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Precizări cu pri
vire la condițiile 
de admitere în 

învăță mîntul 
seral de sub- 

ingineri

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT

LUCRĂRILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni, 20 noiembrie 1972, au început 
lucrările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, care vor 
dura două zile.

Ședința plenară a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., care a propus urmă
toarea ordine de zi, adoptată în una
nimitate :

1. Cu privire la planul de dezvoltare 
economică și socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1973 ;

2. Proiectul bugetului de stat al 
României pe anul 1973 ;

3. îmbunătățirea următoarelor* pro
iecte de legi :

— Proiectul Legii cu privire la dezvol
tarea economico-socială planificată a 
României;

— Proiectul Legii finanțelor ;
— Proiectul Codului Muncii ;
4. Propuneri cu privire la unele mă

suri pentru perfecționarea activității co
mitetelor județene ale Partidului Comu
nist Român, a consiliilor populare jude
țene și îmbunătățirea controlului pe linie 
de partid și de stat;

5. Propuneri privind organizarea con
siliilor de control muncitoresc, ale acti
vității economice și sociale și a comisii
lor pe diferite domenii* ale activității 
economice.

La lucrările plenarei iau parte ca 
invitați membrii guvernului și conducă
tori ai organelor centrale de stat și 
obștești, secretarii cu pr 
mice ai comitetelor ju 
prim-vicepreședinții co 
județene, directori ai c

e econo- 
partid, 

ulare 
cono-

mice, directori și secretari ai .comitete
lor de partid din mari întreprinderi in
dustriale, directori ai institutelor de cer
cetări și proiectări și directori ai între
prinderilor de comerț exterior, redactori 
șefi ai presei centrale.

ÎN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE ÎN
SCRISE PE ORDINEA DE ZI, TOVARĂ
ȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT 
O AMPLĂ EXPUNERE.

Ținînd seama de importanța deose
bită a sarcinilor și indicațiilor cu
prinse in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de necesitatea dezbaterii 
aprofundate a problemelor înscrise la 
ordinea de zi, Plenara C.C. al P.C.R. a 
stabilit să-și desfășoare lucrările în con
tinuare în comisii constituite pe urmă
toarele domenii : industria metalurgică ; 
industria construcțiilor de mașini ; indus

tria minieră, petrol, energetică ; indus
tria chimică ; industria ușoară ; econo
mia forestieră ; agricultură și industria 
alimentară ; transporturi ; comerț exte
rior ; probleme ale industriei locale.

Propunerile prezentate Plenarei C.C. 
al P.C.R. au fost, de asemenea, anali
zate, în zilele de 18 și 19 noiembrie 
1972, de comisiile Comitetului Central 
al P.C.R. : Comisia pentru problemele 
economice ; Comisia pentru problemele 
sociale, de sănătate și nivel de trai ; 
Comisia pentru problemele muncii or
ganizatorice, de cadre, ale activității or
ganelor de stat și forurilor obștești de 
participare a maselor la conducerea so
cietății.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. se re
iau în ședință plenară în dimineața zilei 
de 21 noiembrie.

în. ziua de 20 noiembrie 1972 a 
avut loc, la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca in
vitați tovarășii : Virgil Trofin, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului interior ; 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicații
lor ; miniștri și alți conducători ai 
organelor centrale de stat, precum 
și președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la 
ședința Consiliului de Stat au 
păstrat un moment de reculegere 
în memoria acad. Athanase Joja, 
fost membru al Consiliului de Stat, 
care a încetat din viață în ziua de 
8 noiembrie 1972.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : De
cret privind navigația civilă ; De
cret privind organizarea și fuiicțio- 
narea Ministerului Apărării Națio
nale ; Decret cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovizio
nare și prestare de servicii către 
populație ; Decret cu privire la or
ganizarea și funcționarea Ministe
rului Comerțului Interior ; Decret 
pentru extinderea prevederilor De
cretului nr. 287/1970 privind unele 
măsuri pentru sprijinirea cetățe
nilor ale căror locuințe au fost dis
truse sau grav avariate din cauza 
calamităților naturale, și la situa
țiile intervenite ca urmare a cala
mităților naturale ce s-au produs 
în anul 1972 ; Decret pentru com
pletarea Anexei la Decretul nr.

285/1960 privind acordarea alocației 
de stat pentru copii.

Consiliul de Stat a ratificat Con
venția consulară între Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Au 
fost ratificate, de asemenea, Con
venția veterinară dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Argentina și 
Protocolul privind aplicarea arti
colului 1 al Convenției și a fost 
adoptat proiectul de decret privind 
aderarea Republicii Socialiste 
România la Convenția referitoare 
la contractul de transport interna
țional de mărfuri pe șosele 
(C.M.R.).

Toate decretele au fost, în prea
labil, dezbătute și avizate favorabil 
de comisiile permanente de specia
litate ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a examinat : 
raportul Comisiei pentru , industrie, 
construcții și transporturi a Marii 
Adunări Naționale, cu privire la 
asigurarea cu utilaje tehnologice și 
construcții metalice a obiectivelor 
din planul de investiții, precum și 
informarea prezentată de ministrul 
energiei electrice asupra măsurilor 
luate ca urmare a analizei efec
tuate de Comisia de Stat, cu privire 
la îmbunătățirea funcționării sis
temului energetic național. în 
urma dezbaterilor. care au â- 
vut loc, Consiliul de Stat a 
aprobat concluziile și propunerile 
făcute și a dispus ca atît Consiliul 
de Miniștri, cît și celelalte organe 
centrale de stat să ia în continuare 
măsurile necesare pentru îmbună
tățirea activității în sectoarele a- 
nalizate și să informeze Consiliul 
de Stat asupra îndeplinirii hotărî
rilor adoptate.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi 
unele cereri de grațiere.

Expