industriale. Trebuie să luăm toate 

măsurile spre a asigura mărirea vitezei de rotație a fondurilor de producție, deoarece creșterea exagerată a stocurilor reprezintă un fenomen negativ ce poate avea grave urmări asupra dezvoltării economice. Exceptând materiile prime și unele materiale ce se aduc din import, unde este necesar să avem stocuri de siguranță mai mari, atenția principală trebuie concentrată a- supra unei aprovizionări ritmice, evitând astfel creșterea stocurilor peste nivelul strict necesar. Este cunoscută tendința generală, pe; plan mondial de a se reduce la minim stocurile de materii prime și materiale pe calea perfecționării sistemului de aprovizionare tehni- co-materială. Este necesar' să acționăm cu toată hotărîrea pentru a pune și la noi ordine deplină în domeniul aprovizionării industriale.Paralel cu asigurarea ritmicității livrărilor, gospodărirea rațională a stocurilor și respectarea normelor de consum, vor trebui depuse în continuare eforturi sporite pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime, valorificarea mai bună a resurselor interne, folosirea mai largă a înlocuitorilor, asimilarea în țară, în condiții eficiente, a fabricației unor produse care constituie, în prezent, importuri curente.Este, de asemenea, necesar să se acorde o mai mare atenție aprovizionării cu piese de schimb, ținîn- du-se seama că de aceasta depind in bună măsură exploatarea corespunzătoare a mașinilor și instalațiilor, evitarea stagnărilor și întreruperilor în funcționarea a- cestora, folosirea integrală a capacităților de producție. Va trebui, probabil, să mai analizăm problema beneficiilor care sînt prevăzute pentru producția de piese de schimb și, eventual, să mărim cu cîteva procente rentabilitatea acestora — față de rentabilitatea stabilită la celelalte produse — pentru a stimula întreprinderile producătoare ; de asemenea, din acest spor de beneficii o parte mai însemnată — de 40—50 la sută — va trebui să rămînă la dispoziția întreprinderilor pentru acțiuni sociale și pentru gratificații. (Vii a- 
plauze).Pornind de la aceste constatări, se impune ca ministerele, centralele și întreprinderile să acorde cea mai mare atenție problemelor a- provizionării tehnico-materiale. Avem, în acest an, condiții pentru a realiza o aprovizionare tehnico- materiailă corespunzătoare tuturor unităților de producție — și este datoria conducătorilor din economie. de la absolut, toate eșaloanele, să ia din timp măsurile necesare și să manifeste cea rupi .mare preocupare pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu hotărîtor pentru buna desfășurare a producției. Vreau să fiu bine înțeles. Dacă încheiem anul nu numai cu o depășire a producției, ci și cu o creștere de cîteva miliarde de lei a stocurilor, înseamnă că avem condiții financiare și materiale pentru a asigura o aprovizionare bună. Desigur, aceasta impune și organelor centrale să urmărească mai serios modul cum se încheie contractele ; la import trebuie să ținem seama, de exemplu, de faptul că trec 4—5 luni de zile pînă cînd vine o materie primă — și, de aceea, este necesar să le contractăm din timp. (Aplauze). In domeniul aprovizionării este necesar să punem o dată ordine și disciplină. Aproape fiecare întreprindere livrează altor unități diferite subansambluri sau materiale. Se plîng tovarășii din Pitești, de e- xemplu, că întreprinderile din Brașov — e vorba de Centrala de tractoare și autocamioane — le fac o serie de greutăți, dar, la rîndul lor, nici ei nu livrează un șir de piese și subansambluri pentru tovarășii din Brașov. De ce oare nu se întîlnesc cele două centrale — acum au și șosea asfaltată, se pot ușor întâlni (Aplauze) — să pună la punct această conlucrare. De ce secretarii cu problemele economice sau primii-secretari ai comitetelor județene de partid — sînt și ei în sală — nu se întîlnesc împreună cu conducerile centralelor pentru a clarifica problemele și a pune ordine în colaborarea dintre centralele respective ? Nu mă mai refer la ministere — deoarece, hai să spun, aici există multă birocrație — dar oare și la centrale, la comitetele județene de partid există ? 
(Aplauze).Sînt deci probleme Ia care ar trebui să reflectăm mai mult și nu numai să le sesizăm, ci să le și rezolvăm. Nimeni altcineva nu va veni, să le soluționeze, ci fiecare întreprindere și centrală, con- lucrînd cu alte întreprinderi și centrale, fiecare minister conlu- crînd cu alte ministere. Tovarășii de la Consiliul de Miniștri — cînd văd că ne aflăm în a doua lună a anului și totuși rămîn probleme nerezolvate — nu văd ce s-a întâmplat și nu obligă pe miniștri să soluționeze problemele ? Pînă la urmă contractele se încheie, dar cu întârziere, din care cauză trebuie apoi lucrate ore suplimentare. (Aplauze).Problemele acestea depind de munca fiecărei întreprinderi, centrale sau minister și este timpul să lucrăm nu eu hîrtii — să nu ne limităm, a spune că am dat o indicație — ci să soluționăm problemele ; să aruncăm hîrtiile Ia o parte și șă ne apucăm să rezolvăm practic problemele — și a- tunci lucrurile vor merge cum trebuie. (Aplauze puternice).Actualul cincinal acordă o mare atenție reducerii cheltu
ielilor materiale de produc
ție, factor hotărîtor pentru creșterea eficienței. întregii activități economice, sporirea venitului național și, deci, pentru ridicarea bunăstării oamenilor muncii. Tre

buie arătat că, deși s-au obținut unele realizări în această privință, totuși rezulatele din 1971, în ansamblul lor, nu sînt satisfăcătoare. Pe întreaga industrie republicană, depășirea cheltuielilor materiale planificate a reprezentat, anul trecut, peste 1,5 miliarde lei. Depășiri însemnate s-au înregistrat la Departamentul industriei alimentare, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, Ministerul Energiei Electrice.Consumurile de metal, lemn, produse și subproduse ale petrolului, de combustibil și energie, de alte materii prime și materiale se mențin ridicate. Ponderea materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei reprezintă a- proape 75'la sută din prețul de cost al producției industriei republicane.Există mari pierderi în producție datorită nerespectării procesului tehnologic sau menținerii u- nor tehnologii învechite. Spre exemplu, la piesele turnate din fontă adaosul de prelucrare este de circa 20 la sută, reprezentând, la nivelul anului 1972, o cantitate de șpan de 160 mii tone. Or, numai prin reducerea la 10 la sută a acestui adaos — ceea ce este pe deplin posibil de realizat în scurt timp — s-ar obține o economie de 80 000 tone fontă, fără să mai socotim reducerea manoperei și capacitatea suplimentară eliberată la mașinile de prelucrat. Asemenea situații se întâlnesc însă în toate sectoarele industriei. Pierderi însemnate de metal sînt provocate de faptul că industria metalurgică nu livrează profile de dimensiuni corespunzătoare. Dacă și aici s-ar lua măsurile corespunzătoare de respectare a contractelor și de livrare a diferitelor profile, în conformitate cu cerințele tehnologice și ou comenzile, am avea, de asemenea, economii de zeci și zeci de mii de tone de metal anual.Exploatarea lemnului este, de a- semenea, realizată neeconomic. In acest sector, numai datorită tăierii defectuoase a copacilor, lăsării unor cioturi înalte, se pierd anual zeci și zeci de mii de metri cubi. In pădure se mai pierd din diferite alte cauze zeci de mii de metri cubi de lemn. O asemenea exploatare determină nu numai pagube materiale, dar exercită o influență dăunătoare asupra fondului forestier în general. ,Trebuie arătat, totodată, că este neglijată o importantă rezervă de reducere a cheltuielilor materiale, și anume, valorificarea deșeurilor industriale. După unele calcule ale Consiliului Național pentru Știință , și Tehnologie, folosirea acestor deșeuri ar duce la un spor anual de producție de aproape 6 miliarde lei.Cred că fiecare dintre participan- ții la conferință poate prezenta nenumărate propuneri — și mulți au făcut aceasta — pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru mai buna punere în valoare a rezervelor mari existente în direcția aceasta. Mă voi • referi la Ministerul E- nergiei Electrice. Am fost informat că în comisie problema aceasta a fost dezbătută pe larg, subliniin- du-se faptul că, în timp ce Ministerul Minelor nu a realizat producția de cărbune cu aproape 500 mii de tone, în centralele electrice s-a redus consumul de cărbune și s-a mărit consumul de gaz și, ca atare, economia a avut de suferit. După cît am fost informat, tovarășii au subliniat că era pe deplin posibil să se evite aceasta și că a fost chiar o greșeală că s-a înlocuit cărbunele cu gazul metan. Dar, oare, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Aprovizionării — este adevărat, nou înființat, dar funcționa un departament — Ministerul Energiei Electrice nu au nici o răspundere ? De ce ridic, tovarăși, aceste probleme ? Pentru că noi le-am analizat la Comitetul Executiv și s-a încercat să se demonstreze că nu se putea proceda altfel, că era ceva o- biectiv. Pun cu toată seriozitatea în fața conferinței această problemă, pentru a înțelege că în toate sectoarele de activitate' trebuie să muncim cu simț de răspundere, și nu birocratic. Nu avem nevoie de justificări. Avem nevoie de oameni care să pună suflet, viață în munca lor, pentru a asigura folosirea rațională a mijloacelor materiale de care dispunem, pentru ridicarea și dezvoltarea economiei noastre naționale. (Vii aplauze). Prevederile planului cincinal de reducere a acestor cheltuieli materiale trebuie considerate ca minime, deoarece, așa cum am arătat mai înainte, printr-o mai bună gospodărire a materiilor prime și materialelor, prin utilizarea completă a capacităților de producție este posibil ca sarcinile stabilite să fie cu mult depășite. Este necesar ca toate comitetele și consiliile oamenilor muncii să stabilească măsuri concrete și să acționeze cu răspundere pentru reducerea cheltuielilor de producție. La această acțiune pot și trebuie să aducă o contribuție sporită institutele de cercetări și proiectări, a căror datorie este ca la elaborarea tehnologiilor și proiectelor să urmărească găsirea soluțiilor de reducere a consumurilor specifice, a cheltuielilor materiale. Sînt convins că întregul nostru activ din economie, toți oamenii muncii vor lupta cu înalt spirit de răspundere patriotică pentru realizarea acestei sarcini fundamentale, de care depinde în mare măsură creșterea venitului național — sursa unică de. ridicare a nivelului de trai al poporului, a dezvoltării ascendente a economiei naționale. (Aplauze puternice, pre
lungite).Un obiectiv central al planului pe 1972 și al întregului cincinal, ca de altfel al întregii noastre politici economice, este ereșterea produc

tivității muncii. Trebuie arătat că în 1971 productivitatea muncii nu a crescut pe măsura dotării tehnice a unităților industriale și nici în raport cu cele stabilite în plan. Insuficienta preocupare pentru folosirea rațională a forței de muncă. deficiențele în organizarea și normarea muncii, depășirea nejustificată a numărului de salariați au constituit cauze principale ale creșterii insuficiente a productivității muncii. Pierderile de timp de lucru reprezintă pierderi de producție și de acumulări.întreprinderile, centralele și ministerele trebuie să acorde o atenție de prim ordin folosirii complete a timpului de muncă, extinderii lucrului la mai multe mașini, întăririi ordinii și disciplinei în producție, normării științifice a muncii. în această direcție cred că nimeni nu poate spune că are nevoie să vină altcineva, de la minister, să rezolve problemele ; stă în puterea fiecărei întreprinderi și numai întreprinderea poate soluționa cu succes problemele legate de creșterea productivității muncii.Creșterea productivității muncii impune, de asemenea, continuarea eforturilor pentru înzestrarea tehnică superioară a unităților de producție, pentru perfecționarea mașinilor prin introducerea și utilizarea de noi dispozitive, pentru asigurarea unor scule de mare randament. în această direcție, sarcini importante revin industriei constructoare de mașini, institutelor de cercetare și proiectare. în această ordine de idei este necesar să fie extinsă acțiunea de autodotare care, după cum arată experiența, duce la ridicarea nivelului tehnic al producției cu costuri reduse — dar și aici nu sîntem decît la început. Anul trecut, planul departamental de au- toutilare la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini s-a îndeplinit în proporție de 102,8 Ia sută, realizîndu-se utilaje și instalații în valoare de 420 milioane lei. Dar nu înseamnă că putem fi mulțumiți cu aceste realizări pentru că ele sînt cu mult sub posibilitățile întreprinderilor constructoare de mașini. Această acțiune nu s-a extins însă nici cel puțin în această măsură la toate ministerele, rezultate mai slabe avînd Departamentul industriei alimentare, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Construcțiilor Industriale. Sînt încă destul de frecvente cazurile cînd se apelează cu ușurință la importuri, în loc ea, prin autodotare, să se asigure completarea și modernizarea mijloacelor tehnice ale întreprinderii. Este necesar ca fiecare minister, centrală industrială și întreprindere să acționeze pentru a rezolva cît mai rapid,„prin ' eforturi proprii, problemele modernizării și dezvoltării capacităților de producție. In această privință, poate fi dat ca exemplu Ministerul Industriei Ușoare, care și-a dezvoltat o puternică bază proprie de producere a utilajului de care au nevoie întreprinderile din a- ceastă ramură. (Aplauze). în viitor este necesar ca, în cel mai scurt timp, toate ministerele economice să-și dezvolte capacitățile de producție, atât pentru piese de schimb, cît și pentru utilaje tehnologice. De exemplu, nimeni nu poate mai bine decît însuși Ministerul Industriei Chimice să-și rezolve problemele utilajelor și modernizarea acestor utilaje, desigur, urmînd ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să producă mașinile și subansamblurile de serie mare. Iată de ce toate ministerele economice care dispun de însemnate capacități de prelucrare mecanică trebuie să treacă la realizarea unei game cît mai variate de mașini și utilaje pentru nevoile proprii și chiar și pentru nevoile altor ministere și pentru export.Ridicarea productivității muncii, valorificarea rezervelor de oare dispun întreprinderile impun or
ganizarea științifică a producției 
și muncii în fiecare unitate economică. Acțiunea începută cu câțiva ani în urmă a dat rezultate pozitive, dar ea nu a fost continuată cu consecvență, în unele ministere și centrale această preocupare a slăbit. De altfel, tovarăși, este un obicei la noi. începem o acțiune cu mult zgomot, obținem un șir de rezultate, dar, după un timp, lăsăm la o parte această acțiune ca și cum ea nici nu ar mai intra în preocupările noastre — și începem altele. Or, trebuie înțeles că este necesară o asemenea organizare și conducere care să asigure cuprinderea tuturor domeniilor de activitate, o urmărire permanentă a felului cum se desfășoară munca în toate ramurile și subramurile de activitate. (Vii aplauze). Este necesar ca toate cadrele din industrie, toți oamenii muncii să înțeleagă faptul că organizarea producției și a muncii reprezintă astăzi . una din cele mai importante rezerve de creștere a eficienței activității economice. Fiecare unitate economică trebuie să acționeze pentru programarea optimă a producției, a stocurilor, a folosirii utilajelor și forței de muncă, pentru raționalizarea consumurilor, mecanizarea transporturilor interne. Organizarea științifică a producției și a muncii trebuie să asigure reducerea personalului auxiliar și trecerea lui în producție. Reducerea cu un procent a personalului auxiliar și folosirea lui în producție ar asigura, pe întreaga industrie, o producție suplimentară de 1 miliard șase sute milioane lei. Consider pe deplin justificate criticile aduse în conferință la adresa ministerelor și altor organizații centrale, în a căror activitate se mai resimt manifestări de birocratism și formalism. Este încă răs- pîndită practica avizărilor inutile, care duce la slăbirea răspunderii în muncă și la întârzierea soluționării problemelor. Este necesar să fie 

luate măsuri energice împotriva a- cestor fenomene negative din munca ministerelor și a altor organe centrale, să se combată cu hotărîre manifestările de birocratism, orice tendință de înlocuire a muncii vii, a prezenței în unități, acolo unde se hotărăște soarta producției, soarta planului de stat, cu circulări și hîrtii. Trebuie lichidată practica rezumării muncii de conducere doar Ia sesizarea neajunsurilor. Proba eficienței conducerii stă în primul rînd în capacitatea rezolvării problemelor, adoptării operative a măsurilor corespunzătoare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor. Perfecționarea stilului de muncă al conducerii ministerelor, centralelor și întreprinderilor rămîne o sarcină de prim ordin, de realizarea căreia trebuie să se o- cupe cu toată răspunderea organele de stat și de partid, Consiliul de Miniștri, întregul nostru partid, îmbunătățirea conducerii unităților economice face necesare concentrarea și mecanizarea lucrărilor de birou, asigurarea unui sistem informațional operativ și eficient. Sînt în curs de elaborare și aplicare măsuri privind simplificarea și raționalizarea evidenței, îmbunătățirea sistemului informațional, dotarea unităților de producție cu tehnică de calcul. Dar- și aici, de cînd se lucrează la propunerile pentru raționalizarea evidenței și îmbunătățirea sistemului informațional, s-au dublat diferite circulări, precum și datele care se cer. (Ani
mație, aplauze).Cînd am trecut Direcția Centrală de Statistică la Consiliul de Stat a- veam în vedere să realizăm aceste sarcini mai repede ; dar se vede că nici la Consiliul de Stat nu se lucrează mai operativ decît la Consiliul de Miniștri, pentru că au trecut de atunci aproape doi ani ! Consider că este necesar ca tovarășii care se ocupă de această problemă să treacă, realmente, Ia a pune ordine în acest domeniu, pentru că, dacă ne vom mulțumi numai să anunțăm că vom simplifica, nu vom simplifica, ci vom complica lucrurile ; mai bine să le lăsăm așa cum sînt. (Animație, a- 
plauze). Desigur, nu am însă în vedere să lăsăm lucrurile să rămînă așa. Va trebui ca, în cel mai scurt, timp, să punem ordine și, într-ade- văr, să reducem substanțial datele care se cer — fără a renunța însă la cele strict necesare unei bune informări, dar să le facem cît mai operativ ; să lichidăm practica de 
a trimite tot felul de circulări și instrucțiuni, care cel puțin în proporție de 2/3 sînt inutile, iar trimiterea lor jos, în unități, este total nejustificată.Doresc să subliniez, de asemenea, necesitatea folosirii mai judi- ” cioase a cadrelor de ingineri și teh- ’‘ hicieni care, în unele întreprinderi, sînt utilizați în munci administrative, funcționărești. Cîteodată cele mai bune cadre sînt scoase din unități, sînt luați cei mai buni organizatori și conducători ai producției pentru a fi aduși și transformați in funcționari în ministere. Trebuie să lichidăm această stare de lucruri ! Aceste cadre trebuie utilizate în primul rînd în asigurarea asistenței tehnice corespunzătoare a producției, precum și în activitatea de concepție și proiectare tehnică. în industrie și în construcții lucrează astăzi 51 000 de ingineri și aproape 75 000 de tehnicieni. Această însemnată forță tehnică trebuie folosită exclusiv pentru rezolvarea în bune condiții a problemelor tehnice și organizatorice legate de perfecționarea procesului de producție.Este necesar ca organele de conducere din fiecare centrală și întreprindere să stabilească măsuri concrete — pe care să le urmărească permanent — pentru gospodărirea cît mai rațională și folosirea cît mai eficientă a întregului potențial productiv. Trebuie să fie tuturor clar că ridicarea productivității muncii constituie factorul hotărîtor al dezvoltării eficiente a producției materiale, al asigurării resurselor necesare creșterii nivelului de trai — și de aceea această problemă să stea permanent în atenția tuturor colectivelor de muncă, tuturor întreprinderilor, centralelor și ministerelor. Productivitatea muncii, tovarăși, este o problemă centrală pentru făurirea socialismului și comunismului. (Aplauze). Sîntem încredințați că muncitorii, tehnicienii, inginerii și specialiștii noștri vor face totul ca, ridieîndu-și calificarea, întărind disciplina în producție, folosind la maximum resursele interne, să pună în valoare superioritatea economiei socialiste planificate, asigurînd o productivitate a muncii tot mai înaltă, care să ne permită avansarea tot mai rapidă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice, pre
lungite).O sarcină fundamentală, un factor hotărîtor care condiționează dezvoltarea cu succes a economiei noastre în etapa actuală este ridicarea calității pro
duselor. Deși într-o serie de ramuri s-au obținut progrese evidente în această direcție, totuși realizările de pînă acum nu sînt întru totul pe măsura posibilităților create de dotarea tehnică a uzinelor și de experiența acumulată de cadrele noastre. In prezent, calitatea unor produse lasă încă de dorit, iar procesul de asimilare a unor produse noi se desfășoară destul de lent, greoi, de multe ori durata depășind 2—3 ani. Și dacă ar fi numai 2—3 ani, ar fi bine, dar există un fenomen și mai negativ. Dacă întreprinderile acordă o atenție sporită producției pentru export, produsele necesare în țară sînt tratate cu totul altfel. Aceasta este valabil atât pentru producția industrială, construcțiile de mașini, pentru utilaje, cît și pen

tru produsele de larg consum. Or, trebuie înțeles că problema calității producției trebuie tratată în mod unitar ; ridicarea nivelului tehnic al instalațiilor, al mașinilor trebuie văzută în aceeași măsură atît pentru străinătate cit și pentru intern. Firește, se poate ca pentru străinătate să se adauge o serie de cereri speciale privind caracteristici legate de climă sau de zona în care exportăm ; dar, în rest, nu trebuie să existe nici un fel de deosebire, ci, dimpotrivă, trebuie ca atît producătorul, cît și controlul de calitate să manifeste aceeași exigență față de toate produsele — nu mai vorbesc de bunurile de consum. (Aplauze). Oare rochia sau haina cu care se îmbracă muncitorul și muncitoarea din România trebuie să fie de calitate mai slabă decît aceea pe care 
o exportăm în alte țări ? (Vii a- 
plauze). Numai să vorbim de răspunderea pe care o avem față de clasa muncitoare, de poporul nostru, de faptul că constituim o comunitate unică, că muncim pentru noi ? Nu trebuie să avem grijă noi • înșine de familia noastră ? Trebuie să punem capăt acestei. mentalități greșite, să o lichidăm cu desăvîr- șire. Calitatea produselor trebuie să constituie cerința numărul unu pentru toate produsele. (Aplauze 
puternice). In anul trecut, din 425 produse prevăzute prin planul de stat să fie asimilate în fabricație, 
69 produse nu au fost realizate. iar 35 de produse din 227 care urm îj să fie modernizate, de asemenea nu s-au realizat.Ridicarea calității produselor impune o preocupare constantă pentru întărirea disciplinei tehnologice, pentru perfecționarea și respectarea tehnologiilor de fabricație, pentru îmbunătățirea controlului tehnic de calitate în toate fazele procesului de producție. Realizarea unor parametri de calitate tehnică și funcționali superiori Ia produsele industriei noastre este o cerință esențială atît pentru satisfacerea în bune condiții a nevoilor de consum ale oamenilor muncii din țara noastră, cît și pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața mondială, pentru o participare mai intensă a României la schimbul de bunuri internațional. Problema ridicării calității produselor trebuie să devină, de aceea, pentru fiecare conducător de centrală sau întreprindere, pentru fiecare muncitor, maistru sau inginer, o sarcină centrală de partid și de stat. Și, în a- cest domeniu, de asemenea, nimeni altul nu poate rezolva problemele decît colectivul fiecărei unități în parte.Folosirea mai bună a capacităților de producție, creșterea productivității muncii, diminuarea cheltuielilor materiale trebuie să se concretizeze în reducerea pre
țului de cost, element esențial al eficienței întregii activități e- conomice. în anul 1971, sarcina de reducere a cheltuielilor de producție nu a fost realizată, ceea ce a diminuat acumulările pe industria republicană cu •aproape 900 de milioane lei. Pentru anul ’1972 se prevede o reducere a prețului de cost de circa 3 la sută care, ținînd seama de însemnatele rezerve existente în întreprinderi, trebuie considerată drept sarcină minimală. Este necesar să se ia toate măsurile ca nici o întreprindere, nici o imitate să nu înregistreze pierderi în activitatea economică, ca toate produsele să fie rentabile. Dar cînd vorbim ca toate produsele să fie rentabile, aceasta înseamnă că rentabilitatea trebuie să se realizeze pe seama reducerii, prețului de cost și nu pe seama creșterii prețurilor acestor produse, pentru că sînt și asemenea tendințe ; chiar în conferință cîțiva dintre vorbitori au cerut mai multă libertate în fixarea prețurilor, pentru a le stabili așa cum doresc ei și a face astfel așa-zis rentabile produsele respective. Or, trebuie să her fie clar că legea prețurilor, pe cate nu de mult am adoptat-o, urmărește tocmai să pună capăt practicilor de pînă acum de a acoperi o serie de deficiențe din întreprinderi pe seama creșterii prețurilor la diferite produse — atît la mijloace de producție, cît și la bunuri de consum. Noi avem în vedere ca în actualul cincinal să obținem o reducere generală a prețului de cost — și aceasta trebuie să stea în atenția fiecărei unități în parte.în promovarea progresului tehnic, în creșterea productivității muncii și sporirea eficienței economice sarcini însemnate revin cerce
tării științifice. Cercetarea trebuie să contribuie mai mult la dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei energetice și de materii prime, la perfecționarea tehnologiilor și la modernizarea produselor din toate ramurile, la crearea de noi materiale și a unor aparaturi de înalt nivel tehnic. Este adevărat, în ultimii ani s-a intensificat cercetarea în domeniul științelor tehnice, s-au făcut progrese pe tărîmul cercetării în construcția de mașini, electrotehnică și electronică, automatică, în chimie și în alte domenii, în prezent, funcționează 77 institute și centre de cercetare și proiectare în științele tehnice. Dispunem de 100 laboratoare uzinale de cercetare, în care lucrează un mare număr de cercetători și specialiști cu calificare superioară. La acest potențial se adaugă, desigur, cadrele de cercetători din învățămîn- tul superior.Cu toate progresele obținute, a- portul cercetării științifice la soluționarea nevoilor concrete ale producției este încă destul de redus. Importul de licențe se menține încă ridicat, nu se depun eforturi suficiente pentru a perfecționa și moderniza produsele și tehnologiile asimilate în țară. Datorită dura- 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)tei mari a unor cercetări, unele soluții se perimează chiar în faza proiectării. Numărul cercetărilor proprii valorificate în producție este încă mic.Desigur, aceste neajunsuri se datoresc în mare măsură deficiențelor existente în activitatea de cercetare ; dar o însemnată parte de răspundere pentru stările de lucruri negative revine conducerilor ministerelor, centralelor și întreprinderilor, care se preocupă încă insuficient de valorificarea în producție a rezultatelor cercetării proprii. Unele ministere și unități economice apelează cu prea multă ușurință la importuri de tehnologii și documentații tehnice din străinătate, neglijează forțele creatoare proprii, competența și ingeniozitatea științifică a cercetătorilor noștri. In condițiile producției moderne, valorificarea rapidă a rezultatelor cercetării științifice proprii constituie o cerință esențială a unei activități economice eficiente și de aceea toate cadrele din economie, din industrie, din construcții, din celelalte ramuri economice trebuie să acorde o mai mare atenție acestei probleme. Este necesar să crească spiritul de răspundere atît al cadrelor din unitățile de cercetare, cît și al celor din întreprinderile industriale pentru sporirea rolului științei și tehnicii românești în soluționarea problemelor complexe pe care le ridică progresul rapid al economiei noastre în pas cu revoluția tehni- oo-științifică contemporană.Dispunem de toate condițiile necesare pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului tehnic al producției, pentru a face ca produsele noastre să întrunească caracteristici constructive și funcționale cît mai înalte, ridicîndu-se prin performanțele și calitatea lor la nivelul realizărilor obținute pe plan mondial. Ne exprimăm convingerea că muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile noastre, toți oamenii muncii din industrie, înțelegînd a- cest comandament vital al economiei noastre naționale, vor face din ridicarea calității produselor o cauză de onoare și un obiectiv central al întregii lor activități. (Vii 
fi puternice aplauze).Stimați tovarăși,Corespunzător liniei politice stabilite de Congresul al X-lea al partidului privind realizarea unui raport optim între acumulare și consum, linie care corespunde intereselor vitale, prezente și de perspectivă, ale poporului român — în actualul cincinal se prevede ca 30—32 la sută din venitul național să fie alocat reproducției socialiste lărgite, dezvoltării și modernizării bazei teh- nico-materiale a producției. Pe baza acestei orientări, planul cincinal actual prevede realizarea unui important program de inves
tiții. Numai în acest an, din fondurile centralizate ale statului se investesc 87,2 miliarde lei, depă- șindu-se cu peste 15 la sută investițiile realizate în anul 1971. Se prevede să fie date în funcțiune, numai în industrie, 300 capacități de producție importante. Totodată, anul acesta, urmează să fie date în folosință un mare număr de obiec
tive social-culturale.Planul de investiții pe acest an 
este mai bine pregătit comparativ cu cel din anul trecut. Cu toate acestea nu s-a îndeplinit integral sarcina trasată ca pregătirea planului de investiții pe anul 1972' să fie încheiată cel mai tîrziu pînă la finele anului precedent. Din această cauză, îndeplinirea planului de investiții pe ianuarie a fost nesa- tisfăcătoare. Sînt necesare măsuri hotărîte pentru ca în primul trimestru să se realizeze cel puțin 20 la sută din planul anual de investiții și de construcții.Realizarea acestui program impune măsuri energice din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și a celorlalte ministere pentru asigurarea utilajelor la termenele stabilite prin contracte. Pentru a se simplifica relațiile dintre beneficiarii de investiții și unitățile furnizoare trebuie să se treacă la introducerea furnizorului general.Realizarea importantului volum 
de investiții prevăzut de cincinal impune măsuri hotărîte pentru 

dezvoltarea și perfecționarea în continuare a producției materialelor de construcții. Desigur, în ultimii ani, în urma atenției mai mari ce s-a acordat acestui sector, s-au obținut o serie de rezultate pozitive. In 1971, producția de ciment a depășit 8,5 milioane tone, iar în 1975 va ajunge la peste 16 milioane tone, față de 5,4 milioane în 1965 ; în perioada 1965— 1971, producția de prefabricate din beton armat a crescut de peste 3,1 ori. Au fost create o serie de materiale noi, cu caracteristici îmbunătățite. Pentru a satisface, însă, pe deplin nevoile vastului șantier de construcții deschis în țara noastră trebuie în continuare depuse eforturi pentru a spori, perfecționa și diversifica producția de materiale de construcții — atît în cadrul unităților departamentului de resort, cît și în industria locală.Este necesar să se depună e- forturi sporite pentru creșterea e- ficienței economice a investițiilor. Nu a fost lichidată cu totul mania proiectării unor suprafețe și volume de construcții și utilități supradimensionate ; unele obiective, lucrări, utilaje și dotări nu sînt de altfel deloc justificate ; se supraevaluează costul unor construcții, se cer pe parcurs suplimentări de fonduri pentru lucrări care nu ar fi trebuit să fie realizate. Continuă să se scoată în mod nejustificat mari suprafețe din circuitul agricol, mergîndu-se pe linia proiectării de clădiri cu un singur nivel — deși procesul tehnologic și funcțional permite construirea în înălțime — și totodată cu o ocupare foarte slabă a terenului. în general, vor trebui luate măsuri pentru reducerea ponderii cheltuielilor de construcții-montaj în volumul total al investițiilor, pondere care continuă să fie exagerat de mare, chiar în cazul investițiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor aflate în funcțiune, unde, în mod normal, partea hotărîtoare a cheltuielilor trebuie să revină dotării cu mașini, utilaje și instalații. în cincinalul trecut, din totalul de 104 miliarde lei investiții pentru întreprinderile industriale existente, fondurile cheltuite pentru mărirea suprafețelor de producție au depășit 52 miliar-, de lei. In viitor va trebui mai mult concentrată atenția spre investiții care să asigure dezvoltarea intensivă a producției, utilarea tehnică superioară a întreprinderilor.Unele întreprinderi, centrale și ministere, în loc să ia măsuri pentru mai buna utilizare a capacităților existente, solicită, în mod nejustificat, noi investiții pentru realizarea sporurilor de producție planificate. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, ministerele de ramură vor trebui să reexamineze cu toată atenția o- portunitatea capacităților noi și să nu admită realizarea lor decît cu condiția folosirii la maximum a capacităților de producție existente.Comitetele și consiliile oamenilor muncii, ca și colegiile ministerelor — deși au în competența lor aproape 50 la sută din planul anual de investiții — nu supun unei analize critice aprofundate documentațiile ce le sînt date spre avizare, apro- bînd uneori investiții fără fundamentare economică corespunzătoare.Doresc să atrag, de asemenea, a- tenția asupra faptului că duratele în care se realizează obiectivele de investiții sînt încă mari și nu se respectă întotdeauna termenele planificate pentru punerea în funcțiune. Din cele 400 capacități principale de producție industrială și agrozootehnice puse în funcțiune în anul 1971, circa 100 au fost date în folosință cu întîrziere. Aceasta duce la nerealizarea producției și acumulărilor planificate, la imobilizarea de mijloace financiare și materiale.Există capacități de producție care nu dau efectul economic scontat, termenul de realizare a parametrilor proiectați depășindu-se din cauza lipsurilor în proiectare, execuție și exploatare.Deoarece la această conferință participă și cadre de conducere, muncitori, tehnicieni și ingineri din construcții, doresc să mă opresc puțin și asupra acestui sector de activitate. Deși gradul de înzestrare tehnică a organizațiilor de construcții-montaj a crescut an de an, a

cest lucru nu se reflectă în sporirea corespunzătoare a producției și productivității muncii realizate. Există încă însemnate rezerve în utilizarea mecanismelor și utilajelor de construcție. Este necesar să se ia măsuri hotărîte pentru folosirea deplină a fondului de timp, pentru extinderea acordului global — formă deosebit de stimulativă de salarizare în construcții — precum și pentru lichidarea aprovizionării neritmice a șantierelor cu materiale și prefabricate.Un obiectiv de primă însemnătate în activitatea organizațiilor de construcții-montaj trebuie să fie reducerea costului lucrărilor executate, prin mai buna gospodărire a materialelor, prin introducerea unei ordini și discipline ferme pe șantiere, prin mecanizarea lucrărilor. Numai la controalele efectuate în cursul trimestrului al IV-lea din 1971 la un număr de 228 șantiere și depozite de materiale din subordinea Ministerelor : Construcțiilor Industriale, Energiei E- lectrice, Transporturilor și Telecomunicațiilor, Minelor, Petrolului și Geologiei, Industriei Construcțiilor de Mașini, Industriei Lemnului, Industriei Metalurgice ți consiliilor populare județene, s-au constatat materiale degradate sau expuse degradării prin proasta depozitare și gospodărire în valoare de peste 30 milioane lei. Asemenea stări de lucruri trebuie curmate cu desă- vîrșire, luîndu-se măsuri severe împotriva celor din vina cărora se distrug bunuri obștești, părți ale a- vuției noastre naționale.Realizarea în bune condiții a programului de investiții prevăzut în actualul cincinal impune să se ia toate măsurile pentru asigurarea la timpul optim a proiectelor și documentației tehnice, a utilajelor tehnologice, pentru ridicarea gradului de mecanizare, pentru scurtarea duratei de execuție și darea mai devreme în funcțiune a noilor obiective. Există condiții ca prin- tr-o strînsă conlucrare între proiec- tanți, constructori și beneficiari să se realizeze cu succes investițiile planificate. Fără îndoială că oamenii muncii din construcții vor depune toate eforturile pentru a-și îndeplini cu cinste marile sarcini ce le revin în înfăptuirea programului de investiții în actualul cincinal, dînd patriei noi fabrici și uzine, noi edificii social-culturale care șă asigure poporului un nivel de viață și de civilizație tot mai înalt. (Aplauze puternice, prelun
gite).Dragi tovarăși,Dezvoltarea economică, creșterea și diversificarea producției au avut ca rezultat intensificarea participării României la circuitul economic internațional. Volumul total al comerțului exterior a crescut în 1971, față de 1970, cu 8,6 la sută — între care exportul cu 13,7 la sută, iar importul cu circa 4 la sută — ceea ce reflectă o preocupare mai susținută pentru asigurarea echilibrului balanței de plăți externe. S-a îmbunătățit structura exportului, reflectată prin creșterea ponderii mașinilor și utilajelor, produselor chimice, bunurilor industriale de larg consum.Cu toate aceste rezultate bune, planul pe 1971 nu a fost realizat. Aceasta a influențat în mod negativ balanța comercială care, deși în ansamblu a fost excedentară, pe relația de devize libere s-a soldat cu un deficit, ceea ce a avut, desigur, efecte și asupra balanței de plăți externe. Pentru remedierea acestei situații, este necesar ca ministerele și întreprinderile care nu au îndeplinit planul de export pe anul 1971 să ia măsuri hotărîte pentru recuperarea restanțelor în acest an.Pentru îndeplinirea în bune condiții a planului de comerț exterior, este imperios necesar să se asigure organizarea în condiții mai bune a producției pentru export, așa cum se prevede în Legea cu privire la activitatea de comerț exterior. Ministerele și celelalte organe centrale, precum și organele locale cu activitate de comerț exterior trebuie să realizeze integral și ritmic, pe luni și trimestre, atît planul de producție pentru export, cît și exportul propriu-zis. întreprinderile și centralele trebuie să acorde o atenție mai mare, nemijlocită problemelor 

exportului; sînt încă multe unități care se dezinteresează de ce se întîmplă cu produsele lor pe piața externă. întreprinderile și centralele trebuie să știe că răspund direct de felul cum se valorifică produsele lor atît în țară, cît și în străinătate. Asigurarea cu prioritate a producției pentru export, precum și livrarea sa la timp, lună de lună, și în bune condiții, constituie o îndatorire primordială, o sarcină de plan obligatorie. Planul de producție trebuie considerat îndeplinit numai în măsura în care se realizează desfacerea efectivă atît pe piața internă cît și pe piața externă a produselor.Se impun, de asemenea, eforturi pentru îmbunătățirea substanțială a structurii fondului de marfă oferit la export, introdueîndu-se în fabricație sortimente superioare, cu prețuri ridicate pe piața externă. Trebuie să crească ponderea la export a industriei constructoare de mașini.La rîndul lor, ministerele, centralele și unitățile cu activitate de comerț exterior au datoria să îmbunătățească prospectarea pieței externe, să perfecționeze rețeaua de comercializare.Paralel cu sporirea efortului pe linia realizării și depășirii exportului, trebuie intensificate preocupările pentru reducerea importului 
la strictul necesar. Trebuie să fie pusă hotărît în aplicare măsura prin care nerealizările la export dintr-o lună să determine reducerea în mod corespunzător a angajărilor la import pe luna următoare.Un obiectiv de seamă al politicii noastre este, după cum se știe, ex
tinderea activității de cooperare cu 
alte țări — formă superioară a relațiilor economice internaționale. Pe calea cooperării cu întreprinderi din alte țări, ministerele, centralele și întreprinderile industriale pot dezvolta producția de serie mare, cu eficiență ridicată. O importanță deosebită are în acest sens extinderea cooperării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R. în cadrul programului complex adoptat anul trecut la Sesiunea C.A.E.R. de la București. Corespunzător prevederilor programului complex, această cooperare este menită să asigure dezvoltarea și înflorirea fiecărei economii naționale independente, precum și progresul general al economiei țărilor membre. (Aplauze puternice). Conducerea partidului și statului au stabilit o serie de măsuri pentru participarea activă a țării noastre la Programul complex al țărilor membre C.A.E.R. Promovăm și vom promova totodată o politică consecventă de dezvoltare a cooperării cu toate celelalte țări socialiste, atît în producție, cît și în domeniul științei și tehnicii. Vom acționa, de asemenea, pentru a lărgi relațiile de cooperare, pe planuri multiple, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, asigurînd participarea intensă a României la diviziunea internațională a muncii. Fără a ne încadra activ în această diviziune nu se poate concepe progresul României, al construcției socialismului și comunismului. După cum se știe, reglementările actuale acordă competențe largi ministerelor, centralelor industriale și unităților economice în domeniul cooperării în producție și tehnico-științifice cu alte țări — și este necesar să dea dovadă de mai multă inițiativă pentru a pune cît mai deplin în valoare avantajele cooperării internaționale. Ne exprimăm încrederea că ministerele, centralele și întreprinderile vor lua toate măsurile pentru a asigura producția prevăzută la export, pentru a ridica nivelul competitivității produselor noastre, pentru a îndeplini integral și în bune condiții planul de export — una din sarcinile de bază ale activității noastre economice.M-am oprit, tovarăși, asupra unora din cele mai importante probleme ale activității din industrie și construcții, precum și din comerțul exterior, de a căror soluționare depinde progresul mai rapid al economiei noastre naționale, realizarea cu succes a prevederilor cincinalului. Desigur, în cadrul discuțiilor din ședințele plenare și din comisii s-au ridicat și alte probleme, s-au făcut nu

meroase propuneri și observații de care va trebui să ținem seama în munca de viitor. Consiliul de Miniștri, Consiliul Economic, ministerele și organizațiile economice centrale trebuie să examineze cu toată atenția aceste probleme, toate propunerile făcute și să se stabilească, în cel mai scurt timp, măsuri pentru remedierea' lipsurilor semnalate, pentru aplicarea soluțiilor judicioase avansate în dezbateri. In circa 2—3 luni de zile trebuie asigurată soluționarea problemelor ce pot fi rezolvate la nivelul centralelor și ministerelor. Propunerile privind soluționarea u- nor probleme cu caracter mai general, de ansamblu, vor trebui centralizate și sintetizate spre a fi supuse examinării și aprobării forurilor superioare. Va trebui să se dea cît mai grabnic răspuns tuturor problemelor ridicate în conferință de reprezentanții întreprinderilor și centralelor. In circa trei luni de zile, conducerile întreprinderilor vor trebui să primească răspuns la toate propunerile — fie pozitive, fie negative. (Vii aplauze). Desigur, nu trebuie să vă așteptați ca toate miile de propuneri să fie aprobate. Dar, oricum, eu consider că cea mai mare parte dintre ele vor trebui să-și găsească o soluționare corespunzătoare și, în orice caz, este necesar ca cei care au formulat propuneri să primească răspuns, pentru a ști de ce aceste propuneri au fost sau nu au fost acceptate. Aceasta este o obligație esențială a unei conduceri e- ficiente și democratice. (Aplauze 
puternice).Dragi tovarăși,z^te un fapt cunoscut că întreaga activitate de dezvoltare și modernizare a industriei noastre, de înflorire a economiei naționale, întreaga construcție a socialismului sînt închinate omului, au ca țel principal creșterea bunăstării maselor de oameni ai muncii, ridicarea nivelului de civilizație al întregului popor. Programul elaborat de Congresul al X-lea conține prevederi deosebit de importante în această direcție. Sînt cunoscute măsurile iuate anul trecut, primul an al cincinalului, pentru creșterea veniturilor populației, pentru satisfacerea mai bună a nevoilor celor ce muncesc.Pe baza realizărilor în dezvoltarea economiei naționale, ne propunem să înfăptuim noi și importante măsuri pentru ridicarea nivelului de trai, material și cultural, al întregului popor. în cursul acestui an urmează să se treacă la majorarea salariilor mici, începînd cu sporirea salariului minim, în prima etapă, de la 800 lei la 1 000 lei. De asemenea, urmează să fie majorate pensiile. In anul 1973 și în continuare se va trece la sporirea tuturor salariilor, astfel ca, în conformitate cu prevederile cincinalului, salariul real să crească pînă în 1975 cu 20 la sută. Sistemul de retribuție în industrie și construcții — experimentat și generalizat în ultimii ani — a dat rezultate pozitive, contribuind la stimularea oamenilor muncii în ridicarea calificării și utilizarea mai bună a timpului de lucru, la creșterea stabilității forței de muncă. In același timp, trebuie arătat că în acest domeniu se mai mențin unele neajunsuri, persistînd mai ales tendința utilizării neraționale a fondului de salarii. Au loc depășiri ale fondului de salarii planificat, în condițiile cînd planul la productivitatea muncii nu se realizează. Respectarea corelației între creșterea productivității muncii și creșterea salariului mediu are o importanță hotărîtoare pentru asigurarea dezvoltării echilibrate și în ritm susținut a economiei — și, de aceea, ministerele, centralele și întreprinderile au datoria de a a- corda cea mai mare atenție bunei gospodăriri a fondului de salarii. Trebuie înțeles că bunăstarea oamenilor muncii nu poate crește decît ca rezultat al creșterii producției și productivității muncii, al sporirii eficienței economice a întreprinderilor, iar atingerea acestor țeluri este condiționată de întregul ansamblu de măsuri la care m-am referit mai înainte.S-au făcut un șir de propuneri In legătură cu sistemul de salarizare. După cum cunoașteți, în cu- 

rînd Legea salarizării va fi supusă spre dezbatere și va fi necesar ca acele propuneri care se vor dovedi judicioase să-și găsească reflectarea corespunzătoare. Trebuie înțeles însă că trecerea unei ramuri la un nivel superior de salarizare se poate realiza numai în măsura în care ramura respectivă se ridică la nivelul corespunzător din punct de vedere al activității sale. De exemplu, ca să mă refer la construcții, am în vedere introducerea rapidă a mecanizării lucrărilor, ceea ce va duce la mărirea ponderii personalului cu un nivel de calificare înalt și la creșterea productivității muncii. Se vor crea condiții pentru a se putea ca această ramură să fie ridicată la o treaptă superioară — și aceasta este valabil și pentru celelalte ramuri. Trebuie să ne străduim să obținem într-un timp scurt o asemenea creștere a productivității muncii și dotare tehnică îneît să creăm condiții pentru sporirea generală a veniturilor ; atunci și așezarea ramurilor va putea fi soluționată în condiții bune. Nu vreau însă să înțelegeți că nu sînt de acord cu cri- ticile formulate la adresa Ministerului Muncii, care nu soluționează întotdeauna corespunzător un șir de probleme. Ridic această problemă pentru că noi, toți, trebuie să înțelegem că este necesar să ne preocupăm de găsirea soluțiilor corespunzătoare ; iar organele de sinteză să țină seama și să se sfătuiască mai des și — cum au spus unii tovarăși — nu numai să se sfătuiască, dar să și țină seama în elaborarea materialelor de ceea ce a reieșit din ce au discutat sau, în orice caz, să informeze cel puțin pe tovarăși de ce nu au acceptat propunerile. Este o cerință elementară și ministerele și organele noastre trebuie să înțeleagă acest lucru. 
(Aplauze). Totodată, în spiritul principiilor echității socialiste, este necesară aplicarea justă, exigentă și corectă a cointeresării materiale în producție în raport cu contribuția fiecăruia, cu eforturile și grija pentru interesele generale ale economiei socialiste. Acționînd în continuare pentru ridicarea veniturilor celor cu salarii mici, pentru lichidarea decalajelor nejustificate între venituri, trebuie să combatem în același timp orice tendințe nivelatoare în salarizare, de natură să impieteze asupra stimulării materiale, asigurînd permanent un raport just între veniturile diferitelor categorii de oameni ai muncii.Cincinalul prevede sporirea simțitoare a fondurilor sociale de consum ; în acest, an veniturile populației din fondurile sociale de consum — alocații pentru copii, ajutoare, burse, cheltuieli pentru în- vățămînt și cultură, pentru ocrotirea sănătății — vor crește cu peste 12 la sută față de anul 1971. In prezent, din totalul veniturilor reale pe salariat, circa o cincime reprezintă venituri obținute din' fondurile sociale de consum.Corespunzător veniturilor sporite ale populației, se prevăd măsuri pentru o aprovizionare corespunzătoare cu bunuri de consum și servicii. Volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul va reprezenta în acest an peste 108 miliarde, cu peste 6 la sută mai mult decît în 1971. Grija statului pentru buna aprovizionare a populației se reflectă și în prevederile înscrise în planul acestui an cu privire la creșterea față de anul 1971 a livrărilor către fondul pieței la principalele produse, spre exemplu la carne și produse din carne — peste 10 la sută, pește și produse din pește — 21 la sută, ulei — 6,6 la sută, lapte și produse din lapte — 22 la sută, zahăr — 7 la sută, ouă— circa 7 la sută, țesături tip bumbac circa 5 la sută, încălțăminte — circa 5 la sută, confecții — 8 la sută, frigidere — 18 la sută, autoturisme— peste 22 la sută. In vederea îmbunătățirii în continuare a condițiilor de locuit ale populației, se prevede construirea în acest an a peste 93 000 de apartamente din fondurile statului sau cu sprijinul statului în credite și execuție. Partidul și statul sînt ferm hotărîte să facă totul pentru ca progresele obținute de oamenii muncii în producție să se resimtă nemijlocit îtl îmbunătățirea vieții materiale a fiecărei familii, în creșterea gradului de civilizație culturală a societății 

noastre, în afirmarea tot mai plenară a principiilor echității și u- manismului socialist. (Vii și puter
nice aplauze).Dragi tovarăși,înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — impune perfecționarea continuă a conducerii și planificării întregii activități economico-sociale.Avem o linie economică și politică justă — bazată pe principiile marxist-leniniste, pe legitățile o- biective ale dezvoltării sociale — care corespunde condițiilor concrete din țara noastră. Viața a demonstrat și demonstrează zi de zi justețea politicii generale a partidului nostru, a programului elaborat de Congresul al X-lea, aceasta constituind un factor primordial pentru dezvoltarea societății noastre socialiste, pentru triumful comunismului în România. (A- 
plauze puternice, prelungite). Dar elaborarea unei linii generale juste și a unui program de dezvoltare economico-socială corespunzător etapei în care ne găsim nu constituie decît o latură, ce-i drept foarte importantă, dar totuși numai o latură a activității .de conducere. A doua latură, tot atît de importantă, aș putea spune esențială, este realizarea liniei generale și a programului partidului, activitatea de conducere și planificare, de realizare în practică a hotărîrilor stabilite.Se știe că formele organizatorice, metodele de conducere și planificare trebuie să corespundă fiecărei etape de dezvoltare economico- socială. Pornind de la aceste considerente, Conferința Națională a partidului din decembrie 1967 și Congresul al X-lea au elaborat liniile directoare cu privire la perfecționarea- organizării, conducerii și planificării tuturor domeniilor de activitate.Principiile călăuzitoare în realizarea acestei perfecționări sînt următoarele :— în actuala etapă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate trebuie să se afirme tot mai puternic rolul Partidului Comunist Român ca forță politică conducătoare a întregii societăți ; în același timp, trebuie să crească atribuțiile și rolul statului în organizarea și conducerea unitară a tuturor laturilor activității societății noastre.— Organizarea, conducerea și planificarea tuturor sectoarelor de activitate trebuie să se bazeze pe centralismul democratic, care asigură îmbinarea armonioasă a conducerii unitare a societății cu o largă autonomie și inițiativă a unităților de bază.— întreaga activitate economico- socială trebuie să se bazeze pe un plan unic național, care trebuie să asigure folosirea cît mai judicioasă a mijloacelor materiale și a forței de muncă, în vederea dezvoltării armonioase a întregii societăți.— Introducerea conducerii colective în toate sectoarele de activitate și la toate nivelurile, aceasta constituind o cerință obiectivă pentru soluționarea corespunzătoare a problemelor dezvoltării fiecărei u- nități, pentru asigurarea mersului înainte al societății noastre.— Crearea cadrului organizatoric adecvat pentru participarea largă a oamenilor muncii la conducerea tuturor domeniilor de activitate, la adoptarea deciziilor, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării. (Aplau
ze).Organizarea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, instituțio- nalizarea adunărilor generale ca organe de conducere colectivă reprezintă tocmai expresia acestui principiu, expresia dezvoltării continue a democrației socialiste în țara noastră. (Aplauze puternice).Deși a trecut relativ puțin timp de la constituirea lor, practica a demonstrat că aceste măsuri' au determinat o schimbare importantă în organizarea și conducerea vieții economice în întreprinderi, în promovarea largă a muncii colective și a democrației muncitorești în sfera hotărîtoare a activității sociale — producția materială. Prin
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCÎNTEIA - duminică 20 februarie 1972

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. a IlI-a) activitatea acestor organisme democrația noastră economică a căpătat un conținut mai concret, a- sigurînd condiții pentru o mai deplină exercitare de către oamenii muncii a drepturilor și răspunderilor ce le revin în dubla lor calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, cît și de beneficiari a tot ceea ce se înfăptuiește în țara noastră. (Vii a- 
plauze). Dezvoltarea acestei democrații, creșterea sentimentului oamenilor muncii de stăpîni ai bogăției naționale, dezvoltarea simțului lor de răspundere față de gospodărirea unităților de producție, participarea la conducerea întregii economii constituie obiective esențiale, ale politicii partidului, laturi inseparabile ale dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste pe calea spre comunism.Au trecut cîțiva ani de la începerea înfăptuirii hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea ale partidului; putem deci să facem un prim bilanț a ceea ce am realizat și, totodată — pe baza experienței de pînă acum — să stabilim cum să acționăm în continuare. Se poate aprecia că viața demonstrează justețea măsurilor luate, a principiilor care stau la baza perfecționării organizării, conducerii și planificării economiei naționale. Este necesar să continuăm acțiunea de realizare a acestor măsuri, în așa fel încît, pînă Ia sfîrșitul anului 1972, să încheiem, în linii generale, a- ceastă muncă de mare răspundere, înainte de toate va trebui să se asigure pe deplin așezarea pe baza legii a relațiilor dintre întreprinderi, centrale și ministere. Trebuie arătat că o dată cu formarea centralelor, care și-au dovedit viabilitatea, s-au manifestat și unele tendințe greșite. în primul rînd, s-au luat unele măsuri care au dus la diminuarea rolului unor întreprinderi ; totodată, au fost transferate de la întreprinderi la centrale unele cadre de conducere și specialiști, ceea ce a dăunat bunului mers al unităților. Sînt complet de acord cu criticile foarte serioase a- duse în timpul discuțiilor la adresa acestor măsuri greșite. Este a- devărat că, pe parcurs, s-au luat unele măsuri pentru îndreptarea lucrurilor, dar nu se poate spune că această situație a fost peste tot ameliorată. De aceea este necesar să luăm în cel mai scurt timp măsuri pentru readucerea cadrelor necesare în întreprinderi și pentru întărirea rolului lor ca unități de bază ale activității de producție materială. (Aplauze).întreprinderile, comitetele oamenilor muncii, toți oamenii muncii, ca proprietari și producători, poartă răspunderea nemijlocită pentru organizarea producției în conformitate cu cerințele celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cît și pentru desfacerea producției atît în țară cît și pe piața externă. Trebuie să fie clar că procesul de producție începe o dată cu conceperea și proiectarea produsului și se încheie după ce a fost vîndut în țară sau în străinătate și s-a încasat contravaloarea. Conducerea întreprinderii, întregul colectiv de oameni ai muncii au, deci, datoria să se preocupe de desfășurarea în cele mai bune condiții a întregului proces de producție. De aceea, trebuie să acționăm permanent pentru întărirea rolului întreprinderilor și perfecționarea întregii lor activități ; în întreprindere se hotărăște, pînă la urmă, soarta planului. (Aplauze 
puternice).In al doilea rînd, în cursul formării centralelor s-au manifestat tendințe de a se crea un aparat greoi, care să continue practicile negative ale vechilor direcții generale din ministere. Deși s-au a- dus și aici unele corecturi, mai sînt și azi centrale care nu lucrează corespunzător prevederilor legii, care au un aparat greoi. De altfel, criticile formulate în cadrul discuțiilor sînt foarte elocvente în acest sens.Avem un mare număr de centrale, mai ales cele organizate pe structura unei întreprinderi de bază, care desfășoară o activitate bună. De aceea, se impune să a- plicăm mai ferm această experiență și să trecem la așezarea centralelor pe structura principalelor întreprinderi. Este adevărat că aici s-au exprimat și păreri că trebuie să trecem la formarea de centrale deasupra întreprinderilor. Cred că nu am putea să ne însușim aceste păreri ca un principiu de bază. Poate într-un loc sau altul să fie și asemenea necesități ; de regulă însă trebuie să mergem pe linia ca centrala să fie axată pe principala întreprindere unde își desfășoară activitatea.Trebuie să fie mai bine precizate atribuțiile centralelor. Legea mi se pare că este foarte clară în această privință. Ele trebuie să se ocupe de organizarea producției, de aprovizionarea teh- nico-materială, de organizarea cercetării și proiectării producției, de desfacerea produselor în țară și străinătate în strînsă colaborare cu întreprinderile. Este necesar, de a- semenea, ca ele să acorde o mai mare atenție specializării producției intre întreprinderile proprii, 

cît și organizării cooperării cu alte centrale. Centrala trebuie să poarte răspunderea și să soluționeze toate problemele activității întreprinderilor componente.In al treilea rînd, s-au manifestat unele tendințe greșite la ministere și la alte organe centrale ; acestea au menținut un aparat greoi, încercînd să păstreze cît mai multe din vechile atribuții, acțio- nînd, cum spunea Caragiale, după principiul : să se modifice, dar să nu se schimbe nimic ! In același timp, la unele ministere, există și tendința de a lăsa toată răspunderea pe seama centralelor și întreprinderilor, neexercitîndu-și rolul ce le revine în a îndruma în mod unitar și a controla unitățile subordonate, a le acorda asistența tehnică necesară, sprijin concret în soluționarea diverselor probleme.Consider îndreptățite criticile formulate în acest sens la adresa activității ministerelor și altor organe centrale. Discuțiile au evidențiat că este necesar să fie aduse în continuare îmbunătățiri în activitatea și atribuțiile ministerelor. Ministerele trebuie să transfere mai rapid asupra centralelor atribuții largi în conducerea activității economice. La rîndul lor, centralele nu mai trebuie să se complacă în situația de a aștepta ca ministerele să soluționeze probleme ce intră în atribuțiile lor.Unii tovarăși au semnalat în dezbateri tendințe de creștere a aparatului administrativ la nivel de întreprindere, dar mai cu seamă la centrală și minister. Este cunoscut că în ultimii ani s-au luat o serie de măsuri pentru reducerea acestui a- parat — dar, cu toate acestea, sub pretexte diferite, se încearcă menținerea și chiar mărirea numărului personalului administrativ-funcțio- năresc. Consider de aceea că în cel mai scurt timp este necesar să se stabilească normative fundamentate cît mai bine privitor la necesarul de personal administrativ în întreprinderi, în centrale și ministere — pe baza unei structuri organizatorice cît mai simplificate — normative care să fie consfințite prin lege, pentru a asigura în felul acesta o simplificare rapidă și o reducere reală a aparatului administrativ.O dată cu perfecționarea organizării și conducerii economiei naționale, cu lărgirea atribuțiilor și competențelor centralelor și întreprinderilor, este necesară — așa cum pe bună dreptate s-a arătat în discuții — întărirea și îmbunătățirea controlului economic financiar, în acest domeniu se manifestă încă serioase neajunsuri : evidența defectuoasă a mijloacelor materiale și financiare înlesnește sustragerile din bunul public, unele acțiuni de control au caracter formal, nu contribuie în mod efectiv la îmbunătățirea activității unităților economice. Apar, de asemenea, în munca de control paralelisme și suprapuneri care stînjenesc activitatea unităților productive. Pentru ca acțiunile de control să se desfășoare mai organizat, după reguli bine stabilite, să se finalizeze în măsuri concrete și eficiente, este necesar să aducem îmbunătățiri organizării și funcționării controlului, să se țină seama de propunerile și observațiile formulate în cadrul acestei conferințe. La definitivarea proiectului de lege cu privire la coordonarea și exercitarea controlului să se asigure o largă consultare a tuturor cadrelor, pentru ca măsurile ce se vor adopta să ducă realmente la o așezare pe baze mai bune a controlului și la o simplificare și, în același timp, la o creștere a eficienței sale. 
(Aplauze).Există, de asemenea, unele probleme privind planificarea și finanțarea economiei care trebuie mai bine precizate. Legile ce urmează să reglementeze aceste domenii sînt în curs de definitivare și vor fi supuse, peste cîteva luni, dezbaterii publice, în așa fel ca în toamna acestui an ele să fie aprobate de Marea Adunare Națională.Se impun, de asemenea, măsuri mai ferme pentru simplificarea e- videnței și asigurarea unei informări mai bune și operative. Este necesar să se renunțe la tot felul de circulare și dispoziții din birou și să se pună un mai mare accent pe îndrumarea la fața locului.îndeplinirea marilor sarcini ce stau în fața unităților economice impune creșterea răspunderii cadrelor de conducere. Oricît de bune ar fi hotărîrile și formele organizatorice, cei care sînt chemați să le realizeze, să le transpună în viață, sînt oamenii. Și dacă vreți să știți, chiar dacă o hotărîre mai are uneori deficiențe, dacă munca pentru realizarea* ei este bună, a- tunci și rezultatele vor fi bune. Dimpotrivă, oricît de bune ar fi hotărîrile, dacă munca de realizare se va desfășura defectuos, atunci și rezultatele vor fi necorespunzătoare (Aplauze). De aceea, avem încredere că tot ceea ce am discutat în această sală se va transpune în viață. (Vii aplauze).De altfel, tot ceea ce am realizat, toate înfăptuirile de pînă a- cum sînt rodul activității oamenilor muncii, a cadrelor noastre ; dispunem de cadre minunate, cu o temeinică pregătire profesională și experiență în muncă, cu o conștiință socialistă ridicată, devotate trup și suflet cauzei socialismului, 

politicii partidului. Desigur, cînd am spus că și în cazul cînd hotărîrile au neajunsuri, dacă mânca este bună sarcinile tot se vor realiza, nu vreau deloc să se înțeleagă că sînt pentru hotărîri proaste, că încurajez pe cei care elaborează asemenea hotărîri ; fără îndoială, este necesar ca și noi, cei care elaborăm hotărîrile, să ne străduim să le facem cît mai corespunzătoare pentru a ajuta în felul acesta la bunul mers al muncii. 
(Aplauze). Exigențele economiei moderne impun însă eforturi constante pentru ridicarea nivelului de pregătire științifică, tehnică și profesională a cadrelor, pentru îmbogățirea orizontului lor de cunoaștere. Sînt cunoscute măsurile luate pentru perfecționarea cadrelor și ridicarea nivelului lor de pregătire profesională și tehnică. Fiecare lucrător din economie trebuie să înțeleagă că are datoria să se preocupe permanent de ridicarea nivelului său de cunoștințe. In același timp, trebuie aplicate cu mai multă hotărîre măsurile stabilite de conducerea partidului privind dezvoltarea învățămîntului profesional și tehnic, a liceelor de specialitate și a învățămîntului tehnic superior, legarea mai strînsă de practică a învățămîntului de toate gradele. Este de datoria ministerelor, întreprinderilor și centralelor ca, potrivit legii adoptate anul trecut, să înfăptuiască consecvent programele stabilite pentru reciclarea cadrelor, pentru perfecționarea pregătirii profesionale și politice a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să ne fie clar tuturor că oricîte cursuri am face, dacă fiecare nu se va ocupa să învețe, să învețe și iar să învețe, nu vom reuși să obținem o ridicare generală a nivelului de cunoștințe, nici a celor profesionale și tehnice, nici a celor politice. Esențial este ca fiecare să înțeleagă că trebuie să studieze, să învețe continuu. (Aplauze).Participarea oamenilor muncii și a reprezentanților sindicatului în comitetele și- consiliile oamenilor muncii și instituționalizarea adunărilor generale duc la creșterea răspunderii sindicatelor. Ele trebuie să desfășoare o largă activitate de unire a eforturilor oamenilor muncii în îndeplinirea planului de către fiecare unitate. De asemenea, ele au datoria să se preocupe permanent de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai, de soluționarea problemelor de ordin social ale oamenilor muncii. In același ' timp, sindicatele trebuie să desfășoare o largă muncă educativă pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor largi populare.In întreprinderile noastre lucrează un mare număr de tineri, în unele din acestea vîrsta medie a întregului colectiv este de 22, 23, 24 sau 25 de ani. Se poate spune că tineretul reprezintă o forță remarcabilă în industrie, în producția materială, ca de altfel în întreaga viață a societății noastre. De aceea lui îi revine îndatorirea de cinste de a se situa în primele rînduri ale luptei pentru progres tehnic, pentru modernizarea producției, pentru edificarea marilor construcții ale economiei, ale societății noastre. Uniunea Tineretului Comunist trebuie să acționeze mai intens în educarea tineretului în spiritul dragostei față de muncă, al pasiunii pentru tehnica modernă, pentru știință, al dorinței de a-și ridica necontenit nivelul pregătirii profesionale și politice. Energia și elanul tinerei generații sînt o rezervă de mare preț a mersului nostru înainte și de aceea trebuie să unim eforturile tineretului pentru a-și aduce contribuția tot mai activă la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului.

De asemenea, în industria noastră socialistă, ca de altfel în întreaga activitate, femeile reprezintă un factor de o deosebită importanță. Este, de aceea, de datoria ministerelor, centralelor, întreprinderilor de a se preocupa în mai mare măsură de promovarea femeilor în conducerea întreprinderilor, de valorificarea capacității lor de a stăpîni tehnica modernă, de a conduce și administra cu bune rezultate activitatea economică și socială. De altfel, în general, constituie o necesitate ca și în activitatea de partid și de stat, de jos pînă sus, să acționăm cu mai multă fermitate pentru promovarea unui număr mai mare de femei în diferite posturi de conducere — așa cum s-a propus și aici — inclusiv în conducerea unor ministere. Eu cred că, cu toții, vom fi de acord că acolo unde am știut să facem alegeri bune — ca și la bărbați, de altfel — femeile nu sînt cu nimic mai prejos, ba, cîteodată, lucrează mai bine decît bărbații. (Vii 
aplauze).Creșterea rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate impune fiecărei organizații de partid, fiecărui comunist să îndeplinească acest rol la locul său de muncă, în unitatea în care-și desfășoară activitatea. Organele de partid trebuie să pună în centrul activității lor unirea e- forturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea.O deosebită atenție trebuie să a- corde organizațiile de partid și organizațiile de masă activității de educație socialistă, ridicării nivelului de conștiință al oamenilor muncii din industrie și construcții. Este necesar ca și cadrele de conducere din întreprinderi, centrale, ministere să depună mai multe eforturi în această direcție, știut fiind că ele au datoria să acționeze nu numai ca organizatori și conducători ai producției, ci și ca activiști politici, ca militanți pentru înfăptuirea politicii partidului și statului. 
(Aplauze). în centrul muncii de e- ducație trebuie puse stimularea spiritului de răspundere al tuturor oamenilor muncii față de buna gospodărire a potențialului material și uman, inițiativa în valorificarea rezervelor economiei noastre socialiste, în dezvoltarea tehnicii și organizarea științifică a producției, hotărîrea în apărarea avutului obștesc, în instaurarea unui climat de ordine și disciplină in toate colectivele. Munca politico-educativă trebuie orientată în direcția dezvoltării spiritului muncitoresc al tuturor lucrătorilor, a devotamentului și abnegației în îndeplinirea sarcinilor de cinste ce stau în fața industriei noastre socialiste.Sarcini de mare însemnătate revin comitetelor județene de partid, care poartă răspunderea pentru realizarea planului în bune condiții de către toate întreprinderile din județ. Doresc să menționez și la această conferință aportul deosebit al organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor, al comitetelor județene de partid la desfășurarea cu succes a întregii activități economice. politico-educative și sociale. (Aplauze puternice).In cadrul discuțiilor au fost ridicate multe probleme ce pot fi soluționate de către organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, de către comitetele județene de partid. Sînt convins că organizațiile de partid, comitetele județene vor acționa cu mai multă hotărîre pentru îmbunătățirea activității fiecărei întreprinderi, pentru creșterea aportului fiecărui județ la dezvoltarea economico-socială a patriei noastre. De munca fiecăruia 

și a tuturor depinde ca obiectivele ce ni le-am propus în acest cincinal să fie înfăptuite în cele mai bune condiții, asigurînd astfel un nou și puternic ăvînt construcției socialiste, ridicarea patriei noastre pe noi trepte de prosperitate și progres. (Vii și puternice 
aplauze).Dragi tovarăși,Intre politica internă și politica externă a țării noastre există o strînsă unitate dialectică. Condu- cînd edificarea cu succes a orîn- duirii socialiste în România, partidul nostru își îndeplinește atît îndatorirea sa fundamentală față de poporul român, cît și îndatoririle ce-i revin ca detașament al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (Aplauze puternice).Se știe că cu cît mai bune sînt rezultatele pe care le obținem în dezvoltarea socialistă a țării, în ridicarea bunăstării întregului popor, cu atît crește contribuția poporului nostru la întărirea forței și prestigiului socialismului în întreaga lume.în ce privește situația internațională, evenimentele din ultimii ani au confirmat pe deplin justețea a- precierilor și Directivelor trasate de Congresul al X-lea cu privire la activitatea externă a partidului și țării.Trăim o epocă de mari schimbări în raportul de forțe pe plan mondial, o epocă în care se afirmă tot mai puternic principiile păcii și oolaborării internaționale.Urmînd neabătut Directivele Congresului al X-lea, partidul nostru desfășoară o activitate susținută pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, conside- rînd că aceasta corespunde atît intereselor fiecărei țări socialiste în parte, cît și cauzei socialismului și păcii în lume. (Vii aplauze). Totodată, România militează activ pentru lărgirea colaborării multilaterale cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. La baza relațiilor sale internaționale, România așază principiile deplinei egalități în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc. Considerăm renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu forța în relațiile internaționale ca o condiție vitală a dezvoltării colaborării și păcii internaționale. Aceste principii capătă recunoaștere din partea 
a tot mai multor state, din partea cercurilor largi ale opiniei publice internaționale, se afirmă ca o bază sigură pentru dezvoltarea unor raporturi normale între toate statele lumii. (Aplauze puternice).Țara noastră acordă o mare atenție extinderii și intensificării relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, sprijină lupta lor pentru salvgardarea independenței naționale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progresului economic și social, precum și participarea lor activă la viața internațională, împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, pentru pace și securitate.în condițiile situației internaționale de azi, pentru soluționarea marilor probleme care frămîntă o- menirea, în interesul păcii și colaborării, în interesul dezvoltării, conform năzuințelor proprii ale fiecărui popor, este necesară participarea activă a fiecărui stat — fie el mare sau mic — la activitatea politică mondială, la efortul pentru lichidarea diferendurilor, a surselor de animozitate și încordare, pentru soluționarea tuturor problemelor în interesul păcii. (Vii a- 
plauze).Trăind în Europa, România con

sideră că una din cele mai importante probleme asupra căreia trebuie să-și concentreze eforturile este înfăptuirea securității pe acest continent.După cum se știe, în ianuarie a avut loc Consfătuirea țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, care au ajuns în mod u- nanim la concluzia că sînt create condițiile pentru trecerea la pregătirea conferinței general-euro- pene și la organizarea ei în cel mai scurt timp. România va acționa cu toate forțele pentru a se trece cît mai rapid la pregătirea concretă, multilaterală a ținerii acestei conferințe. Considerăm că interesele generale ale păcii și colaborării în Europa ca și în întreaga lume impun fiecărui stat să acționeze în această direcție. Apreciem că sînt condiții favorabile ca în următoarele luni să se treacă la consultări practice în vederea organizării conferinței general-europene. Dorim ca conferința general-europea- nă să pună bazele unei colaborări largi, multilaterale între toate statele continentului, să transforme Europa într-un continent al păcii. 
(Aplauze puternice).în acest context, apreciem necesar să se acționeze cu mai multă perseverență pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre țările balcanice. Dorim să transformăm această zonă, în care trăim, într-o zonă a păcii și colaborării. Nu putem să nu ne exprimăm de aceea îngrijorarea față de încordarea la care s-a ajuns în legătură cu situația din Cipru și cu instalarea de noi baze militare americane în Grecia.Destinderea și colaborarea internațională impun ca soluționarea oricăror probleme conflictuale să se facă pe calea înțelegerii, exclu- zîndu-se folosirea forței și amenințarea cu forța, acționîndu-se nu în direcția înființării de noi baze militare, ci pentru desființarea bazelor militare existente. Aceasta ar corespunde intereselor fiecărei țări în parte, intereselor tuturor țărilor din Balcani, precum și cauzei securității și păcii în Europa și în întreaga lume. (Vii aplauze).România își exprimă deplina sa solidaritate cu popoarele din Indochina și se pronunță pentru încetarea imediată a oricăror acțiuni militare, pentru retragerea totală a trupelor Statelor Unite și ale alia- ților lor din această parte a lumii. Considerăm că propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și ale Republicii. Democrate Vietnam oferă o bază reală pentru a se trece la soluționarea politică a războiului din Indochina, astfel ca popoarele din această zonă să fie lăsate să-și soluționeze problemele fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze).Persistența conflictului și încordării din Orientul Apropiat menține pericolul reluării luptelor armate. De aceea, România se pronunță c.u fermitate pentru aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Consider că este necesar să se ajungă la o soluție care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate, la asigurarea integrității și suveranității fiecărui stat,. la soluționarea problemelor populației palestinene. Mai mult ca oricînd este necesar să se facă totul pentru a șe pune capăt conflictelor militare, folosirii forței în relațiile internaționale.în acest sens, considerăm că este necesar să crească rolul Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale în soluționarea litigiilor dintre state, în asigurarea colaborării și păcii în lume. (A- 
plauze).Sînt cunoscute uriașele cheltuieli ce se fac pentru înarmare și care depășesc anul acesta 200 miliarde de dolari. Continuarea 

cursei înarmărilor, creșterea cheltuielilor pentru producerea mijloacelor de exterminare în masă afectează din ce în ce mai mult nivelul de trai al popoarelor și constituie un pericol permanent pentru pacea internațională. De aceea, țara noastră se pronunță pentru trecerea la măsuri concrete în vederea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Lupta pentru dezarmarea generală constituie astăzi una din cele mai importante sarcini internaționale ale tuturor forțelor antiimperialiste, ale tuturor popoarelor lumii. (Vii aplauze).Soluționarea în spiritul păcii și libertății popoarelor a marilor probleme internaționale ale epocii noastre, desfășurarea cu succes a luptei împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile altor țări, impun unitatea de acțiune a tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste. Viața demonstrează că. acționînd unite, aceste forțe pot obține victoria în lupta cu forțele războiului și asupririi imperialiste, pot asigura înfăptuirea unei lumi a colaborării și a păcii. 
(Aplauze puternice). Partidul Comunist Român și Guvernul României socialiste vor acționa și în viitor cu toată consecvența pentru întărirea unității și colaborării cu toate forțele progresiste, democra,-, tice, antiimperialiste. Totodată, vom dezvolta activ colaborarea cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, contribuind la cauza păcii și destinderii, la întărirea prieteniei și colaborării internaționale, la apărarea securității lumii. (Vii și puternice aplauze).Dragi tovarăși,Conferința cadrelor de conducere din industrie și construcții și a reprezentanților oamenilor muncii a evidențiat marile resurse de care dispune economia noastră pentru realizarea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea. Este necesar să fie luate toate măsurile pentru lichidarea în cel mai scurt timp a lipsurilor și pentru îmbunătățirea și perfecționarea în continuare a întregii noastre activități.După cum știți, pe baza Hotărî- rii Comitetului Central al partidu-1 lui, sînt în curs de elaborare prognozele privind dezvoltarea economico-socială a României pînă în anul 1990 și în unele ramuri pînă în anul 2 000.Indeplipirea cu succes a actualului plan cincinal Va crea o pu-, ternică bază tehnico-materială pentru progresul rapid al țării pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și pentru trecerea la făurirea treptată a comunismului în România. (Vii a- 
plauze). De aceea, reîntorși acasă, toți participanții trebuie să treacă cu, hotărîre la muncă pentru realizarea planului pe 1972 și pentru stabilirea măsurilor de îmbunătățire a întregii activități. întrecerea între întreprinderi pentru a ocupa locul unu pe țară trebuie să țină seama de toate problemele discutate la această conferință. (Aplauze). întreprinderile, centralele ți ministerele trebuie să ia toate măsurile pentru realizarea planului la toți indicatorii și la toate sortimentele în produse fizice. Orice nerealizare într-un an trebuie recuperată în cel mai scurt timp, ur- mărindu-se realizarea cincinalului la toate produsele.în acest cincinal se împlinesc 30 de ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist. Să întîmpinăm acest eveniment istoric cu succese tot mai mari în toate domeniile de activitate, cu îndeplinirea și depășirea planului cincinal.Așa cum s-a evidențiat și cu prilejul acestei importante conferințe, dispunem de tot ce este necesar, atît de mijloace materiale și mai ales de minunate forțe umane, pentru a îndeplini cu succes mărețul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Sîntem ferm convinși că eroica noastră clasă muncitoare, toți oamenii muncii vor munci cu și mai mult entuziasm pentru dezvoltarea economico-socială a patriei noastre socialiste, vor participa tot mai activ la făurirea în mod conștient a viitorului lor comunist. (Vii și puter
nice aplauze).Sîntem convinși că toate cadrele de conducere din economie, organizațiile și organele de partid își vor îndeplini cu tot mai multă răspundere marile îndatoriri față de națiunea noastră socialistă, față de poporul român. (Aplauze).în numele conducerii de partid și de stat, vă urez dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii, întregului popor, noi și mari succese în realizarea programului elaborat de Congresul al X-lea, in ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze pu
ternice, urale prelungite — se 
scandează „Ccaușescu — P.C.R.“).Vă doresc din toată inima, dumneavoastră și tuturor muncitorilor, multă sănătate și fericire !

(Aplauze puternice, prelungite; 
urale și ovații ; se aclamă îndelung pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A CADRELOR DE CONDUCERE DIN 
ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALE INDUSTRIALE Șl DE CONSTRUCȚII

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Trustul de construcții industriale din Pitești, a spus tovarășul Mir- 

Cea Țof(jr| a încheiat anul 1971 cu rezultate bune : a predat beneficiarilor toate investițiile cu plan de punere in funcțiune în primul an al cincinalului, a reușit să îmbunătățească activitatea din punct de vedere calitativ și economic. Cu toate acestea, sîntem conștienți că mai avem multe de făcut pentru perfecționarea activității noastre.. După cum se știe, majoritatea problemelor cu care se confruntă constructorii și care generează multe deficiențe sînt. o consecință a slabei pregătiri a lucrărilor de investiții. Este continuată practica 
de a se înscrie în plan lucrări fără documentație completă, uneori chiar fără studiu tehnico-economic aprobat. Pentru edificare voi da un exemplu, deși aș putea să dau foarte multe. Pe platforma petrochimică Pitești, din totalul lucrărilor prevăzute în planul pe acest an, 4 titluri nu au indicatorii tehnico-eoonomici aprobați, ceea ce reprezintă 17 la sută din pla- nul anual, iar 2 titluri, deși aprobate, nu au precizată tehnologia de fa- ^pricație, făcînd imposibilă proiectarea părții de. construcțli-montaj.Se pune întrebarea de ce se acceptă 
o asemenea situație de către organul central de planificare ? De ce Ministerul Industriei Chimice nu respectă hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 900/1971 ? De ce ministerul nostru tutelar a acceptat introducerea in plan a acestor investiții ?în asemenea condiții nu se poate realiza o bună pregătire a lucrărilor, nu se asigură o perioadă prealabilă de gîndire a tehnologiei de execuție, 
un timp ferit de „temperatura înaltă 
a producției", necesar corelării mijloacelor, pentru optimizarea lor.Vrem să industrializăm producția de construcții-montaj. să îmbunătățim simțitor productivitatea muncii, să utilizăm cu eficiență numărul de muncitori de care dispunem. Pentru aceasta, cerem insistent, însă, să ni se acorde acel mult dorit și necesar decalaj între faza de proiectare și contractare de utilaje tehnologice și cea de execuție propriu-zisă. Pare, poate, paradoxal, dar intervenția a- cestui „timp de pregătire", care ne lipsește nu lungește, ci scurtează durata de execuție, durată artificial lungită azi prin perioade de stagnare sau «emistagnare datorită intervenției in proiecte, decalării termenelor de livrare a utilajelor tehnologice, procurării cu Întârziere a mijloacelor de producție necesare constructorului care n-au fost solicitate Ia timp tocmai, din lipsă de pregătire. Apoi, dacă vrem să realizăm o industrializare a construcțiilor și trebuie să 6 realizăm, e necesar să mergem pe soluții rationale în adoptarea unor structuri universale, cu pregătire decalată în industria materialelor de construcții. Dacă vom continua să proiectăm de Ia „zero" fiecare hală și flecare instalație, nu putem ajunge la realizarea acestui atît de dorit deziderat. Materializarea unei gîndiri ma< cere, se știe bine acest lucru, un interval suficient de timp, interval acceptat, se pare, oriunde in afară de construcții. La mulți tovarăși există încă mentalitatea că predarea unui proiect trebuie să declanșeze în 24 de ore deschiderea șantierului de construcții. De multe ori chiar sîntem nevoiți să începem organizarea șantierului o dată cu lucrările la hala de fabricație.în contextul celor arătate, facem următoarele propuneri : în ideea de a acționa asupra cauzelor și nu a efectelor să se asigure decalajul necesar intre proiectare și execuție, trecînd la aplicarea fără corective și derogări a H.C.M. 900/1971 ; să se interzică înscrierea în planul anual a lucrărilor care nu au studiul tehnico- economic aprobat cu cel puțin 1 an înaintea anului de plan ; să se inițieze măsuri de universalizare sau de tipizare pe ramuri a construcțiilor industriale și menținerea acestor proiecte pe perioade mai lungi, însoțite de măsuri corespunzătoare in producția materialelor de construcții; propunem înființarea de unități de proiectare în cadrul trusturilor cu statut de centrală care să preia proiectarea, în sensul celor arătate, și să se preocupe de un sector rămas in urmă, acela al tehnologiei de execuție în șantiere ; solicităm îmbunătățirea metodologiei de planificare a materialelor printr-o elasticitate mai mare în ceea-ce privește tipodimen- siunile, precum și dotarea unităților de construcții cu utilaje de construcții în același ritm cu introducerea soluțiilor constructive îmbunătățite și modernizate și cu volumul de plan sporit al unităților de construcții.îmi exprim convingerea, a spus în încheiere vorbitorul, că lucrările conferinței se vor materializa in concluzii cu privire la îmbunătățirile ce se impun, astfel ca munca de concepție și de execuție a lucrărilor de construcții să poată fi valorificată ia un nivel superior, să fie concretizată prin durate mai scurte de execuție a investițiilor, prin intrarea lor în circuitul economic înainte de termen, sarcină primordială, ca importanță pentru. economia națională.

în cuvîntul eău, tovarășul
BudQ a spus : Convin* de răspunderea pe care o avem față de partid și de stat, față de interesele vitale 
ale poporului nostru, raportez conferinței că Centrala industrială de a- luminiu Slatina a deDășit planul de producție pe anul 1971 cu aproape 3 000 tone metal. Obținerea acestui rezultat a fost posibilă prin munca neobosită a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de la Uzina de aluminiu Slatina și Uzina de alumină Oradea, hotărîți să fîu-și precupețească eforturile pentru a asigura economia națională cu cantități sporite de metal.Desigur, mai avem încă mult de făcut și sîntem conștienți că numai Îndeplinind in mod exemplar sarcinile de producție, numai prin creșterea continuă a productivității muncii și prin scăderea cheltuielilor materiale de fabricație vom contribui la înfăptuirea programului partidului de dezvoltare in ritm susținut a economiei naționale.Platforma industrială Slatina, în cursul anului 1971 a fost integrată atit tehnologic, cît și organizatoric, prin punerea în funcțiune a încă 

două unități industriale : uzina de prelucrare a aluminiului și fabrica de produse cărbunoase. Centrala industrială de aluminiu Slatina a fost organizată ca o mare unitate de producție pe structura uzinei de aluminiu.Deși, așa cum am arătat, avem o experiență pozitivă și rezultate bune, considerăm că, din punct de vedere funcțional, centrala nu a ajuns la maturitate, nu este încă în măsură să rezolve toate aspectele legate de activitatea unităților componente. Rolul de organizare și îndrumare ce-i revine centralei se manifestă mai pronunțat in raporturile cu unitățile de pe aceeași platformă și mai puțin față de unitățile subordonate situate la distanțe mari. Această situație este determinată, în primul rînd, de faptul că uzina de aluminiu reclamă volumul cel mai mare de luoru, iar personalul din aparatul centralei rezolvă cu prioritate problemele acesteia. Ne străduim ca, prin măsurile luate, să eliminăm aceste neajunsuri, centrala urmind să-și exercite atribuțiile conferite prin lege, în mod unitar, în toate unitățile componente. (începînd cu acest an, am trecut la integrarea unor activități funcționale ale centralei, cu precădere în activitățile de dezvoltare-investiții, învățămînt profesional și tehnic; de asemenea, studiem integrarea activităților economice-financiare și a calei de aprovizionare tehnico-mate- rială.Relația dintre centrală și minister se realizează prin intermediul Departamentului de metalurgie neferoasă. Este adevărat că această formă de organizare, adoptată în 1971, prin care sînt grupate toate uzinele de metalurgie neferoasă, reprezintă un cadru organizatoric corespunzător acestui sector de activitate. Modul în care a fost organizat departamentul respectiv în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice nu corespunde, însă, necesităților reale și determină ca acesta să nu-și poată exercita pe deplin funcțiunile. Ca urmare, de multe ori relațiile între centrală și minister se realizează în paralel : pe de o parte, ou departamentul și, pe de altă parte, cu celelalte direcții funcționale din minister. De exemplu, activitatea de export-import nu este coordonată de departament, ci de Direcția exportimport, dar aceasta este coordonată de un alt adjunct al ministrului.Aceleași neajunsuri sînt întîlnite și în activitatea de dezvoltare, mu-ncă și salarii, aprovizionare-desfacere, ceea ce a dus la o limitare și diminuare a rolului pe care ar trebui să-l. aibă departamentul în conducerea și îndrumarea unitară a indus-- ti'iei metalurgiei neferoase.In legătură cu exportul aș vrea să informez că, avînd în vedere conjunctura de pe piața aluminiului, am a- juns la concluzia că sporirea simțitoare a eficienței activității de export se poate realiza numai printr-o diversificare pronunțată a producției și valorificarea ei într-o formă superioară. In această direcție, am făcut un prim pas prin punerea în funcțiune a primelor capacități de prelucrare a aluminiului, omologînd, pînă în prezent, peste 700 tipuri de profile din aluminiu și aliaje. Considerăm, insă, că pentru ridicarea eficienței exportului este necesar ca Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Aproviziona-, rii Tehnico-Materiale și Gospodăririi Fondurilor Fixe să studieze posibilitatea reducerii exportului de blocuri de aluminiu și valorificarea acestora în diferite produse prelucrate destinate exportului. De asemenea, se impune organizarea de agenții și depozite proprii de laminate de aluminiu în străinătate, ca și livrarea aluminiului la fondul pieței, sub formă de bunuri de larg consum și organizarea acestor producții în cadrul Ministerului Industriei Ușoare și industriei locale.Dacă în exportul și importul de materii prime, în centrala noastră s-au înregistrat unele progrese, nu același lucru se poate spune despre importurile pieselor de schimb și importurile complexe unde continuăm să întâmpinăm greutăți foarte mari.De aceea propunem ca într-o perspectivă apropiată în structura activității „Alurom“-ului — întreprinderea de comerț exterior din cadrul centralei noastre — să fie cuprinsă și asigurarea pieselor de schimb din importMai doresc să ridic problema pregătirii cadrelor, unde sînt dificultăți în asigurarea de specialiști cu studii superioare, precum și în stabilizarea lor în județul nostru. Apreciez că este necesar să se studieze posibilitatea înființării la Slatina ă unui institut de învățămînt superior cu specialitatea metalurgie neferoasă.Comuniștii, toți oamenii muncii de la Centrala industrială de aluminiu Slatina împuternicesc pe delegații lor de la această importantă conferință să asigure conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că voi- face totul pentru ca prestigiul aluminiului românesc să se ridice și mai mult De piața mondială, să realizeze și să depășească sarcinile deosebit de. complexe și mari ce le revin în anul 1972 și în întregul cincinal.în cuvîntul său, tovarășul jQfj 
CUZQCU a spus ’ Comuniștii, toți oamenii muncii din marea uzină re- șițeană bicentenară, desfășoară o permanentă activitate pentru îndeplinirea măsurilor adoptate de Conferința Națională și Congresul al X-lea al partidului, precum și a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitei făcute in uzina noastră.Conducerea uzinei și a grupului, sub îndrumarea comitetului de partid, au stabilit măsuri concrete pentru modernizarea unor produse așa- zise „clasice" din profilul uzinei, cum sînt : compresoarele de aer, motoarele electrice și motoarele Diesel; s-a trecut la profilarea unor secții de produse de serie, precum și la realizarea a 10 produse noi după concepție proprie.Comitetul de partid a militat în permanență pentru creșterea rolului adunărilor oamenilor muncii ca formă directă de participare a acestora la organizarea și desfășurarea pra

în 
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în coborârii așa-zise pierderi Datorită care or- nu Ie-a in-

ca-

cesului de producție, pentru statornicirea principiului muncii colective și perfecționarea activității comitetului oamenilor muncii, pentru lărgirea sferei de consultare a cadrelor de conducere cu colectivele de salariaț.i. în scopul valorificării propunerilor făcute de oamenii muncii din unitatea noastră comitetul de partid a organizat numeroase acțiuni. la care a fost atras un mare număr de sala- riați. Astfel, studiul întocmit de comisia economică a comitetului de partid privind modul de gospodărire a metalului în uzina noastră, a contribuit ca în anul 1971 consumul de metal să fie redus cu 5 800 tone față de nivelul anului 1970.Pe linia acelorași preocupări se înscriu și măsurile adoptate de conducerea uzinei privind crearea condițiilor corespunzătoare de pregătire a ucenicilor în grupul școlar profesional și mai ales în atelierele-școală din uzină.Analizînd activitatea noastră lumina Programului partidului doptat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 3—5 noiembrie 1971, sintem conștienți de faptul că mai avem multe de făcut pe linia educării și mobilizării tuturor salariaților pentru creșterea eficienței întregii activități economice. Nu sîntem mulțumiți de faptul că avem unele restanțe în execuția și livrarea la termen a 3 turbine cu abur, precum și în îndeplinirea sarcinilor de export. Ne dăm seama că există incă o insuficientă corelare între planificare și execuție. Se mai folosește și prezent metoda punerii și pieselor de pe mașini după „urgențe", ceea ce duce la de capacități de producție, unor asemenea practici pe ganizația noastră de partid combătut cu hotărîre, uzina a cheiat anul 1971 cu restanțe la u- nele sortimente.Cauzele acestor lipsuri, modul de Înlăturare au fost dezbătute pe larg în adunările de partid și recentele adunări ale salariaților din secțiile uzinei, fiind stabilite măsuri care să conducă la realizarea și depășirea planului în acest an și în perspectivă.Aspectele negative din activitatea noastră sînt legate in parte și de existența unor probleme nereglementate în mod corespunzător la nivel de economie. Mă refer în primul rînd la metodologia aprovizioj nării tehnieo-materiale, care impune ca cererile de materiale să se bazeze adesea pe estimări statistice, întrucît la data depunerii lor (13 martie sau aprilie pentru materiale, respectiv 15 septembrie pentru > laminate) nu se cunosc încă ponsm., rnurile de materiale la toate produsele.în îndeplinirea sarcinilor de plan, deseori am întimpinat greutăți și din partea unor uzine cu care cooperăm, printre care „23 August", U.M.G.B. și Vulcan, care nu respectă termenele de livrare a suban- samblelor. De aceea ne adresăm organizațiilor de partid din aceste uzine și ministerului cu rugămintea de 
a ne acorda mai mult sprijin.Un sortiment important în drul grupului nostru il constituie podurile rulante și macaralele. întâmpinăm greutăți în realizarea a- cestora din cauza aparatajelor electrice, care se aduc din import. Considerăm că la nivelul actual al dezvoltării tehnicii românești asimilarea fabricației lor în țară nu ar pune probleme deosebite, cel mult. reprofilarea uneia din întreprinderile existente pe asemenea produse sau crearea unor noi capacități de- acest profil. De asemenea, o contribuție însemnată la rezolvarea problemelor calitative a semifabricatelor turnate ar aduce realizarea de către industria noastră chimică a unor lianți speciali, alte materiale auxiliare nătorii, care în cea mai în prezent se importă.Sintem conștienți de ce ne revine în a contribui la asigurarea efectivului de cadre calificate pentru noile obiective industriale. Dar nu sîntem de acord cu sistemul practicat de minister de a ne lua cadre fără a ține seama de nevoile uzinei noastre, mai ales că, atunci cind s-au înființat centralele, de la minister și de la direcțiile generale nu a ajuns nici un inginer sau economist la Reșița.în încheiere, vă asigur — a spus vorbitorul — că întregul nostru colectiv, in frunte cu comuniștii, este hotărît să cinstească prin rezultate remarcabile înalta distincție înmînată de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și să ridice activitatea de concepție și execuție la nivelul tradiției, al cerințelor actuale și al faimei cîștigate în 200 de ani de e- xistență a industriei în cetatea de foc Reșița.Luînd cuvîntul, tovarășul VasilfJ 
Triîânescu • spus: Doresc să abordez unele probleme ce ne preocupă. Rezultatele bune înregistrate de noi în 1971 sînt urmare a aplicării în organizarea combinatului a unuia din principiile enunțate la Consfătuirea din 22—23 februarie 1971 și anume „Centralele trebuie să devină unități de producție nu de coordonare", Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Bistrița a luat ființă prin unificarea întreprinderii forestiere Bistrița cu cea din Năsăud și cu întreprinderea de., mecanizare și transport Cluj. Ani la rind, întreprinderea din Năsăud a lucrat cu pierderi planificate, iar cea din Bistrița cu beneficii, cu toate că ambele aveau același profil și in mare parte condiții asemănătoare de lucru. Ajutați de comitetul județean de partid și de conducerea ministerului am reușit să desființăm cele două verigi intermediare, adică unitatea de exploatare Năsăud și unitatea de mecanizare și transport Cluj, preluin- du-le sarcinile în centrală, ceea ce ne-a permis să reducem personalul tehnic-administrativ și să întărim secțiile de producție. Am realizat astfel legătura directă între combi-nat și secțiile de producție, conducerea compartimentelor fiind antrenată și obligată să participe la rezolvarea problemelor producției. Din primul an s-au înregistrat îmbunătățiri mult superioare celor la care ne așteptam.

vopsele și pentru tur- mare parterăspunderea

de cercetare și dez-avem încă lipsuri

în 1971 ne-am realizat toți indicatorii de plan, iar combinatul din unitate cu dotație de la buget a devenit unitate care a dat beneficii. Mal mult de jumătate din depășirea planului valoric s-a realizat pe seama creșterii nivelului calitativ al producției ; n-am înregistrat refuzuri calitative. Pentru prima dată contractele s-au realizat către toți beneficiarii.Organizațiile de partid, de sindicat și U.T.C. de la sectoare și fabrici, avînd mai aproape pe conducătorul care hotărăște în probleme de producție, au adus un aport mult mai mare in realizarea sarcinilor de plan.Prin această nouă organizare am reușit să creăm o structură ierarhic funcțională, cu descentralizarea și delegarea atribuțiilor, să întărim autoritatea și răspunderea directorilor, a șefilor de sectoare și fabrici, respectând, totodată, principiile unității de conducere.în activitatea / *voltare, posibilă și necesară în combinatul nostru, care depășesc de fapt realizările, deoarece nu am reușit să creăm nucleul corespunzător și competent care să preia problemele de bază in acest domeniu. Am fi putut reduce consumul specific la mobilă prin economisirea cherestelei și înlocuirea acesteia cu materiale plastice sau metale ușoare. La fel la fabricarea lăzilor de ambalaj dacă aplicăm decuparea, în loc de tăierea prin circulare.De asemenea, reducerea consumului de manoperă pe produs nu s-a realizat corespunzător modernizărilor și dotărilor făcute, în special la fabricile de cherestea mare parte datorită ganizarea locului de rilor de la disciplină.în afara acestor lipsuri avem încă greutăți la încadrarea întreprinderii cu cadre cu. experiență corespunzătoare. în legătură cu aceasta apreciem că actualul sistem de promovare și de retribuire a unor cadre tinere de specialitate în anumite cazuri. nu corespunde intereselor întreprinderii și salariatului. împărtășim și noi părerea exprimată aici că elementele tinere foarte bune sau excepționale ar trebui să fie promovate și remunerate corespunzător capacităților reale de care dispun. Ne împiedică să facem acest lucru normativele existente, care sînt prea rigide.în încheiere, vorbitorul’ a arătat că actuala organizare a sectorului e corespunzătoare pentru etapa pe care 
o parcurgem. Prin trecerea Departamentului silviculturii în același minister cu industria lemnului, o singură ■ conducere coordonează sectorul forestier de la materia primă pină •la produsul finit.

și în cea mai lipsurilor In or- muncă și abate-

Doresc să folosesc lej pentru a raporta de partid, personal acest pri- conducerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a vizitat Filatura Oltenița, întreprinderea unde îmi desfășor activitatea în calitate de președinte ăl comitetului sindicatului, și ne-a dat prețioase indicații, că harnicii noștri textiliști au atins parametrii proiectați cu un trimestru mai devreme de termenul planificat, au încheiat anul 1971 cu planul și angajamentele îndeplinite, dînd peste plan o producție marfă în valoare de 9 milioane lei, precum și un beneficiu suplimentar de 570 000 lei, a spus în cuvîntul său tovarășa ^fț(| 
Mureșan.Pe baza indicațiilor tovarășului secretar general, de a folosi mai rațional spațiile de care dispunem, un colectiv de specialiști ai întreprinderii, cu sprijinul comisiei economice a Comitetului județean de partid, a elaborat un studiu concretizat prin instalarea-a noi utilaje care, începînd din trim. IV a.c., vor spori producția de fire. ,în recentă adunare generală a oamenilor muncii, noi am răspuns chemării la întrecere a fabricii de confecții și tricotaje București, cu angajamentul de a da peste plan o producție marfă în valoare de 4,5 milioane lei, de a realiza pe seama economiilor de materie primă 70 tone fire bumbac, îmbunătățirea calității produselor și obținerea de beneficii suplimentare.Comitetul sindicatului, sub îndrumarea comitetului de partid. este preocupat de perfecționarea continuă a activității sale. Acționăm pentru creșterea contribuției noastre la rezolvarea multiplelor probleme care se pun în fața comitetului oamenilor muncii, pentru sporirea rolului adunărilor generale in viața întreprinderii. pentru a face ca fiecare om al muncii să înțeleagă drepturile și îndatoririle ce-i revin din dubla calitate de proprietar și producător, pentru a participa activ la buna gospodărire a întreprinderii și la creșterea eficienței activității economice.Ca furnizori de materie primă, sîntem conștienți că noi condiționăm calitatea produselor destinate satisfacerii nevoilor oamenilor muncii cerințelor de export. De aceea, comitetul sindicatului, împreună cu comitetul oamenilor muncii, pune pe prim plan îmbunătățirea calității produselor noastre. In acest scop, am inițiat acțiuni, printre care amintesc : extinderea autocontrolului in • toate fazele de producție, organizarea de cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale, consfătuiri pe tema calității cu beneficiarii, dezbaterea în grupele sindicale a proble-■ melor de organizare a producției și a muncii, a cauzelor deșeurilor, respectarea tehnologiei de fabricație și disciplina in muncă. Organizăm schimburi de experiență pentru generalizarea metodelor de muncă ale fruntașilor.Pentru întreprinderea noastră respectarea riguroasă a legii contractelor economice. constituie o problemă majoră. în anul trecut am întimpinat greutăți cauzate de nerespectarea contractelor încheiate cu furnizorii, fapt ce a avut ca urmare nerespectarea in unele cazuri a termenelor contractuale față de beneficiarii noștri șl folosirea în special in trimestrul IV a muncii suplimentare. Considerăm că Ministerul Industriei Ușoare și Centrala industriei bumbacului ar trebui să ne ajute mai mult în problemele de aprovizionare, pentru a nu mai fi nevoiți să solicităm femeile, din rîndul cărora circa 

Și

Oltenița. numai în ulti- au fost construite 320 a- ștrand, un stadion cu s-au dezvoltat spațiile în actualul cincinal vor

30 la sută sînt mame, pentru a lucra suplimentar.Oamenii muncii din întreprinderea noastră, alături de toți cei ce muncesc din orașul Oltenița, ca și întregul nostru popor — a spus în continuare vorbitoarea — dau o înaltă apreciere preocupării consecvente a conducerii partidului și statului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață.în orașul mii doi ani, partamente, 6 000 locuri, comerciale, fi construite încă 1 500 apartamente, o policlinică, o creșă și un cămin de copii, două complexe comerciale moderne, se va dezvolta baza materială a învățămintului și culturii. In afară de acestea, în întreprindere, după intrarea în funcțiune a unității, a- dică din martie 1970, au fost date în folosință două cămine pentru nefami- liști, de 200 locuri, o creșă cu 80 locuri, am fost dotați cu 4 autobuze pentru transportul muncitorilor, a luat ființă un cabinet medical ; un număr important de oameni ai muncii au fost trimiși prin sindicate la odihnă și tratament. Pe lingă acestea, aș mai adăuga măsurile luate privind majorarea salariilor, sporirea alocației de stat pentru copii, a- lotarea unor fonduri importante pentru tehnica securității și igiena muncii și alte măsuri menite să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață.în încheiere, vorbitoarea a spus: Colectivul întreprinderii noastre, ca și oamenii muncii din întreaga țară, sînt conștienți că rezolvarea problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă este strîris legată de succesele pe care le obținem in dezvoltarea producției materiale, în sporirea venitului național.Grupul industrial de petrochimie Ploiești — a arătat tovarășul Va
lentin lonițâ - a luat fiiIlță la 1 aprilie 1971, prin comasarea Rafinăriei Brazi cu Combinatul petrochimic Ploiești. Prin modul de rezolvare a organizării grupului, schemele fostelor unități au fost reduse, pînă în prezent, cu 9 servicii funcționale, asiguriindu-se, concomitent, o mai bună cuprindere a problemelor, o mai mare operativitate în rezolvarea lor, precum și întărirea răspunderii pe toate treptele.Considerăm că, în condițiile noastre, soluția adoptată prin constituirea Grupului industrial de petrochimie Ploiești, bazată pe comasarea activității de producție a două unități amplasate pe aceeași platformă — intre care existau relațiile de strinsă cooperare în asigurarea cu materii prime, deservirea reciprocă în domeniul asigurării cu utilități tehnologice și executării lucrărilor de întreținere și reparații — și preluarea la grup a tuturor activităților funcționale, constituie o formă eficientă de organizare care oferă, în același timp, posibilități largi de perfecționare în continuare. Aceasta permite ca atenția principală a cadrelor de conducere, maiștri, tehnicieni și ingineri din unitățile componente să fie concentrată pe problemele realizării planului, perfecționării tehnologice, creșterii productivității muncii și reducerii cheltuielilor materiale. De altfel, rezultatele economice obținute în 1971 de Grupul industrial de petrochimie Ploiești a- par ca o confirmare a justeței măsurii luate. Și îmi permit să menționez că planul producției industriale globale s-a realizat cu o depășire de 41 milioane lei, producția marfă vîh- dută și încasată s-a depășit cu 54.6 milioane lei, iar beneficiile — cu 22,8 milioane Iei. Ceea ce scoate mai mult în evidență avantajul perfecționării organizării întreprinderilor este faptul că, față de anul 1970, in anul 1971 Grupul industrial de petrochimie Ploiești a realizat o creștere de 8.43 Ia sută la productivitatea muncii pe salariat. .Experiența noastră a scos în evidență și unele probleme pe care, din însărcinarea colectivului . din care fac parte, aș vrea să le ridic de la această înaltă tribună. Și, în primul rînd, m-aș referi la transpunerea în practica industrială a unor cercetări proprii, pentru obținerea unor produse care în prezent se importă. Pe baza cercetărilor proprii sau în colaborare cu institutele' de cercetări din țară, grupul nostru va realiza în cincinalul 1971—1975 un număr de 6 tehnologii la nivel industrial. existînd asigurate și condițiile pentru introducerea în fabricație a unei game de sortimente de mic tonaj.în scopul definitivării cercetărilor, la noi a fost constituit un sector de pilotare pe care, în perspectivă, va trebui să-1 extindem pentru a putea cuprinde toată gama cercetărilor ce se execută în cadrul grupului și care va permite elaborarea de produse de mic tonaj și. eventual, cooperări cu firme străine, pentru dezvoltarea unor tehnologii noi, proprii.Trebuie să arăt însă că dezvoltarea activi.ății. de cercetare în instalații pilot și trecerea la producție de mic tonaj ridică unele dificultăți de natură economică. Pentru soluționarea lor îmi permit să fac cîteva propuneri, dintre care prima este înființarea în cadrul compartimentelor de concepție ale grupurilor și centralelor industriale a unor sectoare de cercetare-pilot, cărora să le fie stabiliți indicatori tehnico-economici separați de activitatea industrială. De asemenea, propunem să se studieze posibilitatea ca pentru instalațiile industriale de mică capacitate care realizează produse de mic tonaj să se prevadă indicatori separați, deoarece este cunoscut că, în asemenea instalații, costurile de producție sînt mai mari, iar productivitatea mai scăzută, față de cele realizate lății industriale mari.Pe de altă parte, în cazul lor de mic tonaj, realizate ... ___cercetărilor proprii și care înlocuiesc importul, considerăm util să se revadă prevederile articolului 22 din Legea cu privire la regimul prețurilor, în sensul de a se lăsa în competența rhinis'erolui stabilirea prețului la astfel de produse, asigurîndu-se uri' b->„er''-in 't'mn'ativ pentru întreprindere. Prin aceste propuneri, con

în insta-produse- pe baza

siderăm că se va asigura un cadru propice stimulării interesului întreprinderilor pentru promovarea noului și creșterea producției de mic tonaj, în avantajul întregii economii.O altă problemă, care considerăm că este util să fie luată în discuție, este constituirea fondului valutar 'pentru efectuarea unor importuri de materii prime, auxiliare, piese de schimb și aparataj mărunt, necesare acoperirii unor nevoi apărute pe parcursul activității de producție. Acest fond, prevăzut, de altfel, prin reglementările existente, ne-ar permite să stimulăm și mai mult creșterea producției de export.în derularea produselor petroliere se observă o tendință sezonieră, concretizată în livrări mari de combustibili lichizi (păcură) în perioadele de iarnă și diminuarea acestora în perioadele -de vară, fenomenul fiind invers la benzină. Aceasta creează dificultăți în realizarea producției concretizate în blocarea spațiilor de depozitare, valorificarea slabă a produ- selor superioare folosite la amestecuri de combustibili, greutăți în aprovizionarea cu combustibili a localităților pe timp de iarnă.în încheiere, vorbitorul a abordat unele aspecte privind valorificarea producției, atit pe piața internă cit și pe cea externă.în cuvîntul său, tovarășul 3o!fjS“ 
IOV Mijller a 51)118 : A-Ct,uaia conferință pe țară găsește colectivul de muncă al metalurgiștilor și chimiști- lor de pe Platforma industrială din Copșa Mică angajat în realizarea cu succes a sarcinilor celui de-al doilea an al cincinalului. în urma măsurilor politice și organizatorice luate de comitetul de partid al uzinei, comitetul oamenilor muncii, cu sprijinul comitetului sindicatului și al organizației noastre de tineret, s-au creat condiții favorabile desfășurării largi a întrecerii socialiste, valorificării propunerilor prețioase ale muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din uzină, stimulării inițiativei colectivelor noastre de muncă, generalizării experienței pozitive. Am reușit să realizăm astfel un cadru optim pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.Vorbitorul a subliniat, in continuare, că, in cursul anului trecut, uzina a depășit planul producției globale și marfă cu peste 85 milioane lei, planul de export cu peste 20 la sută, a obținut un spor al productivității muncii de peste 10 la sută și a realizat 15 milioane lei beneficii peste plan. La obținerea acestor rezultate o contribuție însemnată au adus măsurile privind stimularea materială a salariaților pentru realizarea de economii de materii prime și materiale. Pe această cale, a arătat vorbitorul, în prima jumătate a anului, salariații noștri au beneficiat de recompense bănești în valoare de peste 1 200 000 lei.In cincinalul care a trecut, în uzina noastră s-au pus în funcțiune noi capacități de producție de înalt nivel tehnic, valoarea fondurilor fixe și cea a producției globale crescînd de peste patru ori. Informez conferința că toate obiectivele industriale construite și puse în funcțiune în această perioadă au atins, în scurt timp, capacitatea proiectată, iar, ca urmare a valorificării unor noi rezerve, marea majoritate a acestora au depășit cu peste 45 la sută capacitatea proiectată.în zilele acestea, salariații Platformei industriale din Copșa Mică au primit cu emoție și adîncă recunoștință o nouă dovadă a grijii și atenției pe care le-o acordă conducerea partidului și statului nostru. Vă rog să-mi permiteți ca, în numele lor. să mulțumim din inimă conducerii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru măsurile adoptate prin recenta hotărîre privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de depoluare a atmosferei din zona industrială a Cop- șei, în paralel cu cele privind construirea unor noi și importante o- biective industriale, care vor face ca în acest cincinal Copșa Mică să devină unul din centrele puternice ale metalurgiei neferoase românești.Subliniind, în continuare, că organizația de partid, întregul colectiv al uzinei apreciază, în mod deosebit, preocupările permanente ale conducerii partidului și statului pentru perfecționarea formelor de conducere și organizare a economiei, in conformitate cu cerințele obiective ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre, vorbitorul a spus : Din experiența unui an de activitate în cadrul departamentului de metalurgie neferoasă, înființat în cadrul Ministerului Metalurgiei, am ajuns la concluzia că actuala formă de organizare a rezolvat problema concentrării întregului sector de metalurgie neferoasă în cadrul unui departament al ministerului. Cu toate a- cestea, se manifestă încă unele neajunsuri care provoacă greutăți în realizarea sarcinilor de plan și în special în activitatea de aprovizionare tehnico-materială. De asemenea, există lipsuri in realizarea programului de investiții. In această privință ajutorul centralei nu se ridică la nivelul cerințelor, iar departamentul, fiind insuficient dotat cu cadre la compartimentul investiții, nu are posibilități de rezolvare a multiplelor probleme ce-i revin.Referindu-se apoi la alte aspecte, vorbitorul a arătat că anul trecut în uzină a fost pusă în funcțiune o secție de producție, pentru care, conform proiectului și planului forțelor de muncă, trebuia să se asigure numărul de maiștri necesari conducerii schimburilor. Deși această secție funcționează de 5 luni, a spus el, nici pînă în prezent nu . s-au asigurat acești maiștri ca număr in plan, motiv pentru care sîntem obligați să folosim muncitori de categorii mai mari ca șefi de tură pe instalații. Și numărul inginerilor din uzină se ridică numai la 1,3 la sută din total salariați, situație total nesatisfăcătoare, ținînd seama de complexitatea instalațiilor noastre. Apreciem că și în repartizarea unor fonduri de investiții, ce cad în competența ministerului nostru, ar trebui ,.,să existe mai mult discernămînt.Expresie a politicii consecvente a partidului de dezvoltare armonioasă 

a tuturor zonelor țării, a subliniat tovarășul lujjan Tutlose, obiec- tivele industriale amplasate în Tîr- goviște au fost construite ca urmare a sarcinilor ce s-au desprins din documentele Conferinței Naționale, din vastul program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, din prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul vizitei făcute în iulie 1969 în județul Dîmbovița. Aceste indicații au prins viață și nu de mult ele au constituit obiectul chemării la întrecere lansate de grupul de șantiere Tîrgoviște către toate întreprinderile de construcții- montaj din țară.în continuare, vorbitorul a arătat : Caracteristica sarcinilor de plan ale gropului nostru de șantiere o reprezintă dublarea volumului de eon- strucții-montaj de la an la an, anul 1972 fiind hotărîtor în asigurarea punerii în funcțiune, la termenele stabilite, a capacităților de producție din cadrul uzinei de oțeluri aliate și uzinei de table subțiri. Pentru a- ceasta s-au luat măsuri în vederea terminării în acest an a tuturor lucrărilor de organizare, de dimensionare a mijloacelor de producție pentru a face față sarcinilor sporite mai ales din anii 1973—1974.Recunoaștem că, în activitatea de construcții, există serioase deficiențe: o productivitate încă scăzută, aspecte de gospodărire necorespunzătoare a materialelor, utilajelor și forței de muncă, precum și o insuficientă disciplină a muncii. De asemenea, nu am făcut totul pentru asigurarea oondițiilor de viață și de muncă ale constructorilor. Desigur, in lichidarea acestor neajunsuri cel mai mare rol ne revine nouă, întreprinderilor, dar sint și greutăți în rezolvarea cărora trebuie să intervină energic și unitar organele centrale.Socotesc foarte justă critica făcută de tovarășul Ilie Verdeț în legătură cu Uzina din Bocșa. Noi, care sintem principalii beneficiari ai acestei uzine, arătăm că nu avem încă eșalonarea pentru anul'în curs a livrărilor de construcții metalice care să creeze condiții pentru punerea în funcțiune la termen a obiectivelor. Considerăm absolut necesar ca această problemă să fie rezolvată de urgență.In continuare, vorbitorul a abordat unele probleme ale creșterii productivității muncii.In relațiile de prestații, transport, și utilaje, întreprinderile de deservire impun încheierea contractelor numai la tarif oră, ceea ce duce la mărirea numărului rid justificat al utilajelor ce se concentrează pe șantie- ■ re, la indisciplină, la o slabă productivitate a utilajelor, la încălcare^ nejustificată a cheltuielilor de producție. Pentru remedierea și, mai ales, pentru prevenirea acestor deficiențe, propun să se scoată din toate normativele dreptul de a se folosi plata orară în sectoarele ce concură la activitatea de construcții-montaj. Consider că este normal ca, la un volum comun de răspunderi, să acțio- ’ neze un criteriu unic de organizare și cointeresare a tuturor lucrătorilor.în executarea la timp a investițiilor, rolul hotărîtor îl are pregătirea acestora. Dar, în ciuda prevederilor clare ale legii investițiilor și legii contractelor, în sectorul de construcții se manifestă încă serioase încălcări ale obligațiilor legale. Astfel, In timp_ ce furnizorii noștri nu contractează nimic dacă nu prezentăm In termenul optim de contractare documentațiile, comenzile și specificațiile (cu trei, șase și chiar nouă luni înainte de termenul de livrare), beneficiarii și proiectanții nu asigură predarea către constructor în termenul optim a proiectelor de execuție, a amplasamentelor libere de orice sarcină, neasigurind, deci, deschiderea finanțărilor. Toate acestea determină cheltuieli salturi a neritmică junsuri.Meseriacui ei, frumusețile și dificultățile ei aparte. în viața sa, constructorul lucrează pe șantiere aflate în ’cele mai diverse locuri din țară, în aer liber, pe arșiță ca și pe frig. Peptru o mare parte a forței noastre de muncă, mai ales pentru tineri, activitatea de construcții constituie primul contact cu cerințele și exigențele producției industriale organizate. Vin mulți, dar nu toți rămîn devotați, pînă la capăt acestei meserii. Majoritatea rămîn în unitățile nou construite, stabilindu-se definitiv în orașele și zonele investițiilor finalizate. Fiecare nou șantier creează alte generații de constructori. Totuși, pentru asigurarea și permanentizarea cadrelor în sectorul construcții, pentru atragerea tineretului în meseria de constructor, consider că este necesar ca Ministerul Muncii, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, eă studieze posibilitatea de a reașeza ramura de construcții în ce privește importanța pe locul pe care îl merită in economia națională. Ar trebui șă fim și noi, constructorii, anunțați care sînt indicatorii la care trebuie să ajungem ca să putem acoperi prin efortul nostru trecerea la acest Ioc.Luînd cuvîntul, tovarășa 
Feodorov a spus: Cred că sblt *ri asentimentul tuturor celor prezenți să apreciem organizarea acestei conferințe ca o pregnantă expresie a adâncirii democratismului orinduirii noastre, a preocupării conducerii .de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea formelor de condprere, organizare și planificare a economiei, prin consultarea cu masele largi de oameni ai muncii, ceea ce permite ridicarea pe noi trepte a industriei românești, identificarea unor noi soluții în vederea creșterii eficienței activității productive.Traducind în viață sarcinile trasate de partid, am obținut rezultate bune în dezvoltarea activității întreprinderii noastre. Aș dori să informez conferința că muncitorii, tehnicienii și inginerii uzinelor textile „Moldova"- Botoșani au realizat și depășit sarcinile de plan pe 1971 și angajamentele luate în întrecere. Avînd acest prilej, vreau să relev efectele mats- 

materiale și realizarea în producției, aprovizionarea cu materiale și alte nea-de constructor are specifi-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Din cuvîntul participanților la dezbateri
(Urmare din pag. a V-a) rializării indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu, cu ocazia vizitei din 1969 în întreprinderea noastră, privind necesitatea utilizării mai bune a spațiilor de producție construite, în urma acestor recomandări, comitetul de partid al uzinei a declanșat în rîndul specialiștilor, al tuturor muncitorilor o atmosferă de continue căutări, care s-au soldat Cu crearea unor spații disponibile de 3 000 mp, printr-o reamplasare mai judicioasă a utilajelor, spații în care au fost montate războaie și o linie tehnologică completă de finisare a țesăturilor din poliesteri.Oprindu-se la cîteva probleme referitoare la modul în care sînt aplicate unele prevederi din legi, precum și la felul în care centralele industriale și alte organe de resort sprijină întreprinderile, vorbitoarea a spus : se știe că activitatea industriei textile prezintă modificări substanțiale pe parcursul realizării planului, ca urmare a cerințelor și gusturilor populației. în același timp, avînd în vedere sarcina trasată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Expunerea la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970, ca unitățile iridustriei ușoare să introducă în fiecare lună un nou articol în producție, rezultă cu claritate necesitatea ca diferitele unități furnizoare de materii prime și materiale să manifeste aceeași mobilitate în asigurarea celor necesare realizării acestui deziderat. Că nu se lntîmplă așa, e suficient să dăm un singur exemplu. în Legea nr. 71, referitoare la contractele economice, la art. 12 se prevede : „Modificarea sau denunțarea unilaterală a contractului economic este interzisă. Partea care 
a solicitat modificarea suportă consecințele ce decurg chiar în condițiile ci nd ambele acceptă modificarea". Credem că aceste prevederi, mai ales în relațiile noastre contractuale cu unitățile Ministerului Industriei Chimice, care ne furnizează 70 la sută din cantitățile de coloranți și chimicale, reprezintă o anumită frînă în adaptarea producției la cerințele pieței. Propun ca organele centrale interesate să stabilească soluțiile optime, care să determine cointeresarea in diversificarea și înnoirea producției, ținînd seama de cerințele populației, concomitent cu adoptarea unor reglementări care să nu deregleze nici activitatea unităților furnizoare.O altă problemă cu care aș dori să rețin atenția conferinței se referă la unele reglementări cu privire la acordarea gratificațiilor. In spiritul principiilor de echitate socială, considerăm că nu este normal să se repartizeze premii proporționale numai în funcție de salariul tarifar realizat, în acest fel, nu pot fi stimulați muncitorii ce lucrează în acord, care au obținut depășiri mai mari ale normelor. Adunarea generală a oamenilor muncii, luînd în dezbatere și aceste aspecte, a apreciat ca muncitorii în acord să fie remunerați diferențiat, pe niveluri de depășire a sarcinilor. De asemenea, nu este normal ca pentru constituirea fondului total de premiere să se aplice același procent și pentru beneficiul realizat peste plan. Consider că ar trebui studiată posibilitatea stabilirii unor cote superioare asupra beneficiului suplimentar, ceea ce ar determina o mai bună cointeresare a colectivelor de muncă in obținerea de beneficii peste plan.în continuare, aș dori să relev câteva aspecte legate de condițiile de muncă și de viață ale femeii, probleme ridicate și în cadrul comisiei la care am participat ieri. Secțiile de filatură, țesătorie și finisaj au, prin specificul lor, după cum este cunoscut, condiții maț grele, provocate de zgomot, temperaturi și umidități ridicate, cu influențe negative asupra stării sănătății, mai ales dacă avem în vedere că peste 80 la sută din totalul salariaților sînt femei, care sînt mame, soții și au obligații care le solicită și după programul de lucru. Este cunoscută grija secretarului general al partidului nostru pentru Întărirea poziției sociale a femeii, creșterea rolului său în societatea noastră și n-ar fi rău ca aceeași preocupare s-o manifeste și alți factori. M-aș gîndi, in primul rînd, la necesitatea prezenței unor femei in conducerea Ministerului Muncii, care, prin natura atribuțiilor, trebuie să cunoască și să rezolve probleme legate de viața socială a femeii. Muncitoarele noastre, ca și din întreaga industrie textilă, apreciază deosebit de pozitiv grija conducerii de partid și de stat pentru crearea unor condiții îmbunătățite de muncă și viață. Este vorba de majorarea salariilor mici, acordarea alocațiilor pentru copii, creșterea acestor alocații, crearea de locuri suplimentare în creșe și cămine. Totuși, realitatea din întreprinderea noastră dezvăluie necesitatea luării unor noi măsuri care să ducă la îmbunătățirea în continuare 
a acestor condiții.Pe linia indicațiilor conducerii de partid privind asigurarea stabilității cadrelor, comisia economică a comitetului de partid pe întreprindere, pe baza investigării a peste 1 000 cazuri, a stabilit că aproape 80 la sută din cei ce părăsesc întreprinderea sînt salariate care au vîrsta între 18 și 22 de ani și sînt necăsătorite. Pentru remedierea acestei situații, cît și pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a activității educative în rîndul tinerelor fete, mai ales că majoritatea sînt din mediul rural, solicităm acordarea unor fonduri pentru construirea în 1973 a unui cămin de nefamiliști.în legătură cu reglementările actuale privind desfășurarea activității de comerț exterior, mă opresc la următorul aspect : întreprinderii noastre i-a fost repartizat pentru anul 1971 un plan de export care nu a fost realizat integral, spre necinstea noastră. Cauzele neîndeplinirii sarcinii de export nu sînt o urmare a faptului că nu am fi avut capacități de producție sau materii prime, că nu a existat preocupare pentru diversificarea producției și . îmbunătățirea calității produselor, ci s-au datorat neasigurării cu comenzi și contract a volumului prevăzut la export din partea ministerului. Consider necesar să se reglementeze mai concret răspunderile ce revin centralelor industriale în asigurarea portofoliilor de comenzi la export, iar răspunderile ce revin întreprinderilor să se refere numai la înfăptuirea contractelor întocmai —' la termenele și de calitatea solicitată de beneficiarii externi —- urmînd ca centrala să suporte consecințele neasigurării pe relații a comenzilor la nivelul planului.Sînt întru totul de acord cu proiectul de rezoluție pe care conferința noastră o va adopta și asigur conducerea de partid, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cei peste 1 200 comuniști, întregul colectiv de muncă de Ia uzinele textile botoșănene nu-și vor precupeți eforturile pentru a da viață hotăririlor partidului și statu
lui nostru.

Colectivul de muncă al Centralei cărbunelui Petroșani — a arătat în cuvîntul său tovarășul Pgțfy Rj)-— constată cu satisfacție și legitimă mîndrie că măsurile stabilite de Congresul al IX-lea, Conferința Națională și Congresul al X-lea, întreaga politică promovată de partidul și statul nostru pentru perfecționarea activității economice și sociale au dat un impuls puternic dezvoltării viguroase a economiei noastre naționale. Desigur, am putea menționa multe aspecte care oglindesc succesele obținute în acești ani de poporul nostru, sub conducerea partidului. Pe primul plan se situează, fără îndoială, faptul că, în ultimul cincinal, venitul național a sporit cu 45 la sută, iar producția industrială a crescut intr-un ritm mediu anual de aproape 12 la sută. Sporirea veniturilor reale ale populației, fondurile însemnate alocate construcțiilor- de locuințe, de noi edificii social-culturale, dezvoltarea învățămîntului, a ocrotirii sănătății a- testă faptul că ridicarea potențialului economiei noastre, dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție au ca scop final îmbunătățirea nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor. Transformările înnoitoare care au avut loc în acești ani in întreaga țară sînt prezente, am putea spune, la tot pasul și în județul Hunedoara. în bazinul nostru carbonifer din Valea Jiului.Pe măsura hărniciei minerilor noștri, a rezultatelor obținute în producția materială — creșterea, în cincinalul trecut a producției-de cărbune cu 2,2 milioane tone și a productivității muncii cu circa 30 la sută — s-au petrecut schimbări însemnate în condițiile de muncă și de viață. A crescut gradul de înzestrare cu echipament de susținere și utilaj tehnologic modern, se extind metodele de exploatare de mare productivitate și mecanizarea complexă a proceselor de producție. Pentru crearea condițiilor de securitate a muncii în subteran, anual se cheltuiesc in minele Văii Jiului zeci de milioane de lei. Salariul mediu lunar realizat de minerii din Valea Jiului a fost in anul 1971 de peste 2 000 lei, au fost construite, numai în cincinalul trecut, două case de cultură, peste 7 250 a- partamente, urmînd ca numărul acestora să sporească în actualul cincinal. Exploatările miniere dispun de cantine, cămine pentru nefamiliști cu un ridicat grad de confort. în localitățile miniere au fost extinse spațiile comerciale, s-a îmbunătățit a- provizionarea populației cu o gamă variată de produse și servicii, s-a dezvoltat baza materială a învăță- mîntului.în continuare, vorbitorul a relevat 
o seamă de aspecte din activitatea centralei, care, după aproape trei ani de existență, se afirmă ca o unitate economică productivă închegată, cu atribuții, competențe și responsabilități bine stabilite, dotată și organizată corespunzător pentru îndeplinirea funcțiunilor ce îi revin. Sînt statornicite relații ierarhice și de colaborare corespunzătoare, atît cu ministerul, cit și cu unitățile, din subordine. Este caracteristic faptul că unitățile de producție ale centralei, deși sînt unități mari, sînt organizate ca exploatări fără personalitate juridică, formă de organizare care s-a dovedit potrivită și eficientă în condițiile specifice de activitate din Valea Jiului. Pentru satisfacerea necesităților în domeniul cercetării aplicative și de proiectare, în cadrul centralei, încă de la înființare, a fost organizat un institut de cercetări și proiectări miniere. A luat ființă o bază de aprovizionare și de. transport ce deservește toate unitățile, pregătirea și executarea investițiilor la suprafața minelor, desfacerea producției și relațiile financiare cu bugetul statului fiind realizate, de asemenea, în mod centralizat. A fost concentrată în două centre instruirea noilor angajați și se realizează de către centrală activitatea de perfecționare a pregătirii unor categorii de sa- lariați. în felul acesta, s-au creat condiții ca activitatea unităților să fie în mai mare măsură concentrată asupra problemelor de producție.După ce s-a referit la realizările obținute anul trecut în activitatea productivă, precum și la unele deficiențe manifestate, în special în dezvoltarea capacităților de producție la unele mine, în utilizarea extensivă și intensivă a utilajelor din dotare, vorbitorul a spus : în acest an, ne desfășurăm activitatea în condițiile reducerii schimbului de lucru la 6 ore în fronturile de muncă din subteran. Doresc să exprim cu acest prilej mulțumirea și recunoștința minerilor față de conducerea partidului și statului nostru, personal față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija manifestată și cu acest prilej pentru viața și munca minerilor. Avem de rezolvat în continuare probleme tehnice și organizatorice importante, legate de noul regim de muncă, prin care să asigurăm creșterea productivității muncii și realizarea sarcinilor de producție de către fiecare formație de lucru, sector și exploatare. Ne revine în etapa actuală sarcina continuării în ritm susținut a procesului de mecanizare complexă în minele noastre. La rezolvarea acestor sarcini, un rol important revine acțiunii de autoutila- re. Avem unele rezultate pozitive în acest domeniu. Satisfacem în prezent din producție proprie necesitățile minelor la stîlpi hidraulici pentru susținere. transportoare de mină ușoare, elemente de automatizare și multe altele. Vom continua această acțiune valorificînd capacitățile de cercetare, proiectare și producție de care dispunem.în continuare, vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva probleme în legătură cu vechimea stabilită pentru minerii- conducători ai formațiilor de lucru din subteran și inginerii-șefi de sectoare, arătînd că, ținînd seama de specificul activității, stagiul este prea mare. în acest sens, vorbitorul a propus revizuirea prevederilor în vigoare, în sensul reducerii stagiului pentru funcțiile respective.De asemenea, vorbitorul a solicitat conducerea Ministerului Muncii să țină seama de unele constatări și propuneri care au rezultat din aplicarea la exploatările miniere a sistemului de salarizare în perioada de experimentare, în legătură cu găsirea unor pîrghii mai eficiente în cointeresarea brigăzilor, a sectoarelor și exploatărilor în creșterea producției de cărbune cocsificabil și e- nergetic. Industria minieră din țara noastră necesită tot mai multe utilaje specific miniere. Este posibil ca a- ceste necesități să fie satisfăcute în mai mare măsură din producția internă. Aș propune ca Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, împreună cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, să studieze și să rezolve problema lărgirii capacității de concepție și de execuție pentru utila-

similare din țară și de iar o parte din cadrele s-au perfecționat, prin tutelar, la centrul de a cadrelor din Bucu- centrala noastră hidro- cea mai complexă din

je miniere și să asigure modernizarea și diversificarea acestui utilaj în ritmul impus de progresul tehnic contemporan.Luînd cuvîntul, tovarășul QrjgQfQ 
Sdlldul a spus : Colectivul de muncă al întreprinderii centrala hidroelectrică „Porțile de Fier", alături de întregul nostru popor, acordă o înaltă apreciere metodelor folosite în mod frecvent de conducerea partidului și statului nostru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a se întîlni și consulta cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul popor, în problemele cele mai importante ale politicii partidului, ale activității economice și social-culturale.După cum se știe, în anul 1971 a fost dat în folosință, cu două luni mai devreme, la întreaga capacitate. Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier" — obiectiv de mare importanță pentru economia națională, construit in colaborare cu țara vecină și prietenă. Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.Apreciem ca deosebit de importantă pentru activitatea noastră prezentă și viitoare hotărîrea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea activității în industria energiei electrice și creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic. Pe baza acestei hotărîri, de un real sprijin ne-am bucurat din partea unor colective ale Ministerului Energiei Electrice care, cu specialiști de la alte organe centrale, oameni de știință din învățămînt și cercetare, în cursul anului trecut au analizat modul . în care se desfășoară activitatea întreprinderii. Au fost stabilite măsuri concrete pentru funcționarea normală a hidrocentralei, organizarea șl desfășurarea activității de reparații a hidroagregatelor și a celorlalte utilaje hidroenergetice, ridicarea nivelului tehnic al calității lucrărilor, mai buna pregătire și specializare a personalului. Pentru îndeplinirea acestor obiective am sporit preocuparea noastră pentru perfecționarea pregătirii cadrelor prin școlarizarea lor. în cadrul unor unități peste hotare, de conducere grija forului perfecționare rești. întrucât electrică este țară, avînd un înalt grad de automatizare, dispunem de cele mai bune condiții de pregătire a inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, care vor lucra în noile hidrocentrale și, de a- ceea, propunem ca, pe baza unui studiu temeinic fundamentat, să se organizeze aici un centru de perfecționare a cadrelor de hidroenergeticieni.O altă problemă la care doresc să mă refer în continuare este legată de îmbunătățirea relațiilor dintre întreprinderi, centrale și ministere. în a- cest sens, consider necesară lărgirea atribuțiilor și competențelor unităților direct productive,1 în scopul măririi operativității in rezolvarea problemelor ce le ridică procesul de producție și realizarea sarcinilor de plan. După cum se știe, Sistemul hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier" este un prototip, atît din punct de vedere al construcției, cîț și al e- chipamentelor, situîndu-se printre primele de acest tel din lume. în vederea unei funcționări neîntrerupte și la parametrii tehnici proiectați a hidroagregatelor, a efectuării unor îmbunătățiri operative și de calitate, solicităm sprijin din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini pentru asigurarea pieselor de schimb necesare, precum și livrarea de echipamente electrice de bună calitate.Colectivul de muncă al întreprinderii noastre asigură și cu acest prilej conducerea partidului și statului, pe secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae îndeplini în mod ce se vor adopta conferințe pentru tivității în industria energiei trice.Această conferință se înscrie ca un eveniment cu multiple semnificații în viața economică a țării, a spus in cuvintul său tovarășul Mihai Li- 
CUlOSCU Cu acest prilej, relev că și colectivele Grupului de uzine pentru aparataj și mașini electrice Craiova au contribuit cu însemnate realizări la însuflețitorul bilanț al anului 1971. A fost îndeplinit și depășit planul producției globale, al producției marfă și al producției marfă vîndută și încasată, precum și la indicatorii de eficiență. Am pornit la realizarea planului pe anul 1972 avînd nu numai satisfacția acestor rezultate bune, dar și deplina .înțelegere a faptului că avem încă mari rezerve ce pot fi puse în valoare, ca și carențe care trebuie înlăturate.Doresc ca. în continuare, să prezint cîteva probleme de a căror rezolvare urgentă depind în mare măsură intensificarea ritmului de creștere a producției, îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor de plan. Bunăoară, legea contractelor economice prevede ca încheierea contractelor să se facă cu minimum 6 luni înaintea perioadei de plan, în acest interval nu este, însă, prevăzută o etapizare în funcție de complexitatea produselor — azi unii furnizori impunînd termene lungi, în neconcordanță cu nevoile beneficiarilor. Consider că în etapa de contractare gruparea produselor pe etape, în funcție de complexitatea lor, ar crea condițiile organizatorice pentru eliminarea multor greutăți existente în prezent, în asigurarea bazei materiale și ar evita apariția unor stocuri supranormative. Propun ca această problemă să fie studiată de Ministerul Aprovizionării Tehnico- Materiale și Gospodăririi Fondurilor Fixe, iar rezultatele la care se va ajunge să fie aplicate în practică.în cîteva cuvinte, doresc să abordez și un aspect legat de folosirea utilajelor și de legislația din activitatea de investiții. Potrivit actualei legislații, o investiție se consideră pusă în funcțiune in momentul cînd aceasta este dotată cu toate utilajele prevăzute în studiul tehnico-econo- mic. Dar orice investiție are o perioadă de atingere a capacității proiectate, perioadă in care utilajele nu sînt folosite integral. Legislația interzice ca după încheierea investiției să se continue dotările. Consider că pentru folosirea integrală a utilajelor și in perioada de atingere a capacității de producție, este rațional să se facă o etapizare a dotării încă de la elaborarea studiului tehnico- economic. astfel îneît unele dotări să se facă pînă la punerea în funcțiune, iar altele — în perioada de atingere a capacității proiectate. în acest mod. s-ar obține substanțiale economii de fonduri, pe anumite perioade, prin amînarea unor dotări, pînă la termenul cînd ele devin necesare.în perioada parcursă de la înființarea centralelor industriale s-a acumulat o bogată experiență în conducerea activității industriale. Au 

Ceaușescu, că va exemplar măsurile în cadrul acestei îmbunătățirea ac- elec-
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apărut, însă, totodată, și o serie de exagerări și neconcordanțe. Astfel, pe lîngă prevederile din lege, au a- părut diverse hotărîri ale colegiului, ordine ale ministrului, instrucțiuni etc,' care stabilesc diverse obligații cu caracter ocazional în sarcina consiliului oamenilor muncii. Acestea provoacă apariția unor probleme de importanță minoră care sînt analizate în consiliile și comitetele oamenilor muncii, nemairămînînd timp suficient pentru problemele majore. Trebuie menționat că aceste instrucțiuni suplimentare determină și unele neconcordanțe față de prevederile legale. Astfel, prin Legea privind organizarea și funcționarea unităților socialiste s-a stabilit ca aprobarea cheltuielilor neproductive să se facă de biroul executiv, într-un ordin recent al ministrului se prevede ca această aprobare să se dea de consiliul oamenilor muncii, iar în instrucțiunile de aplicare a hotăririlor Consiliului de Miniștri privind organizarea și conducerea contabilității șe stipulează ca aprobarea să fie dată de conducătorul întreprinderii. Consider că este util să se stabilească definitiv un număr limitat de probleme obligatorii de analizat în consiliul oamenilor muncii, precum și o problematică care să fie adaptată de fiecare consiliu, în funcție de specificul și nevoile unității respective.Exprimând acordul deplin cu Rezoluția Conferinței, permiteți-mi ca, în numele muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Grupul de uzine de aparataj mașini electrice Craiova, să asigur Conferința că, sub conducerea organizațiilor de partid, vom depune în continuare toată strădania și priceperea noastră, ne vom intensifica eforturile pentru realizarea sarcinilor Congresului al X-lea al partidului, a indicațiilor date de conducerea partidului nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Luînd cuvîntul, tovarășul fîajjy 
PriȘCU a spus : Purtător al vechilor tradiții ale Școlii naționale de poduri și șosele, întemeiată in Țara Românească acum mai bine de 100 de ani, ca unul dintre focarele moderne de tehnică și știință ale României socialiste, Institutul de Construcții din București se călăuzește in activitatea sa de formare a tinerelor cadre de specialiști temeinic pregătite după indicațiile date de conducerea partidului, de tovarășul Nioolae Ceaușescu.Teza principală este aceea a unei cotituri fundamentale in domeniul învățămîntului, în sensul realizării unei pregătiri profesionale superioare, mult mai legate de practică și de nevoile producției, ca și a unei educații politico-ideologice de aceeași valență.Cele cinci facultăți ale Institutului de construcții din București funcționează de la începutul acestui an u- niversitar cu dublă subordonare : prima, a Ministerului Educației și învățămîntului, a doua, a ministerului economic cel mai apropiat de specificul fiecărei facultăți. Sprijinul important pe care îl acordă ministerele economice institutului nostru este în primul rînd de ordin material, prin repartizarea de fonduri pentru construcția unor ateliere și laboratoare de cercetare științifică în care vor fi antrenate, alături de cadrele didactice, colective largi de studenți pentru a desfășura o muncă productivă.Colaborarea cu ministerele economice se desfășoară cu bune rezultate și în multe alte direcții, cum ar fi : acțiunea de îmbunătățire și modernizare a planurilor de învățămînt și a programelor analitice, prin consultarea specialiștilor din sectoarele de profil din producție, antrenarea unor specialiști de înaltă calificare în activitatea didactică, acordarea u- nei atenții sporite pregătirii practice a studenților în producție din partea întreprinderilor de construcții etc.Solicităm, din partea întreprinderilor la care studenții vor fi repartizați să efectueze practica în vara anului 1972, mai multă încredere în posibilitățile acestor tineri, dornici să se pregătească temeinic pentru a se încadra în producție absolvirea facultății, insistăm pentru angajarea practican- ților din anii III și IV la punctele de lucru unde vor fi repartizați. Experiența din anii precedenți a arătat că acolo unde studenții noștri au fost angajați pe șantiere, cum a fost cazul brigăzii mixte de la Satu-Mare din vara trecută, eficiența muncii lor, atît sub raport profesional cît și educativ, s-a situat la un nivel corespunzător.Apreciem că organele superioare de planificare a cadrelor trebuie să a- corde un sprijin sporit operațiilor de prognoză a numărului de absolvenți pe .specialități și repartizării lor raționale pe domenii de activitate. în anul trecut, de pildă, au apărut u- nele deficiențe în special în ceea ce-i privește pe subingineri, care au fost repartizați într-un număr la unități ale cooperației, nu a corespuns aspirațiilor neri, dornici să . meargă șantiere de construcții.Dar legătura mai strînsă cu producția preocupă înțr-0 măsură egală și cadrele didactice. începînd din a- cest an universitar, aplicînd indicațiile date de conducerea de partid și de stat, un număr sporit de cadre didactice tinere din institut, care nu au efectuat stagii în producție, au fost detașate in întreprinderi și institute de proiectare și calcul pe termen de 6 luni. Numeroase cadre didactice participă la acțiunile Consiliului Economic, la lucrările de recepție ale unor construcții și instalații de importanță deosebită pentru economia națională, altele sînt antrenate în activitatea colegiilor ministerelor economice sau în comitetele oamenilor muncii din întreprinderi și institute. De asemenea, profesori cu multă experiență și prestigiu din institutul nostru participă, în mod permanent, la rezolvarea unor probleme majore din domeniul construcțiilor, atît în țară, cît și peste hotare.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea științifică a cadrelor didactice care contribuie la perfecționarea metodelor de proiectare și execuție a construcțiilor. Introducerea unor materiale noi și înlocuirea unora deficitare, ridicarea calității lucrărilor de construcții-montaj, industrializarea acestor lucrări, precum și creșterea simultană a gradului lor de siguranță și a eficienței lor economice. O importantă latură a activității de cercetare științifică a cadrelor noastre didactice, a spus el. o constituie extinderea utilizării calculatoarelor electronice și execuția lucrărilor și instalații.Printre formele de continuă a pregătirii oamenilor muncii, preconizate de hotărârile de partid și de stat, a arătat 
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apoi vorbitorul, un rol important revine invățămintului postuniversitar, în acest an, Institutul de construcții din București a primit sarcina de a organiza un ciclu de perfecționare în domeniul construcțiilor de căi ferate, drumuri și poduri, și două cicluri de specializare în domeniile metodelor moderne pentru calculul construcției și al construcțiilor speciale din beton armat. Cursanții, al căror număr se ridică la cîteva sute, provin din 56 de centrale, trusturi, întreprinderi, institute de proiectare și cercetare. La aceste cursuri, cadrele didactice depun eforturi susținute în activitatea de elaborare a materialelor didactice care să prezinte cele mai noi realizări în domeniile respective. Dar acțiunea de instruire și perfecționare continuă privește deopotrivă și cadrele didactice. Obligate să cunoască și să stimuleze în mod sistematic cele mai noi cuceriri ale tehnicii și științei, ele nu sînt scutite de activitatea de proprie calificare sau reciclare. Formele preconizate de . institutul de construcții în acest sector sînt în primul rînd legate de producție, de activitatea vie din întreprinderi și institute, unde nrofesorul cel mai bun și mai calificat este practica și experiența.în încheiere, vorbitorul a spus : Animat de conștiința că institutele de învățămînt superior au sarcina grea, dar nobilă, de a pregăti cadrele de specialiști care vor traduce în viață hotărîrile luate pentru dezvoltarea și mai impetuoasă a patriei, asigur conferința de atașamentul total și neprecupețit al cadrelor didactice Ia acțiunea, de largă amploare, de perfecționare a întregii activități din întreprinderile și centralele industriale și de construcții.Colectivul Uzinei de mașini agricole „Semănătoarea" pe care îl reprezint la această conferință, a spus tovarășul |on cosma, dă 0 înaltă apreciere politicii partidului și statului nostru, considerînd-o ca propria politică, îndreptată spre ridicarea României pe trepte tot mai înalte ale progresului și civilizației și creșterea continuă a nivelului de trăi al poporului.Deși relativ tânără, uzina „Semănătoarea", datorită sprijinului acordat de partidul și statul nostru, a obținut an de an rezultate din ce in ce mai bune în activitatea sa, reușind să trimită ogoarelor patriei zeci de mii de mașini agricole de diferite tipuri, mașini care ajută la transpunerea in practică a politicii partidului de mecanizare a agriculturii.Un larg ecou în rîndurile muncitorilor noștri — a spus în continuare vorbitorul — l-a avut hotărîrea de a se institutionalize adunările oamenilor muncii, oferind muncitorilor posibilitatea de a contribui și participa efectiv la stabilirea celor mai potrivite măsuri, în. vederea creării condițiilor optime pentru îndeplinirea planului de producție. Apreciind caracterul profund democratic al acestor adunări, muncitorii manifestă un interes sporit pentru aceste forme de conducere a treburilor întreprinderii, lucru reflectat prin numeroasele propuneri făcute, care vizează cele mai diferite sectoare de activitate.De asemenea, muncitorii dau o apreciere deosebită înființării comitetului oamenilor muncii ca organ colectiv de conducere în care sînt reprezentanți ai muncitorilor. Făcind parte din acest comitet, subliniez ca deosebit de importantă participarea noastră la hotărîrile ce se iau, multe din acestea purtînd amprenta propunerilor și intervențiilor pe care le facem în cadrul dezbaterilor din ședințele comitetului.Ducînd cuvîntul muncitorilor în comitetul oamenilor muncii, noi, reprezentanții lor, sintem aceia care le explicăm, la rîndul nostru, sensul și importanța măsurilor stabilite, ob- ținindu-se astfel acea legătură trainică între muncitori și comitet, care a condus la obținerea unor rezultate bune în muncă.Consider necesar ca, pe viitor, problemele ce se pun în discuția comitetului oamenilor muncii să fie cunoscute din timp, pentru a avea posibilitatea să consultăm un număr cît mai mare de muncitori și cadre de conducere din secțiile de producție.Rezultatele activității noastre, a spus în continuare vorbitorul, ar fi fost mai bune dacă ne-am fi preocupat mai mult să ridicăm conștiința oamenilor, gradul de înțelegere a măsurilor luate de conducerea partidului, sensul misiunii lor de constructori ai societății socialiste multilateral dezvoltate.Mai sînt unele probleme care ne predeupă cu deosebire : creșterea coeficientului de folosire a utilajului, îmbunătățirea calității produselor, gospodărirea mai judicioasă a fondurilor cu care sintem înzestrați, lichidarea rebuturilor, întărirea disciplinei etc, care încă nu și-au găsit o deplină rezolvare. Sintem con- știehți că rezolvarea acestor probleme depinde de noi și, în ceea ce ne privește, vom depune în continuare toate eforturile pentru eliminarea tuturor deficiențelor din activitatea noastră.Pentru a rezolva însă sarcinile de plan pe 1972, care sînt mult sporite față de 1971, precum și cele prevăzute pentru următorii ani ai cincinalului, eforturile colectivului uzinei nu sint suficiente. Eu consider că, pe lîngă îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă, este necesară și îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale centralei noastre. Noi, constructorii de mașini agricole de la „Semănătoarea", am fi putut obține rezultate mai bune dacă centrala noastră ne-ar fi ajutat mai direct, mai operativ în activitatea de producție.în cazul nostru, centrala de mașini agricole a fost organizată pe structura uzinei „Semănătoarea" și ar fi putut să-și aducă mai mult contribuția la organizarea producției, prin preluarea unor activități și în special a funcțiilor comerciale, fi- nanciar-contabile și de personal. în prezent există paralelisme în rezolvarea problemelor din domeniile amintite, activități birocratice incăr- cind inutil personalul tehnico-ad- ministrativ care s-ar putea folosi mai judicios și mai eficient. Noi considerăm că centrala trebuie să-și preia atribuțiile de sprijinitoare directă a producției cu mai mult curaj.în cuvîntul său, tovarășul Ale
xandru Iliescu * spus : Inca‘ drată organic în procesul general de înfăptuire a directivelor Congresului al X-lea al P.C.R., conferința noastră, făcînd parte din șirul mari- loi' evenimente naționale, ilustrează încă o dată valoarea fără precedent a inițiativelor declanșate de conducerea partidului, de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ca și în întreaga țară, și în județul Suceava, în anul care a trecut, s-au obținut rezultate importante în realizarea sarcinilor economice, planul de stat și angajamentele asumate de colectivele întreprinderilor fiind depășite la toți indicatorii. Producția mar

fă industrială a fost depășită cu peste 257 milioane lei, exportul de mărfuri cu 4,3 milioane lei valută, în condițiile reducerii cheltuielilor de producție cu aproape 24 milioane lei și obținerii unor beneficii suplimentare de peste 69 milioane lei.Colectivele de oameni ai muncii, organizațiile noastre de partid au simțit din plin ajutorul conducerii partidului, personal al dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor de lucru in județul nostru și, pe baza indicațiilor primite, s-au inițiat și organizat acțiuni pentru folosirea mai deplină a capacităților și spațiilor de producție, cit și pentru valorificarea superioară a materiilor prime de care dispune județul Suceava. S-a reușit, astfel, ca pe aceleași spații, cu investiții minime să se realizeze un spor de producție de aproape 400 milioane lei.Referindu-se, in continuare, la folosirea mai deplină a capacităților și spațiilor productive, mai ales în sectorul minier, forestier și în unitățile de prelucrare a metalelor, la dezvoltarea bazei de materii prime prin intensificarea prospecțiunilor și explorărilor geologice, în vederea stabilirii unor rezerve de minereuri neferoase, conturării unor noi resurse, vorbitorul a insistat asupra îmbunătățirii activității în sectorul economiei forestiere care' deține ponderea principală în industria județului, în acest sens, studiul întocmit de comisia economică a comitetului județean de partid, cu ajutorul Consiliului Economic, privind debitarea în cherestea a buștenilor de rășinoa- se în sistemul nordic, a stat la baza unei analize comune a biroului județean și colegiului Departamentului economiei forestiere. Pe baza concluziilor desprinse s-a trecut la debitarea buștenilor în acest sistem și, ca urmare, numai în anul 1971 s-a realizat o economie de peste .12 mii mc bușteni, creșterea productivității muncii cu 25 la sută, obținîndu-se suplimentar acumulări în valoare de 6 milioane lei, în condițiile debitării prin acest procedeu a numai 300 mii mc bușteni. Extinderea acestui sistem și în alte zone ale țării este condiționată de cojirea calotelor pentru a putea fi folosite și la fabricarea celulozelor înălbite. Propunem ca Institutul de ceroetări forestiere să studieze și să rezolve această problemă. Pe țară s-ar ciștiga, anual, sute de mii de metri cubi de masă lemnoasă. în condițiile valorificării mai eficiente a acestei importante avuții naționale.Pe aceeași linie, a valorificării superioare a materiilor prime, pot spune că s-a creat o opinie de masă în rîndul cadrelor din unitățile economiei forestiere pentru folosirea în industrie a lemnului de mici dimensiuni. Astfel de sortimente constituie peste 73 Ia sută din materia primă folosită la fabricarea plăcilor fibro- lemnoase și 42 la sută la fabricarea hîrtiei și celulozei. Există încă largi posibilități pentru valorificarea în și mai mare măsură a lemnului de mici dimensiuni, care rezultă din exploatările forestiere. Se cunoaște că fasonarea și scosul acestui material consumă multă manoperă și se realizează cu o productivitate redusă, fapt pentru care unitățile folosesc numai în parte acest material. De a- ceea, propunem să se acorde indicatori de muncă și salarii specifici pentru utilizarea lemnului mărunt, ceea ce ar duce la atragerea in circuitul economic in mod avantajos a unei mari cantități de masă lemnoasă. Totodată, se impune ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, împreună cu Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții să rezolve într-un timp cît mai scurt problema utilajelor necesare tocirii acestui material, de care depinde valorificarea lui, potrivit cerințelor economiei națională.' Măsurile luate de conducerea partidului nostru pentru perfecționarea formelor de organizare, conducere și planificare a economiei, printre care reorganizarea unor ministere și înființarea centralelor industriale, și-au verificat in practică viabilitatea. S-a creat un cadru mai corespunzător rezolvării problemelor complexe pe care le ridică dezvoltarea economiei naționale în etapa actuală. Condiția liotărîtoare ca acest cadru să fie eficient este ca fiecare organism din acest sistem unitar să-și cunoască și, . mai ales, să-și exercite cu răspundere atribuțiile.în legătură cu respectarea disciplinei de p-lan, vorbitorul a relevat că unele unități ale industriei ușoare au primit modificări de plan și in ultima zi a anului și chiar retroactiv, după expirarea anului de plan. Asemenea modificări de plan s-au făcut, și de către alte departamente ale Industriei Alimentare și alte asemenea centrale economice, și aceasta cu consecințe destul de negative în activitatea de producție. Propunem ca toate modificările de plan să se facă cu consultarea prealabilă a organelor județene, în scopul unei mai bune urmăriri și coordonări a realizării pianului în profil teritorial, pentru care, după cum se știe, purtăm răs- . punderea.Se simte nevoia ca unele centrale să fie mult mai prezente în viața întreprinderilor subordonate. De pildă, Centrala de legume șl fructe nu se preocupă, in suficientă măsură, de coordonarea dezvoltării capacităților de producție, în raport cp asigurarea bazei de materie primă. Ca urmare, capacități de producție pentru care s-au investit fonduri importante nu sînt folosite corespunzător, in timp ce cantități mari de materie primă sînt valorificate nesatisfăcător, deși pentru dirijarea lor centrala a emis dispoziții de contractare unităților subordonate, dar acestea nu se respectă. Această deficiență s-a resimțit în anul trecut, cînd Fabrica de conserve de legume și fructe din Suceava nu și-a putut realiza planul, răminînd în aceeași situație și în anul în curs. De asemenea, Centrala industrială pentru utilaje și piese de schimb și Departamentul materialelor de construcții trebuie să acorde mai multă atenție acoperirii capacităților de producție la uzina respectivă din Suceava în timp util, pentru a se pregăti corespunzător producția în concordanță cu gradul de tehnicitate al mașinilor și utilajelor. Se constată din partea unor centrale, mai ales a acelora cu sediul în București, 
o lipsă de operativitate în rezolvarea problemelor pe care le ridică colectivele de muncă din unități. La aceasta se mai adaugă și faptul că unele din greutățile întreprinderilor din subordinea centralelor nu sînt cunoscute la timp de către conducerea ministerelor respective, ceea ce determină întîrzierea soluționării unor probleme foarte acute.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom aplica neabătut învățămintele ce se vor desprinde din lucrările conferinței de astăzi in toate unitățile din județul Suceava, pentru a ne aduce contribuția intr-o măsură și mai mare la înflorirea patriei noastre socialiste.

Dezbaterea problemelor la această conferință are loc in situația în care .avem posibilitatea ca, pe baza experienței acumulate, să găsim noi căi pentru ridicarea la un nivel superior a activității noastre economice — a spus in cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Tricâ. După aproapa trei ani de activitate, Centrala industrială de autocamioane și tractoare Brașov a obținut însemnate realizări, care confirmă justețea ideii de a grupa întreprinderile cu produse asemănătoare constructiv și înrudite tehnologic, pentru ca printr-o accentuată unificare și simplificare a producției să permită concentrarea și specializarea ei, promovarea unor concepții unitare. Centrala și-a început activitatea în condițiile în care, ca urmare a dezvoltării izolate, întreprinderile au proiectat și fabricat, uneori în serii mici, un număr foarte mare de piese și sub- ansamble, câre, cu toate că prezentau o mare asemănare constructivă și tehnologică, nu au fost supuse unei acțiuni conștiente de unificare și tipizare.Ceea ce am realizat — și noi considerăm deosebit de important — este aplicarea unei concepții care să ne conducă la fabricarea unui număr mare de produse folosind cît mai puține elemente și subansamble. A- ceasla ne oferă posibilitatea ca in viitor înnoirea produselor să nu se mai realizeze în salturi, prin părăsirea unui produs și însușirea altuia complet diferit, ci, dimpotrivă, pe cale evolutivă, bazată pe perfecționarea continuă a subansamblelor componente. Producția în salturi, ca moștenire a trecutului, ne-a produs și continuă să ne producă multe greutăți. Prima este marea deficiență pe care centrala noastră a prezentat-o și continuă s-o prezinte în realizarea producției de export'. în viitor vom fi în măsură să p'€ zentăm la intervale mai scurte modele oare să reprezinte variante perfecționate ale aceluiași tip de bază. Folosind piesele și subansamble! e perfecționate și verificate, am putut gîndi și defini o gamă largă de autovehicule și traotoare.Unificarea și simplificarea ne-au creat deja condiția să concentrăm producția, să fabricăm și să formăm secții specializate de punți și motoare peste 100 de cai la uzina de autocamioane, de transmisii și motoare sub 100 cai la uziiia de tractoare, de mecanisme de direcție, a- paratură de frîne, cardane și amorti- zoare la Uzina de piese auto din Sibiu. în aceste condiții au devenit posibile și am început unele tratative da cooperare cu alte țări.La indicația tovarășului secretar general al partidului am întocmit un studiu privind și concentrarea altor activități, de exemplu tehnico-admi- nistrative. Astfel, am preluat și concentrat întreaga activitate de proiectare, investiții și oonstrucții-montaj, fiind, după știrea noastră, singura centrală din ministerul nostru ce își proiectează dezvoltarea întreprinderilor.S-â îmbunătățit structura organizatorică, comasând 3 servicii și des- ființând altele două. Astfel, în decurs de 1,5 ani, ponderea personalului tehnico-administrativ a scăzut de la 15 la sută la 14,5 la sută. De a- semenea, au fost redistribuite la munca de concepție, la sculării și autodotare, un număr de peste 140 cadre tehnice.S-a făcut un studiu de integrare optimă, folosind oapacitățile existente mai rațional și prin unificare și simplificare am creat noi compartimente specializate. Am conturat și am pus în practică două compartimente puternice de proiectare și e- xecuție de agregate specializate, unul ^pentru mașini așchietoare la uzina de autocamioane, altul pentru a- gregate necesare sectoarelor calde la uzina de tractoare.Nu am reușit să concentrăm activitatea de aprovizionare și de planificare. Pe lingă complicațiile create de birocrația excesivă, socotim că la complexitatea centralei noastre ar trebui să facem aceasta o dată cu punerea în funcțiune a unui calculator electronic.Este cert că din cauza, citeodată, a timidității, cîteodată a unor concepții învechite n-am înregistrat la centrala noastră progresele posibile privind unificarea și simplificarea, și pe baza acestora concentrarea și specializarea în producție. Ne angajăm să acționăm mai intens în interesul realizării unor produse diverse, la un nivel de productivitate mărit și la un preț de cost scăzut.Creșterea seriilor de fabricație, ca urmare a concentrării și specializării in producție, ne obligă să adoptăm o concepție tehnologică modernă; ‘tiă lucrăm pe secțiuni de linii tehnologice semiautomate sau automate, dotate cu agregate specializate. Din aceste considerente, precum și din nevoia de a reduce importurile: de utilaje, dezvoltăm din plin capacitățile compartimentelor de autoutilare din toate întreprinderile și pe cele de mașini agregate la cele două uzine mari din Brașov.Cu prilejul recentelor vizite ale tovarășului secretar general la cele două uzine din Brașov, am primit indicația de a dezvolta activitatea de autoutilare, nu numai pentru nevoile centralei noastre, dar și pentru alți beneficiari. Ca' urmare a acestor indicații, a intrat în funcțiune o nouă secție de agregate așchietoare la uzina de autocamioane și s-a dezvoltat mult fabricația agregatelor pentru sectoarele calde la uzina de tractoare. în etapa următoare, pe măsură ce producția de agregate va înregistra creșteri cantitative însemnate, se vor crea condițiile favorabile pentru concentrarea proiectării și execuției.Ținînd seama de sarcinile diferite ce revin muncitorilor din sectoarele de sculării și autodotare, vorbitorul a propus ca încadrarea lor să se facă în mod diferențiat de cei de producție, acordîndu-li-se o categorie de ■salarizare superioară. De asemenea, absolvenții școlilor profesionale să poată fi încadrați la sculărie și autoutilare pe treptele doi sau chiar trei, să se reducă stagiul celor merituoși.Vorbitorul a făcut, de asemenea propuneri în scopul perfecționării activității de aprovizionare, precum și al grăbirii modului de rezolvare a li-, tigiilor decurgind din contracte.îmi exprim convingerea — a spus vorbitorul în încheiere — că dezbaterile Ia această conferință vor contribui la adoptarea unor hotărîri de cea mai mare însemnătate, precum și Ia informarea mai completă a conducerii partidului nostru, care va putea lua asemenea hotărîri care să ducă la ridicarea nivelului de activitate economică. Centrala noastră se angajează ca, pe baza ridicării nivelului tehnic al produselor și al producției, să-și dea o contribuție mai mare la dezvoltarea economiei naționale.
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ÎNTOARCEREA MINISTRULUI Cronica zilei
AFACERILOR EXTERNE DE LA VIENASîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Viena, ministrul afac»rilor externe, Corneliu Mănescu, care, împreună cu soția, a făcut o vizită oficială în Austria, la invitația ministrului afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, și alți membri ai conducerii M.A.E.A fost de față Rudolf Bogner, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Austriei Ia București.

★
La sosire, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a făcut următoarea declarație unui redactor al agenției române de presă „Ager- pres“ :Vizita pe care am făcut-o în Austria, la invitația ministrului afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger, se înscrie ca o continuare a contactelor între reprezentanții celor, două țări și, în acest sens, doresc să evidențiez în primul rînd vizita în Austria a președintelui Consiliului 

de Stat, Nicolae Ceaușescu, și vizita in România a președintelui federal, Franz Jonas.In timpul vizitei am avut onoarea 
să fiu primit de președintele federal al Republicii Austria, Franz Jonas, $i să-i transmit un mesaj de salut și de prietenie din partea președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu.Am avut, de asemenea, prilejul de 
a fi fost primit de cancelarul federal, Bruno Kreisky, cu care am purtat discuții utile privind relațiile româ- no-austriece, pacea și securitatea pe continent și în lume.Cu ocazia contactelor avute cu înaltele personalități austriece, cu președintele Parlamentului, Anton BeSya.’ cu alți deputați austrieci, cu cutu.ieni de afaceri și de cultură am remarcat cu satisfacție că relațiile dintre România și Austria cunosc o evoluție ascendentă și sînt caracterizate de o sinceră prietenie, considerație și respect reciproc.în cursul convorbirilor noastre oficiale s-a manifestat de ambele părți dorința de a găsi noi posibilități pentru extinderea și diversificarea cooperării reciproc avantajoase, ținind

seama de potențialul și dinamismul economic al țărilor noastre, de tradițiile culturale și valorile spirituale prezente, de interesele păcii și colaborării în Europa și în lume.în cadrul schimburilor de păreri privind situația internațională actuală o atenție deosebită a fost acordată problemelor securității și colaborării în Europa, evidențiindu-se necesitatea trecerii urgente la faza pregătirii multilaterale a conferinței de securitate și cooperare și la convocarea cit mai curînd posibil a acesteia, cu participarea tuturor statelor interesate.Rodul convorbirilor de la Viena s fost consemnat. în Comunicatul comun publicat astăzi în presa celor două țări ; comunicatul oglindește atmosfera de cordialitate în care a decurs vizita, caracterul ei fructuos de lucru.Putem afirma că relațiile statornicite între România și Austria constituie un exemplu de ceea ce înseamnă cooperarea și înțelegerea rodnică între două țări cu orînduiri sociale diferite atunci cînd acestea se întemeiază pe înțelegere și respect reciproc, pe principiile unanim recunoscute ale dreptului internațional.Cu ocazia vizitei am transmis cancelarului federal, din partea guvernului român, invitația de a face o vizită oficială în România ; am invitat în țara noastră, de asemenea, pe colegul meu. ministrul afacerilor externe, Rudolf Kirchschlaeger ; sîntem convinși că aceste vizite,, care au fost acceptate cu multă plăcere, vor aduce o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre țările și popoarele noastre prietene.Tn încheiere, doresc să exprim satisfacția deplină pentru rezultatele vizitei mele în Austria.
★La plecare, pe aeroportul Wien- Schwechat, oaspetele român a fost -însoțit de Rudolf Kirchschlaeger, ministrul afacerilor externe al Austriei, Walter. Wodak, secretar general al ministerului de externe austriac, și Eduard Tschoep, ambasadorul Austriei la București.Erau, de asemenea, prezenți ambasadorul României la Viena, Dumitru Aninoiu, membri al Ambasadei române.

Ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba, dr. Raul Roa Garcia, a transmis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările transmise de acesta cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cuba.
★Cu prilejul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră Ansamblul folcloric de stat al Republicii Populare Ungare, ambasadorul acestei țări. la București, Ferenc Martin, a oferit, sîmbătăt la amiază, un cocteil în saloanele ambasadei. Au participat Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste și Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.Cu același prilej, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit un dejun.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 și 23 februarie a.c. în țară : Vremea va fi in general închisă și umedă. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de burniță și ploaie în Crișana, Banat Și Oltenia. în celelalte regiuni precipitațiile vor fi locale. atît sub sub formă de Vînt potrivit scurtă durată, dere ușoară, minimele vor fi prinse între minus 8 și plus 2 grade iar maximele vor oscila intre minus 2 și plus 8 grade. In București : Vreme în general închisă.

formă de ploaie cit și lapoviță și ninsoare, cu intensificări de Temperatura în scă- cu-
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la reșița Trei noi recorduri românești 
la campionatele internaționale de natațieAseară au început în bazinul acoperit din orașul Reșița întrecerile celei de-a 12-a ediții a campionatelor internaționale de natație ale României. în proba de 400 m liber, E. Aimer (România) a realizat 4’10’’ (nou record românesc). Anca Groza (România) a cîștigat proba de 200 m mixt cu timpul de 2’34”8/10 (record național). Un nou record românesc « corectat și M. Hohoiu, învingător
HOCHEI

Final spectaculos in

în cursa de 100 m spate (masculin) cu timpul de l’08”2/10.Alte rezultate : 100 m liber masculin — M. Slavic (România) 54’’8/10 ; 100 m liber feminin — Piliawskaia (Polonia) l'03”3/10 ; 100 m bras fete — Anca Georgescu (România) 1’19” 7/10 ; 100 m spate fete — Ildiko Sze- keres (Ungaria) 1’10’’ ; 200 m delfin masculin — Jerzy Czaplicki (Polonia) 2’13”7/10 ; 200 m delfin fete - Eva Majnarik (Iugoslavia) 2’33”l/10.
iîr';?';

„Cupa federației"

Sărbătoarea ceferiștilor
Sărbătorim astăzi „Ziua ceferiștilor", cald omagiu pe care întregul popor îl aduce glorioaselor lupte muncitorești revoluționare de acum 39 de ani, simbol al înaltei prețuiri de care se bucură munca harnică, ■ plină de răspundere a lucrătorilor drumului de fier, dăruită fără preget propășirii României socialiste. Pentru oamenii muncii din transportul feroviar, sărbătoarea de azi, devenită tradițională, are o deosebită semnificație. în aceste zile, s-au împlinit cinci ani de la Consfătuirea cu activul de bază al lucrătorilor de Ia calea ferată, cînd tovarășul Nîcolae Ceaușescu a făcut o amplă și temeinică analiză a activității feroviare, subliniind, cu deosebită claritate și concizie, sarcinile ceferiștilor în ansamblul muncii întregului popor, consacrată edificării socialismului, direcțiile principale ale dezvoltării și modernizării transportului pe calea ferată. Este. deci, prilejul unui 'rodnic bilanț al activității de pină acum, al înfăptuirilor din acest important sector al economiei și, deopotrivă, momentul propice pentru a prezenta chiar succint sarcinile care stau în fața feroviarilor în cel de-al doilea an al cincinalului.Relevăm cu mîndrie că. prin munca întregului ponor, prin munca ceferiștilor, s-au realizat pași importanți pe calea asigurării unui transport feroviar modem, în direcțiile indicate de conducerea partidului. Introducerea pe scară largă. într-un ritm susținut a fracțiunilor Diesel si electrică are o mare importanță pentru balanța energetică a tării și înseamnă. în transportul feroviar, o etapă calitativ nouă, superioară. Cele două principale magistrale feroviare electrificate — București— Brasov si Craiova—Filiasi—Tumu Severin—Orșova—Caransebeș—Cîlnic — sînt. în acest sens, o expresie a gradului de dezvoltare și modernizare a transportului pe calea ferată : se lu-

Ing. loan NICOLESCU, 
adjunct al ministrului transporturilor 

și telecomunicațiilor

crează intens la electrificarea a două noi linii : Filiași — Petroșani — Simeria — Mintia și Ad- jud — Ciceu, linii cu profil greu și trafic intens. In prezent. 84,4 la sută din volumul total al transporturilor de călători și mărfuri se realizează cu tracțiunile Diesel și electrică. Se asigură, de asemenea, dublarea liniilor, aceasta permitted creșterea considerabilă a capacității de circulație și de transport, a vitezelor, realizarea unui grad înalt de siguranță a circulației trenurilor de călători și marfă. Totodată, se extinde automatizarea principalelor procese ale exploatării legate de circulația trenurilor, mecanizarea îndeosebi a operațiilor de triere și incărcare-descăr- care. folosirea calculatorului electronic în vederea optimizării procesului de transport. Nu întimplător, în anul trecut, comparativ cu anul 1970, s-a înregistrat un spor de 5.8 la sută la traficul de marfă și de 5.7 la sută Ia cel de călători ; consumul specific de combustibil s-a redus cu 4,9 la sută față de plan și cu 6.5 la sută față de anul anterior : a continuat să se îmbunătățească siguranța si regularitatea circulației de călători și marfă.In fața transporturilor noastre ferate stau în celIea an al cincinalului sarcini mult sporite.anuluiurmează să crească cu 7,3 la sută la traficul de marfă și cu 2.2 la sută la traficul de călători. Folosirea rațională a mijloacelor și instalațiilor

trenurilorpe căile de-al doi-Comparativ cu realizările trecut, volumul prestațiilor

Aseară, în ultima zi a turneului internațional de hochei pe gheată dotat cu „Cupa federației", au avut loc partidele Budapesta — București B și Dynamo Berlin — București A. Fără îndoială „capul de afiș" al programului l-a constituit cel de-al doilea meci, în care se în- tilneau, de fapt, două' formații alcătuite în totalitate sau în majoritate din. hocheiștii susceptibili de a face parte din reprezentativele R. D. Germane și, respectiv. României care participă la întrecerile grupei B a campionatului mondial. Spre plăcuta surprindere a publicului spectator, hocheiștii bucureșteni au avut o comportare dintre cele mai bune.

deși au pierdut partida. Victoria a revenit hocheiștilor berlinezi cu scorul de 5—3 (1—1, 2—1, 2—1). al căror final de meci a fost mai bun și, am putea spune, determinant pentru victorie. Este de observat că sportivii bucureșteni au deschis scorul și apoi au condus cu 2—1. Pregătirea lor fizică nu Ie-a permis însă să mențină ritmul din prima parte a jocului.Meciul Budapesta — București B a revenit budapestanilor cu 7—3 (2—1, 2—1, 3—1).Trofeul oferit de federația noastră, organizatoarea turneului, l-a cîștigat echipa Dynamo Berlin.
În cîtevaTIR. Campionatele europene la »nne cu aer comprimat. Sîmbătă la Belgrad au început campionatele europene de tir la arme cu aer comprimat. Proba feminină de pistol a fost câștigată de sovietica Nina Stoliarov cu 379 p. Pe locul doi s-a clasat Nina Ivanova (U.R.S.S.). — 375 puncte, urmată de țintașa româncă Anișoara Matei cu 375 puncte, care a cucerit medalia de bronz. Pe echipe, România a ocupat locul 3.ȘAH. — Florin Gheorghiu și Vlas- tlmil Hort continuă să conducă in turneul de la Reykjavik. După disputarea a 10 runde și a unor partide întrerupte, în turneul internațional de șah de Ia Reykjavik, marii maeștri Florin Gheorghiu (România) și Vlastimil Hort (Cehoslovacia), se mențin lideri cu cite 7,5 puncte fiecare.

rînduriPATINAJ VITEZA. Au început campionatele mondiale. Pe pista de gheață a stadionului „Bisiet" din Oslo au început campionatele mondiale de patinaj Viteză. In proba de 500 m, pe rimul loc s-au clasat, la egalitate, olandezul Ard Schenk și norvegianul Roar Groenvold, care au realizat același timp : 40”4/100. Proba de 5 000 m a fast cîștigată de Schenk.HANDBAL. Finala C.C.E. Aseară, la Dortmund. în finala „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, echipa iugoslavă Partizan Bje- lovar a învins cu 19—14 echipa vest- germană V.F.L. Gummersbach.Intr-un meci internațional a- mical de handbal, disputat ieri la Caen, selecționata masculină a României a învins cu scorul de 18—12 (6—5) echipa Franței.

PROGRAMUL I

V

i
*

8,15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii. Din cuprins : 

Agenda pionierească ; Re
creația mare ; Invitație pe 16 
mm ; 43 de flori ; Film se
rial : „AH și cămila'* — episo
dul „Cămila intră în acțiune'* 
(sfîrșitul serialului).

10,00 Viața satului a In ajunul ce
lui de-al II-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
• Pentru că noi, cei mulți, 
ne-am unit. Reportaj-anchetâ 
despre începutul unui nou an 
agricol și despre cea dintîi 
primăvară a cooperativei a- 
gricole din satul Crovu, ju- 
dejul Dîmbovița ® „Tara în
treagă-! o grădină*4 — cîntece 
și jocuri populare.

11,10 Să înțelegem muzica. Ciclu de 
educație muzicală, prezentat 
de dirijorul Leonard Bern
stein : „Ce este modul

12.00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Sport • Schiul pe înțelesul

tuturor (emisiunea a Vl-a) 
a Marele premiu de sărituri 
din cadrul concursului hipic 
internațional din Berlinul oc
cidental, manșa a Iî-a $ Jocu
rile Olimpice de lamă de la 
Sapporo — retrospectivă fil
mată.

16,00 Postmeridian.
17.10 Film serial pentru tineret : 

„Planeta giganților*.
18,00 Cîntare patriei — Concurs 

coral interjudețean. Partici
pă : corul căminului cultural 
din comuna Leordeni, dirijor 
Ion lonescu ; corul sindica
tului învățămînt Tulcea, di
rijor Florea Pândei ; corul 
căminului cultural din comu
na Lelești, dirijor Vasile Po- 
peangâ ; corul de femei al 
casei de cultură Tg. Jiu, di
rijor Ion Muciucioara.

19.20 1001 de seri. Povestea Iui 
Rumcajs (I).

19.30 Telejurnal.
30.10 Reportajul săptămînii : „Ad

notări Ia o monografie** Emi
siune de Ion Sava.

20.30 Medalion Walt Disney.
21.20 Clujul... pe adresa dv. (par

tea I) — Emisiune de diver
tisment, organizată în colabo
rare cu Teatrul național și 
Opera română din Cluj, cu 
participarea Teatrului de pă
puși, a ansamblului „Mărți
șorul44 și a Liceului de core
grafie.

22,45 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL H

12.30 Concert de prins • Rapsodia 
a Il-a în do major de Geor
ge Enescu. Interpretează Fi
larmonica din Los Angeles. 
Dirijor : Zubin Mehta a Ron
do de Mozart. La plan Va
lentin Gheorghiu a Temă cu 
variațiuni de Wieniawski. So
list : Ion Voicu a Serenadă

I

HARGHITA

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:

MEHEDINȚI

! FAPTUL 
DIVERS 

j Odiseea lui 
I 215371- 
| 86285-9

IEste vorba, precum vă puteți imagina, de un vagon de cale ferată. Mai precis, o cisternă
I încărcată cu 10 tone de acid clor-sulfuric, descoperită ca fiind... de prisos in stația Nă-
Ivodari. După ce a stat acolo, cit a stat, a fost adusă tot... de prisos, in stația Cățelu, din Capitală. Aici, după ce personalul I gării a încercat s-o valorifice lafabrica de medicamente (care, în urma analizelor de labora- Itor, n-a acceptat-o) cisterna a fost, în cele din urmă, trasă pe o linie moartă. Aceasta, pen- Itru că în cei aproape doi ani de peregrinări, acidul și-a făcut „datoria", corodind oțelul, transformat acum într-o veri- Itabilă sită prin care soluția se scurge direct pe traverse. întrebarea este însă cine suportă I pierderea celor zece tone deacid, imobilizarea cisternei și deteriorarea acesteia ? Oare chiar nu interesează pe nimeni Io asemenea pagubă ? în ce ne privește, noi sesizăm cazul focurilor de resort și așteptăm, I apropo de acid, reacția cuvenită.
| Prețul...
I supra- 
prețului

• Grigore Finta, din Bicsad 
I (Satu-Mare), voia să cumpere o

cantitate de țigle și cupe de la 
depozitul de materiale al coope- 

Irativei de consum din Odoreu.
Dionisie Pop, șeful depozitului, 
i-a dat a înțelege însă că, pen
tru a cumpăra țigla, n-ar fi sufi- 

icient să achite numai contra
valoarea ei — suma de 3 300 lei. 
în cele din urmă, după ce s-au 

Imai tirguit ei cit s-au mai tir- 
guiț D.P. a ajuns la o cifră ro
tundă : 4 000 lei I A doua zi, 
de îndată ce și-a încasat pre- 

1 țul și... supraprețul, au apărut 
I la fața locului și organele de 
• urmărire penală. Acum, Dioni- 
Isie Pop așteaptă să vadă cum

„va prețui" această faptă in
stanța de judecată.

I Concesie 
| tragică

IS-a întimplat pe drumul național nr. 12, intre localitățile ISf. Gheorghe și MiercureaCiuc. Un autoturism, la volanul căruia se afla plutonierul Vasile Rad din Brașov, zbura ca un (bolid. Desigur, agent de circulație fiind, V.R. nu putea să nu-și dea seama că încalcă una dip prevederile de circulație a I cărei însemnătate, nu de puțineori, el însuși o subliniase in fața atitor conducători auto. De Idata aceasta, însă, ca șofer, grăbit fiind, și-a făcut, în mod excepțional, o concesie. Consecința : la km 38, autoturismul a I derapat, intrînd în șanțul stingal șoselei, după care s-a răsturnat. Accidentul a avut urmări I tragice. Atit șoferul, V.R., cit șio pasageră, aflată în autoturism, și-au pierdut viața.

constituie, în continuare, o îndatorire de 'frunte a feroviarilor. Pe baza măsurilor pe care ni le-am propus, se poate obține. o creștere substanțială a productivității muncii, astfel îneît peste 90 la sută din sporul de trafic să fie preluat fără mărirea numărului de lucrători. Importante sarcini revin în domeniul ridicării eficienței economice, prin reducerea prețului de cost și creșterea beneficiilor intr-o proporție mult mai mare decît în anul trecut.Programul de dezvoltare a transporturilor feroviare, auto și navale in perioada 1971—1975, adoptat recent de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.. stabilește o serie de obiective pentru înfăptuirea cărora va trebui să ne punem in valoare întreaga noastră energie și putere de muncă. Se impune să ne ocupăm cu mai multă perseverență de optimizarea relațiilor de transport in economie, deoarece, așa cum pe bună dreptate arăta conducerea partidului, un volum mare de transporturi se efectuează încă nerațional și în unele cazuri in mod inutil. De aceea, această sarcină va constitui una din preocupările noastre principale, urmărind ca transporturile să se desfășoare în cea mai deplină ordine și cu cheltuieli cit mai reduse. Intr-o mai mare măsură decît pină acum va trebui să stea in centrul atenției noastre aplicarea noilor tehnologii in transport, în rîndul cărora transcon- teinerizarea ocupă un loc important. Activitatea feroviară, ca de altfel a tuturor sectoarelor de transport, are . nu numai o mare însemnătate economică. dar și o deosebită importanță socială. Ca atare, o îndatorire a noastră de prim ordin este aceea de a obține un grad înalt de siguranță și regularitate în circulația trenurilor de călători și marfă.Așa cum sublinia secretarul general al partidului, transportul feroviar — principalul sistem circulatoriu al țării — trebuie să funcționeze cu precizia unui mecanism de ceasornic de bună calitate, în orice împrejurare. Iar în asigurarea bunei funcționări a acestui mecanism complex, factorul hotărî tor este omul. Ori cită dotare tehnică am avea, rezultatele sînt condiționate. în ultimă instanță, de munca harnică și disciplinată 
a lucrătorilor ceferiști, de pregătirea lor profesională, de gradul lor de conștiință și responsabilitate. De aceea, în toate acțiunile ce le întreprindem, vom ține mai mult seama de acest factor hotărîtor. creîndu-i toate condițiile necesare ducerii la bun sfîrșit a sarcinilor încredințate. Vom acționa cu hotărîre pentru întărirea, în continuare, a disciplinei, pentru perfecționarea metodelor de instruire profesională și control, pentru creșterea eficienței muncii politico-educative la toate nivelurile, Ia fiecare loc de muncă. Putem și trebuie, să realizăm un transport feroviar ireproșabil, din toate punctele de vedere. însuflețitoarele chemări la întrecere, entuziasmul cu care colectivele unităților di>n calea ferată au răspuns acestor chemări dovedesc hotărîrea fermă a ceferiștilor de a cinsti cum se cuvine tradițiile lor de muncă și luptă, de a-și realiza și depăși sarcinile ce le revin, la un înalt nivel calitativ.Ziua ceferiștilor este pentru lucrătorii drumului de fier un nou și minunat prilej de manifestare a caldei recunoștințe și profundului lor devotament față de conducerea partidului și statului, de reînnoire a angajamentului lor solemn față de patria socialistă de a acționa în continuare ca un detașament închegat și disciplinat, gata la cea dinții chemare, hotărît să-și dăruiască întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii programului stabilit de Congresul al X-lea al partidului, : propășirii României spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației socialiste.

MARAMUREȘ

SATU MARE

din 
de

Cine sînt

CURIER JUDEȚEAN

„Fiu de onoare 
al întreprinderii"
La uzina de anvelope „Victoria" 

din Florești s-a născut o frumoasă 
inițiativă : „Fiecare salariat — fiu 
de onoare al întreprinderii". Ea ur
mărește dezvoltarea calităților etice 
și morale ale oamenilor, formarea 
unei înalte conștiințe socialiste 
muncitorești. Acțiunea a luat ca
racterul unei adevărate întreceri a 
cinstei, conștiinciozității în muncă, 
a grijii pentru calitatea și rentabi- 
litclfe'a maximă a activității, colecti- 

. vufui. Cei mai buni din competiție . 
vor primi trimestrial fanionul hăr
niciei și al onoarei, iar la sfîrșit de 
an nobilul titlu : „Fiu de onoare al 
întreprinderii".

Roade ale hărniciei
Intr-un modern pavilion construit 

in centrul municipiului Tr. Severin, 
s-a deschis o expoziție cu cele mai 
reușite produse industriale realiza
te de cooperatori. Expoziția cuprin
de peste 500 de articole diverse : 
porți de fier forjat, garduri din 
prefabricate de beton, mobilă, țe
sături. broderie, cojoace, șerpare, 
ceramică etc. Expoziția permite o 
trecere in revistă a succeselor ob
ținute pină acum de cooperatorii 
mehedințeni in acest domeniu si 
constituie, totodată, un potrivit pri
lej de cunoaștere a preferințelor 
cumpărătorilor

ft VASLUI

„Avem cuvîntul!"
Din inițiativa comitetului jude

țean pentru cultură si educație so
cialistă, a consiliului sindicatelor șl 
a comitetului județean al U.T.C., a 
fost organizat un concurs al brigă
zilor artistice de la sate si orașe, 
sugestiv intitulat „Avem cuvîntul!“, 
Manifestarea, desfășurată pe etape, 
are menirea să stimuleze mișcarea 
artistică de amatori, atit pe linia 
interpretării. cit si a creării de 
texte cit mal valoroase, inspirate 
din realitățile județului.

română de Constantin Di- 
mitrescu și Impromptu de 
Ariutiunian. Solist : Cătălin 
Ilea, la plan Mariela Ilea 
a Poemul simfonic „Till 
Eulenspiegel4' de Richard 
Strauss. Orchestra simfonică 
din Bamberg. Dirijor : Heinz 
Wallberg.

13.13 Desene animate.
13,30 „Metamorfoze*4 — dramati

zare după schița lui Al. O. 
Teodoreanu.

14,00 închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de 

seară. Concertul orchestrei de 
cameră a filarmonicii din 
Tg. Mureș. Concert-maestru : 
Iuliu Hamza. Solist : Sidney 

l Harth (S.U.A.). Tn program : 
Haydn, Mozart, Enescu.

20.55 Săptămîna culturală bucureș- 
teană.

21,15 Agenda.
21,25 Din lumea științei. Emisiune 

consacrată aspectelor dina
mice ale activității de cer
cetare științifică din țară șl 
de peste hotare. Emisiune de 
Corneliu Rusu.

21,40 Film serial : „Invadatorii" 
(reluare).

cinema
A Puterea șl adevărul (ambele 
serii) : PATRIA - 10; 16; 19,45. 
EXCELSIOR - 9: 12.30; 16; 19.30.

Izvoare, 
de sănătate

In orașul Pitești se află circa 20 
izvoare de ape minerale, pe care 
localnicii le folosesc de ani de zile 
în tratarea diferitelor afecțiuni di
gestive si renale. Sînt asemenea 
izvoare pe străzile Crinului. Negru 
Vodă, Calea Bascov și altele. Pen- 
tfru mai buna lor valorificare, con
siliul popular municipal a trecut la 
identificarea și marcarea cu pre
scripții medicale a izvoarelor.. pre
cum șt la amenajarea' lor îh vede
rea sporirii debitului de. apă.

„Cerbul" — 
complex turistic
Intr-un pitoresc decor natural, la 

Vișeul de Sus a fost dat in folo
sință complexul turistic „Cerbul". 
Noul obiectiv cuprinde un hotel, un 
restaurant, un bar de zi și o cofe
tărie. înzestrat cu mobilier în stil 
maramureșan. complexul oferă con
diții optime de cazare și recreeze 
pentru numeroșii oaspeți români și 
străini care străbat frumoasele tra
see turistice din nordul Maramu
reșului.

„Bradul" mai înalt 
ca braziiLa Miercurea Ciuc s-a inaugurat 

un modern hotel — „Bradul". Noul 
obiectiv, cu 9 niveluri, dispune de 
peste 200 locuri confortabile de ca
zare, iar la parter de două restau
rante, dintre care unul cu autoser
vire și un bar de zi. Intre primii 
oaspeți ai noului hotel se vor afla, 
in curind, sportivii din cele șapte 
țări participante la ediția 1972 a 
Campionatului mondial de hochei 
pe gheată, grupa C. care se va 
făsura la Miercurea Ciuc.

Stagiune muzicală 
rurală

Incepînd din această lună Filar
monica de stat din Satu-Mare sus
ține. cu concursul unor dirijori de 
seamă din tară, un ciclu de con
certe educative destinate tineretu
lui sătesc din comunele județului. 
Inaugurat in comunele Livada si 
Ardud, cu un concert educativ 
George Enescu. ciclul va cuprinde, 
in continuare concerte-lecții con
sacrate creației compozitorilor 
Beethoven, Ceatkovslci, Mihail Jora 
Si alții. Frumoasa si entuziasta ini
țiativă a filarmonicii sătmărene 
merită, cu prisosință, aplauze I

LA C. E. I. L. SIBIU

Mobilier modern

cîștigătorii
400 de tineri mecanizatori 

județul Gorj au trăit clipele
emoție ale examenului, în cadrul 
unui concurs profesional pentru sta
bilirea celui mai bun mecanizator. 
După probele practice, care s-au 
desfășurat atît in ateliere cit și în 
cîmp, participanții la concurs au 
răspuns unor întrebări teoretice nu 
dintre cele mai ușoare. Concurența 
ău dovedit o bună pregătire, juriu
lui fiindu-i foarte greu să desem
neze cîștigătorii. De fapt, adevărații 
cîștigători vor fi beneficiarii re
coltelor.

„Steaua 
litoralului"

Constănțenii. mari iubitori de 
muzică populară și ușoară, iși cau
tă la fiecare început de primăvară 
„stelele" locale. A devenit o tradi
ție, căreia îi este consacrat un con
curs. Anul acesta. „Steaua litoralu
lui" a luat forma unei reușite și ri
guroase selecții, care a cuprins pes
te 400 candidați, recomandați de 
cluburi, case de cultură și cămine 
culturale Finalista — 13 și o sin
gură „stea". Exigență Nici nu pu
tea fi altfel cînd. la cele trei seri 
ale finalei și-a spus cuvîntul un 
juriu de peste 7 000 spectatori.

multifuncționalPrin folosirea pe scară largă a noilor tehnologii de fabricație și prin stabilirea unui dialog permanent cu cumpărătorii, son- dînd preferințele acestora. Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Sibiu se prezintă în acest început de an cu un bogat sortiment de noJ tipuri de mobilă modernă și de bună calitate. Printre noutăți se numără cuierele ..Margareta" și „Vișeu". două piese cu funcționalități multiple, o bibliotecă modulată, o garnitură pentru tineret (canapea, fotolii și măsuță) și un nou tip de birou 1007“ cu furnire exotice și de nuc.
a Atunci l-am condamnat pe toți 
la moarte : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20.30, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
CENTRAL - 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30.
• Poveste de dragoste : CAPITOL
— 9; 11.30; 13,45; 16; 18,30; 21.
• Osceola ; FESTIVAL - 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
a Locotenent Bullitt : FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18,15; 20.30, 
LUCEAFĂRUL - 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, BUCUREȘTI - 8.30; 
11; 13,30: 16: 18,30; 21.
• Fuga: FLAMURA — 11: 16:
19.30.
A Ultimul războinic : SCALA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18.30; 21, FERO
VIAR — 8,45; u; 13,30; 16; 18.30:
20.45, MELODIA - 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30: 20,45.
A Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FLOREASCA - 15.30; 18; 20,15.
A Hugo șî Josefina : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
a Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9; 10; 
11,30: 12.45.
a B. D. la munte șl Ia mare : 
DOINA - 16; 18,13; 20,30.
A Love Story : VICTORIA — 9; 
11.15; 13,30; 16: 18.30; 20,45, MIO
RIȚA - 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18;
20.30, BUCEGI — 10; 12; 15.45; 18: 
20,15.
A Decolarea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE - 15,30: 17.45: 20 
A Mirii anului £1 : TOMIS — 9; 
11.15: 13.30; 15,45: 18.15; 20.30, ARTA
— 15.30: 18: 20.15.
a Dulcea pasăre a tinereții — 
9.30; 12: 14,15, Vera Cruz — 16,30;
18.45, Strigătul - 21 : CINEMATE
CA (sala Union).

A Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
BUZEȘTI - 15.30; 18; 20,15.
A Waterloo : POPULAR — 15.30; 
19, RAHOVA - 15,30; 19.
A O duminică pierdută : PRO
GRESUL - 16; 18; 20.
A Aventuri în Ontario : GLORIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30,
MODERN - 9; 11,15: 13.30; 16:
18,15; 20.30,
A Trenul : LIRA — 15.30; 18: 20.15, 
VITAN - 15.30: 18; 20,15.
A Livada din stepă : FERENTARI
- 15.30; 17,45; 20.
A Tick... Tick... Tick... : FLACA- 
RA - 15,30; 17,45: 20.
A Mihail Strogoff : COSMOS — 
15,30; 18: 20.15.
A Copacii mor în picioare : DRU
MUL SĂRII - 15,30; 17,45; 20.
A Anna celor o mie de zile : PA
CEA - 15,45; 19.
a Neînfricatul Gyula, vara șî Iar
na : LAROMET - 15,30; 17,30:
19,30.
A Articolul
15,30: 19.
A Cea mai
RORA — 9;
20,15.
a Floarea de cactus : CRÎNGAȘI
- 15.30; 18: 20.15.
A Un amanet ciudat — 9—18,30 în 
continuare ; Program de filme do
cumentare - 20,15 : TIMPURI NOI 
A O floare și doi grădinari : CIU
LEȘTI - ti: 15,30; 19.
a Marele premiu : MOȘILOR — 
15,30; 19
A Castanele sînt bune : VIITO
RUL - 15,45; 18: 20,15.
A Vagabondul : MUNCA - 10.30: 
15,30; 19.

teatre

420 : UNIREA - U;

frumoasă soție : AU- 
11.15; 13.30: 15,45: 13:

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a palatu
lui) : Ciclul : Lucrări camerale de 
Mozart. Interpretează Cvartetul 
„Pro Arte** — 20.
a Opera română : Motanul în
călțat — .11; Răpirea din serai — 
19,30.
a Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30: Ana Lugojana — 
19,30.
a Teatrul național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf? — 10.30; 
O scrisoare pierdută — 15,30; Take, 
lanke și Cadlr — 20: (sala Stu
dio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10,30; Moartea ultimului 
golan — 15.30; Jocul de-a vacan
ța — 20.
a Teatrul de Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 10.30; Intîl- 
nirl ; Recital de versuri — 15.30: 
Nicnic — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 10; Leonce șî 
Lena — 15; D-ale carnavalului — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Domnișoara de Belle-Isle — 10: 15: 
Spectacol de poezie și muzică — 
20.

a Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 15; Vicleniile lui Scapin — 19,30.
A Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10: Adio Charlie — 15,30: 
Omul care... — 19.30; (sala Stu
dio) : Sora cea mare — 10.30: Sus 
pe acoperiș... In sac — 16: Gaițele
- 20.
a Teatrul Giulești : Geamandura 
— 10: De viață, de dragoste... — 
16: Măsură pentru măsură —
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă** : Comoa
ra din Insula piraților ~ 10.
A Teatrul „Țăndărică4* (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-PIum — ii: (sala din str. 
Academiei) : Căluțul cocoșat — 
11; (sala Tehnîc-club) : O poveste 
cu cîntec — 11.
a Teatrul evreiesc de stat : Ma
tineu literar muzical — 11; Bara- 
șeurn ’72 — 19,30.
a A.R.Î.A. prezintă (în sala an
samblului artistic „Rapsodia ro
mână") : Spectacol susținut de 
Ansamblu! folcloric de stat al Re
publicii Populare Ungare — 19.30. 
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasîîescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30; (Ia Sala palatului) : 
Vine, vine,., olimpiada ! — (pre
mieră) — 20.
a Circul Globus : *72 circ *12 — 
10; 16: 19.30.
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I Cămătarul
I Deprins cu cîștiguri ușoare, 

Gheorghe Stoleru, de la fabrica

Ide încălțăminte „Partizanul" 
din Bacău, s-a gindit să-și înșele propriii săi tovarăși de

I muncă. Profitînd de nevoile u- 
nora dintre ei, el le oferea cu im- 
prumut anumite sume de bani, 
dar la scadență le pretindea 

Idobinzi mai mult decît cămătă- 
rești. Pentru cei 800 lei îm
prumutați muncitoarei Victoria

I Zaharia, pe timp de 2 săptă
mâni, i-a cerut, nici mai mult, 
nici mai puțin, decit 160 lei.

I Sume tot atît de mari le-a pre
tins și Măriei Atanasiu, Elenei 
Lupu, lui Eftimie Roman și 
altor colegi de muncă. Nici cel

Imai avar cămătar nu s-ar fi 
gindit vreodată să perceapă o 
asemenea dobîndă. Nu e vorbă, 
Ică. trimis in judecată pentru a- 
ceste fapte, nici instanța nu a 
fost mai puțin darnică : Gh. S. a

I încasat, pentru camăta primită, 
doi ani de închisoare.

! Plecat
| fără adresăDe aproape 5 ani, Costache V.
IConstantinică, fost muncitor la bazinul nou din portul Galați, a dispărut din oraș, uitindu-și Iaici soția și fetița. A uitat de familie, dar și de obligațiile pe care le are față de ea : plata I pensiei lunare de întreținere a fetiței, de 220 lei, stabilită de la 1 noiembrie 1967. între timp, a fost condamnat, pentru aceeași I amnezie, la un an și trei luni închisoare. Costache V. Con- stantinică, de fel din comuna IGorbănești (Botoșani), este insă de negăsit. A mai trecut o dată prin comuna natală, înșelind Icițiva din bătrinii satului, luin- du-le bani cu promisiunea că le va aduce lemne de la pădure și dus a fost cu bani cu tot. Cine Iștie de existența lui îi poate a- minti că datoria nu se usucă. Dimpotrivă. înverzește !

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU
și corespondenții „Scînteii"



viața internațională
„Este necesar să se întreprindă 
cît mai curind acțiuni concrete 

in vederea unui sistem 
de securitate pe continent”

Noi luări de poziție în favoarea conferinței 
general-europene

SPJ Declarația de la Praga privind pacea, securitatea și colaborarea in Europa demonstrează a- bordarea realistă a problemelor securității europene de către statele socialiste, relevă, într-un articol redactional, cotidianul social-democrat danez „Aktuelt". Dînd o înaltă apreciere inițiativelor țărilor socialiste în legătură cu pregătirea conferinței ge- neral-europene, ziarul subliniază că „este necesar să se întreprindă acțiuni concrete în vederea realizării, cît mai curind cu putință, a unui sistem de securitate în Europa". -Intr-un Interviu acordat pdstu- lui de radio „Vocea R.D.G.", Raymond Bousquet, deputat în Adunarea Națională a Franței din partea U.D.R., a declarat că recenta consfătuire de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia a atras din nou atenția asupra necesității convocării conferinței general- europene pentru securitate și colaborare, relatează agenția A.D.N. Toate statele europene trebuie să promoveze o politică de normalizare a relațiilor lor politice, economice și culturale, a spus Raymond Bousquet.Cu același prilej Meta Ditzel, deputată în parlamentul danez din partea Partidului radical, a subliniat că normalizarea relațiilor între toate statele europene constituie o premisă esențială pentru înfăptuirea securității și colaborării. Ea a arătat că poporul danez nu dorește să mai treacă vreodată printr-un război și, de aceea, luptă cu toată energia pentru pace și securitate în Europa, în întreaga lume.ra Referindu-se . la convocarea conferinței general-europene consacrate securității și colaborării, Niilo Hămălăinen, președintele Confederației Sindicatelor din Finlanda, a declarat, într-un interviu acordat ziarului „Trud“, că sindicatele finlandeze sprijină cu căldură această idee. După ce s-a referit la rolul activ al Finlandei în pregătirea conferinței general-europene. Niilo Hămălăinen a subliniat că. într-o Europă pașnică, trăind în condițiile destinderii și colaborării internaționale, pot fi create perspective mult mai bune pentru
BELGRAD-

Jubileul de o jumătate de 
secol de la apariția primului 
număr al ziarului „Borba“ — 
astăzi organ al Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia — a prilejuit in cursul 
zilei de simbătă la Belgrad o 
suită de momente semnificative, 
încheiate printr-o adunare so
lemnă desfășurată seara, la Casa 
sindicatelor, în prezenta unor 
personalități marcante ale vieții 
publice iugoslave, a membrilor 
colectivului „Borbei", a repre
zentanților principalelor ziare Și 
publicații periodice, a numeroși 
corespondenți străini de presă.

După cuvintul de deschidere 
al lui Aleksandar Mihailovici, 
președintele Consiliului munci
toresc al întreprinderii de 
presă „Borba", a prezentat 
o expunere Aii Șukria, se
cretar general al Conferinței Fe
derale a U.S.P.M.l. Adunarea 
festivă s-a încheiat cu prezen
tarea unui film documentar 
consacrat evocării existenței de 
50 de ani a ziarului „Borba".

In semn omagial, numărul ju
biliar de sîmbătă al „Borbei" a 
fost deschis prin reproducerea 
in facsimil a paginii intii a 
primului număr al ziarului, a- 
părut acum 50 de ani. In cursul 
dimineții au avut loc reuniuni 
festive ale colectivului de re
dacție și ale colectivului casei 
de editură „Borba". La amiază 
a fost inaugurată la Casa 
de cultură a orașului Belgrad, 
expoziția lucrărilor de arhitec
tură, premiate in cadrul con
cursului „Borba".

Apărut, după cum se știe, la 
19 februarie 1922, la Zagreb, din 
inifiativa Partidului Comunist 
Iugoslav, care se afla în ilegali
tate în acea perioadă, ziarul 
„Borba" a militat de la primele 
sale numere pentru un viito” mai bun al oamenilor muncii 
iugoslavi, pentru eliberarea so
cială și națională, pentru inde
pendența tării. Interzis de au
torități in 1929, „Borba" a re
apărut în 1941, ca organ al parti
dului comunist, la Titovo-Uzice, 
in zilele eroicei lupte de re
zistență națională împotriva 
cotropitorilor fasciști. După eli
berarea țării, in anii construc
ției socialiste, „Borba" s-a aflat 
in primele rînduri ale presei 
comuniste iugoslave. în opera 
condusă de partid pentru dez
voltarea social-economică a ță
rii, pentru întărirea unității po
poarelor iugoslave, chezășia 
mersului înainte al societății 
socialiste.

Atît manifestările din zilele 
precedente, de la Zagreb, cît și 
cele de simbătă de la Belgrad, 
consacrate aniversării ziarului 
„Borba". s-au desfășurat, dună 
cum se știe, sub ausni"liJe pre
ședintelui losip Broz Tito.

George IONESCU 

mișcările progresiste, pentru viața păturilor muncitoare, decît intr-o Europă divizată in blocuri și grupări opuse.ra La Sofia a avut loc o întru- ““ nire a reprezentanților partidelor, organizațiilor. mișcărilor țărănești și ai partidelor de centru din Europa, la care a fost examinată propunerea cu privire la organizarea unei întîlniri a reprezentanților partidelor și organizațiilor țărănești din Europa în sprijinul ideii securității și colaborării, anunță agenția B.T.A.Gheorghi Traikov, secretar al Uniunii populare agrare bulgare, președintele Adunării Populare a R. P. Bulgaria, a prezentat un raport cu privire la inițiativele în vederea organizării unei asemenea reuniuni.Participanții au lansat un apel pentru convocarea unei întîlniri țărănești europene la Sofia, consacrate problemelor securității și colaborării pe continent.
★Tot la Sofia a avut loc o ședință a conducerii Comitetului național pentru securitate și colaborare europeană cu președinții și secretarii Comitetelor pentru securitate și colaborare, recent constituite în R.P, Bulgaria. Președintele Comitetului Național, Dimităr Bratanov, a prezentat o informare in legătură cu viitoarea adunare de la Bruxelles a reprezentanților opiniei publice europene și problemele pe care aceasta și le propune spre dezbatere. Hotărîrea de a se convoca această adunare, a spus el, constituie un succes deosebit al forțelor sociale de pe continent, este rezultatul dorinței fierbinți a popoarelor de a trăi în pace și înțelegere, deziderat vital a cărui înfăptuire poate fi apropiată prin convocarea conferinței general-europene.

Stabilirea de relații 
diplomatice între 

R.P. Chineză și ArgentinaPEKIN 19 (Agerpres). — Guvernele R. P. Chineze și Republicii Argentina au hotărît să stabilească, începînd de la 19 februarie, relații diplomatice, pe baza respectului reciproc al principiilor suveranității, integrității teritoriale. neamestecului in treburile interne, egalității și avantajului mutual — anunță un comunicat transmis de agenția China Nouă. Comunicatul — semnat la București de ambasadorul R. P. Chineze în România. Cian Hai-fun. și Jose Maria Ruda, ambasador. subsecretar pentru afacerile externe și culte al Argentinei — precizează că guvernul argentinean recunoaște guvernul R. P. Chineze ca singurul guvern legal al Chinei, menționează agenția China Nouă.
UN NOU FRONT PENTRU 

ELIBERAREA ANGOLEIDAR ES SALAAM 19 (Agerpres). — Extinzind lupta împotriva trupelor colonialiste portugheze, Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei a deschis un nou front în sudul țârii, in regiunea rîului Kunene — a declarat reprezentantul .M.P.L.A., Daniel Cipenda, în cursul unei conferințe de presă ținute in capitala tanzaniană.Reprezentantul M.P.L.A. a declarat că acțiunile forțelor patriotice în sudul țării se desfășoară cu succes. în pofida faptului că administrația portugheză a mobilizat in zonă aproximativ 10 000 de soldați.

agențiile de presă transmit:
în întîmpinarea alegeri

lor pentru Seim. Agenția p a p. anunță că în Polonia au fost publicate listele de candidați pentru alegerile în Seim, ce vor avea Ioc la 19 martie. în listele electorale ale Comitetului Frontului Unității Poporului I sînt înscriși 625 de candidați, urmînd ca dintre ei să se aleagă cei 460 de deputați în parlamentul polonez. Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. este înscris pe lista can- didaților în. orașul Sosnowec din Si- lezia, iar Piotr Jaroszewicz. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, candidează la o circumscripție electorală din Varșovia.
Președintele Franței, Geor- ges Pompidou, și-a amînat vizita pe care urma să o facă la Londra, în zilele de 19—20 februarie, la sugestia premierului britanic Edward Heath, s-a anunțat la Paris. Principalul motiv al amînării acestei vizite l-a constituit greva minerilor din industria cărbunelui, precizează oficialitățile londoneze.
Președinții comitetelor na

tion^ nentru recunoaște
rea R.D.G. din Danemarca- Fin- landa. Islanda. Norvegia și Suedia au adresat participanților la sesiunea Consiliului Nordic, care are loc la

Atac al patrioților laoțieni împotriva trupelor mercenare tailandez#

LONDRA PAȘI SPRE SOLUTIONAREA 
REVENDICĂRILOR MINERILOR GREVIȘTILONDRA 19. — Corespondentul nostru, N. Plopeanu, trans

mite : In cursul zilei de vineri, pină noaptea tirziu, au continuat 
tratativele dintre liderii Uniunii naționale a minerilor și Consi
liului național al minelor. După cum se știe, minerii au cerut 
satisfacerea revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață si muncă.Refuzul persistent al Consiliului național al cărbunelui (N.C.B.) și al guvernului de a accepta revendicările minerilor a împins lucrurile spre o situație deosebit de dificilă : lipsa curentului electric ca urmare a epuizării rezervelor de combustibil a determinat închiderea multor fabrici și uzine și concedierea temporară a sute de mii de muncitori. Fermitatea celor 280 000 de mineri greviști, solidaritatea și simpatia de care ei s-au bucurat din partea celorlalte categorii de oameni ai muncii au determinat patronatul și guvernul să cedeze. A- ceasta s-a anunțat abia după întrevederea de vineri noaptea dintre premierul Heath și reprezentanții părți-

O delegație 
a P. C. Italian 

a sosit la BagdadBAGDAD 19 (Agerpres). — La invitația Partidului Baas și a guvernului irakian, o delegație a Partidului Comunist Italian, din care fac: parte Giancarlo Pa jetta.' membru al Biroului Politic și a! Direcțiunii Partidului Comunist Italian, Romano Ledda și Dino Sanlorenzo, membri ai Comitetului Central, a sosit la Bagdad.Delegația P.C. Italian urmează să aibă întîlniri cu reprezentanți ai guvernului irakian, ai Partidului Baas și ai altor forțe politice, informează ziarul „Unita".
Apel adresat țărănimii din Coreea de sud

ADOPTAT LA CONGRESUL UNIUNII OAMENILOR MUNCII
DIN AGRICULTURA R.P.D. COREENEPHENIAN 19 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. informează că părtici- panții la cel de-al II-lea ‘Congres al Uniunii oamenilor muncii din agricultura R.P.D. Coreene au adoptat textul unui apel adresat . țărănimii din Coreea de sud.în apel se arată că. în urma transformării Coreei de sud într-o colonie și bază militară a imperialismului S.U.A., țăranii sud-coreeni — care formează majoritatea covîrșitoa- re a populației — suferă de pe urma exploatării și a lipsei de drepturi democratice și sociale. Lupta revoluționară a țăranilor sud-coreeni. se subliniază în apel, poate fi încununată de succes, sub conducerea Partidului Revoluționar pentru Reunifi- care, în strînsă unitate cu lupta mun

Helsinki, o scrisoare deschisă în care se cere celor cinci țări nordice să-și normalizeze relațiile cu R. D. Germană pe baza normelor dreptului internațional, informează agenția A.D.N. în scrisoare se cere, de asemenea. ca țările amintite, să intervină pentru primirea celor două state germane în O.N.U.
Comunicat sovieto-so- 

malOZ. comun'oatul publicat la încheierea vizitei în Somalia a ministrului apărării al U.R.S.S., mareșalul Andrei Greciko, se arată că, în cursul convorbirilor purtate cu conducătorii somalezi, au fost examinate aspecte ale cooperării militare dintre U.R.S.S. și Somalia și ale dezvoltării acesteia, precum și alte probleme actuale ce interesează ambele părți.
Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, sosit sîmbătă la Cairo, a conferit cu ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt. Murad Ghaleb — transmite agenția M.E.N.
Un purtător de cuvînt rd 

Casei KJbe 3 declarat că Admi- nistratia S.U.A. a aprobat, la 16 februarie. 51 de licențe de export pentru Uniunea Sovietică privind ma- șini-unelte și alt utilai. în valoare de 367 milioane dolari. El a declarat că 

lor aflate în conflict. Ca urmare a succesului realizat, liderii sindicatului minerilor au recomandat greviștilor să accepte condițiile negociate Votul minerilor va avea loc in zilele următoare. Pichetele greviștilor vor înceta imediat, pentru a permite centralelor termoelectrice să se aprovizioneze cu combustibil. După toate probabilitățile, lucrul în mine va putea reîncepe într-o săptămînă. in cazul în care minerii vor accepta propunerile oficiale.
paris Reuniunea

unor partide socialiste din EuropaPARIS 19 (Agerpres). — Reuniți la Paris, sub președinția deputatului belgian Lucien Radoux, reprezentanții partidelor socialiste din opt țări membre sau candidate la Piața comună au procedat la un schimb de 
o păreri asupra problemelor ridicate de lărgirea C.E.E. și au hotărît pregătirea unei conferințe destinate definirii politicii sociale în, cadrul C.E.E.Purtătorul de cuvînt al Partidului laburist irlandez. Justin Keating, a subliniat, in cadrul dezbaterilor, că rezultatul referendumului asupra aderării Irlandei la Piața comună este strîns legat de reglementarea problemei nord-irlandeze. Delegatul socialist danez. Moller, a subliniat, la rîndul său. că rezultatele referendumului privind aderarea Danemarcei 

citorilor. a tineretului și studenților pentru formarea unui front antiim- perialist de salvare națională, care să cuprindă cele mai largi mase ale populației. Arătînd că unificarea pașnică a țării constituie sarcina națională supremă, apelul adresează țărănimii sud-coreene „îndemnul de a pune în centrul atenției opiniei publice convorbirile dintre organizațiile de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și din Coreea de sud. ca un prim jalon pe calea unificării patriei, de a desfășura largi acțiuni în vederea înlocuirii acordului de armistițiu în Coreea printr-un acord de pace între Nordul și Sudul țării, urmat de convorbiri politice care să ducă la soluționarea problemei unificării patriei".

Administrația S.U.A. a aprobat, în 1971, licențe de export pentru livrarea unor utilaje Uniunii Sovietice în valoare de 1.27 miliarde dolari.
In localitatea belgiană Tour- 

hout, regiunea Anvers, a fost 
deschisă o expoziție de fotogra
fii și artizanat. în cadrul acțiu
nilor de popularizare a realiză
rilor României in domeniul tu
rismului. La vernisaj a fost pre
zentat un film in culori, realizat 
de Asociația pensionarilor din 
Belgia, care face cunoscute o se
rie de obiective turistice româ
nești — monumentele din nordul 
Moldovei, litoralul Mării Negre, 
stațiunile montane. Au fost de 
față reprezentanți ai Partidului 
socialist belgian, deputați din 
Anvers membri ai ambasadei 
române de la Bruxelles.

La consfătuirea președin
ților sfaturilor județene și 
orășenești din Ungaria au fost dezbătute unele probleme ale dezvoltării urbanistice și economice a. localităților țării. Jozsef Bondor. ministrul construcțiilor și urbanisticii, a făcut cunoscut particioanfilor hotărîrea guvernului în legătură "U concepția dezvoltării localităților ță-

Ecuadorul va menține 
relațiile cu statele 

socialiste
INTERVIUL NOULUI 
PREȘEDINTE LARARIO DE JANEIRO 19 — Corespondentul nostru, V. Oros, transmite : în cursul unui interviu acordat ziariștilor străini, noul președinte ecua- dorian, generalul Guillermo Rodriguez Lara, a anunțat că guvernul său va menține nealterată politica de. apărare a mării teritoriale de 200 de mile, care constituie de mai mult timp obiect de conflict cu S.U.A., soldat pină acum cu capturarea și amendarea mai multor nave de pescuit nord-americane. Cu același prilej, noul președinte a declarat că guvernul său va menține relațiile, diplomatice și comerciale cu țările socialiste.Fără a intra în explicarea motivelor care au determinat restabilirea constituției din 1945, Lara s-a declarat ..perfect de acord" cu textul a- cesteia. Constituția din 1945. care s-a aflat in vigoare doar 200 de zile, a fost aprobată de către o adunare constituantă în care forțele progresiste aveau o reprezentare maiori- tară si. între altele, a reglementat funcționarea sindicatelor și a legalizat dreptul la grevă.La Quito. Guavaquil și In celelalte centre ale Ecuadorului, situația continuă să fie calmă, fără incidente. Tn aproape toate provinciile ecuadorienn au fost'instalate noi autorități rmlitare și civile, desemnate de guvern.

*QUTTO 19 (Agerpres). — Prlntr-o hotărire prezidențială. în Ecuador a fost constituit un Consiliu de guver- nămînt care va exercita funcțiile legislative și fiscale — anunță agenția France Presse.
reprezentanților

Ia Piața comună va fi în mare măsură condiționat de avantajele pe care C.E.E. va conveni să le acorde Suediei, țară nemembră a comunității, dar cu care Danemarca are strin- se legături, în special comerciale.Luind cuvintul în numele Partidului Social Democrat din R. F. a Germaniei, Herbert Wehner s-a referit la situația politică din țară, și'a inț sistat asupra faptului că partidul său va face „un mare efort pentru ca tratatele semnate cu U.R.S.S. șl Polonia să fie ratificate de către Bundestag".Franqois Mitterand, secretar general al P.S Francez, a expus la rîndul său poziția socialiștilor francezi, pe plan intern și vest-european, evo- cînd relațiile între partidele socialiste din Europa occidentală și, în special, cele dintre socialiștii francezi și vest-germani.Biroul de legătură al partidelor socialiste din țările C.E.E. a hotărît cu această ocazie să examineze în viitoarele luni problema fiscalității in interiorul Pieței comune.
R. P. Mongolă și Japonia 

au stabilit relații 
diplomaticeULAN BATOR 19 (Agerpres). - A- genția Monțame a difuzat un comunicat privind stabilirea de relații diplomatice. la rang de ambasadă. între R. P. Mongolă și Japonia. Cele două părți își exprimă convingerea că acest pas va contribui la dezvoltarea colaborării economice și culturale dintre Mongolia și Japonia, arată comunicatul.

rii, care se referă,, printre altele, la amplasarea noilor obiective industriale și la dezvoltarea unor centre comunale moderne care să asigure în mai bună măsură necesitățile populației pe diverse planuri.
Reprezentanții coaliției 

de stingă Frente Amplio au denunțat. în prima ședință a noii Camere a deputaților din Uruguay, arestarea fostului deputat Ariel Collazo. De trei zile. Collazo, lider al Mișcării revoluționare orientale (M.R.O.). grupare ce face parte din Frente Amplio. se află reținut în închisoarea din Montevideo fără să se explice motivele arestdrii sale. El nu mai beneficiază în prezent de imunitate parlamentară, deoarece nu a fost reales.
Anwar Sadat,Republicii Arabe Egipt, l-a primit simbătă la Cairo pe ministrul apărării al Uniunii Sovietice, mareșalul Andrei Greciko. care face o vizită oficială de prietenie in Egipt, anunță agenția T.A.S.S.
Doi studenți spanioli, An~ tonio Perez Aldehuela și Santiago Carballo Quiroga, au fost condamnați, de Tribunalul Ordinii Publice din Madrid, la patru și. respectiv, doi ani închisoare, sub acuzația de apartenență la partidul comunist și „propagandă ilegală", informează agenția France Presse. Aldehuela a fost condamnat. de asemenea, la plata unei amenzi de 10 000 pesetas.
A sord mivernani!®ntal so- 

vieto-cubanez. u Moscova 8

Convorbiri polono-iugoslave
VARȘOVIA 19 (Agerpres). — După cum informează agenția PAP, Mialko Todorovici, președintele Adunării Federale a R.S.F. Iugoslavia, membru al Prezidiului U.C.I., s-a aflat, intre 14 și 19 februarie, la odihnă în Polonia, El a fost primit de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri. în convorbirile ce au avut loc cu acest prilej au fost abordate o serie de probleme pri

Plenara C. C. al P, C.
din Cehoslovacia

RAPORTUL PREZENTAT DE G. HUSAKPRAGA 19 (Agerpres). — în raportul prezentat la Plenara Comitetului Central din 17—18 februarie, Gustav Husak, secretar general al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că rezultatele pozitive obținute anul trecut permit să se traseze sarcini mai complexe pe anul 1972 și în anii următori. Reamintind tendințele pozitive predominante în cadrul întregii economii naționale cehoslovace în 1971, el a arătat că ritmurile rapide de dezvoltare a producției materiale au fost atinse pe seama creșterii productivității muncii. A fost pusă la punct aprovizionarea continuă cu cărbuni și energie electrică. S-a îmbunătățit aprovizionarea populației cu mărfuri alimentare și industriale, iar schimburile comerciale externe au depășit cu mult nivelul mediu prevăzut de cel de-al cincilea plan cincinal. Realizarea unor măsuri importante in domeniul asigurărilor sociale și salariilor a contribuit la creșterea nivelului consumului personal cu peste 5 la sută.în continuare. G. Husak a subliniat că, în cursul actualului cincinal, însemnate eforturi și considerabile mijloace financiare vor fi orientate către soluționarea unor probleme care s-au acumulat în decurs de peste zece ani. Printre acestea se numără, în
Sarcinile industriei ușoare 
în dezbaterea Plenarei 
Comitetului orășenesc 

Moscova al P.C.U.S.MOSCOVA 19. — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : Industria ușoară din Moscova va avea anul acesta sarcini noi. sporite. Printre altele, vor fi elaborate și incluse în producția de serie 18 500 noi tipuri-de țesături,' tricotaje, încălțăminte, mobilă, mărfuri de uz casnic, produse alimentare.în actualul cincinal, la Moscova urmează să fie date în exploatare 1 000 de magazine. 800 de cantine-res- taurant, braserii și restaurante. 1 200 întreprinderi pentru servicii casnice și comunale, pentru care au fost prevăzute investiții de peste 500 milioane ruble, s-a arătat la Plenara Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S'., care a dezbătut probleme privind sporirea producției și îmbunătățirea calității mărfurilor de larg consum, precum și extinderea rețelei serviciilor.
cairo Congresul Național al Uniunii 

Socialiste Arabe și-a încheiat lucrările
CAIRO 19. — Corespondentul nostru, Nicolae N. Lupu, transmite : După trei zile de dezbateri, la Cairo s-au încheiat lucrările Congresului Național al Uniunii Socialiste Arabe. Participanții au adoptat în unanimitate mai multe rezoluții și recomandări ale congresului referitoare la sarcinile uniunii in etapa următoare.în cadrul ședinței finale a luat cuvintul președintele Anwar Sadat.

fost semnat acordul guvernamental sovieto-cubanez privind acordarea de asistență tehnică Republicii Cuba în domeniul extinderii termocentralelor electrice și al construirii liniilor de transport al curentului electric.
Patru posturi deaparținind unor radiosocietățiperuanede telecomunicații particulare au trecut sub controlul statului, printr-o hotărire a guvernului. Informează
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vind dezvoltarea social-politică și *- conomlcă în cele două țări, raporturile dintre Polonia și Iugoslavia, precum și unele chestiuni internaționale de interes reciproc. Au fost relevate evoluția rodnică a colaborării în trate domeniile relațiilor bilaterale și hotărîrea ambelor părți de a dezvolta această colaborare.Mialko Todorovici a avut, de asemenea, o întrevedere cu mareșalul Seimului, Dyzma Galaj.

primul rînd, rămînerea în urmă a bazei energetice și de combustibil, modernizarea industriei, dezvoltarea construcților de locuințe, a transportului și a altor servicii pentru populație. El a criticat faptul că o serie de întreprinderi nu asigură in proiectele lor indicii de calitate prevă- zuți de planul cincinal, cer o creștere a forței de muncă, a investițiilor cu mult mai mare decît cele prevăzute de acest plan și formulează mari cerințe față de import.Raportorul a arătat apoi că, în concordanță cu hotărîrile Congresului al XIV-lea al partidului, la întreprinderile indicate pentru acest-e^cop, se pregătește verificarea în practică a principiilor raționalizării muncii și perfecționării sistemului de salarii. Scopul acestui sistem este de a întări legătura între munca efectuată și retribuirea sa. de a spori gradul de exigentă în aprecierea muncii.
SCRISOAREA GUVERNULUI 

INDIAN ADRESATĂ 
SECRETARULUI GENERAL 

AL O.N.U.DELHI '19 (Agerpres). — După cum anunță agențiile Associated Press și Reuter, guvernul indian a dat publicității, sîmbătă, o scrisoare adresată secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, în care declară că, este pregătit să aibă „convorbiri directe cu guvernul pakistanez, la orice dată, la orice nivel și fără condiții prealabile". Totodată. în scrisoare. este exprimată convingerea guvernului indian că ..o pace durabilă între India și Pakistan poate și trebuie să fie realizată în cel mai scurt timp posibil. In interesul celor două țări și popoare". Guvernul indian — menționează scrisoarea — speră ca guvernul Pakistanului să răspundă la această inițiativă într-o manieră pozitivă și constructivă.Agenția Associated Press subliniază că data la care scrisoarea indiană a fost, adresată secretarului general al O.N.U. coincide cu ziua in care președintele Pakistanului. Zul- fik’ăr Aii Bhutto, declara la Lahore că intenționează să se întîlnească cu premierul indian. Indira Gandhi, și cu primul ministru al Republicii Bangladesh, Mujibur Rahman.

„Fiecare dintre noi, a spus el. trebuie să-și asume sarcinile sale pe temelia unității depline a tuturor forțelor naționale progresiste".Discuțiile și rezoluțiile adoptate de congres au relevat voința de a sper rolul Uniunii Socialiste Arabe în m bilizarea poporului la propășirea și progresul țării, de a dezvolta legăturile U.S.A, cu masele.
agenția Prensa Latina. Posturile de radio. în cauză, amplasate in regiunile miniere și rurale din Auzi, vor fi racordate la sistemul de telecomunicații național.

Un avion militar de an
trenament ?i un alt aParat-de transport, s-au ciocnit în apropierea localității americane Little Rock, statul Arkansas. Cei cinci ocupanți ai avionului civil și-au pierdut viața. După ciocnire, aparatele au explodat.
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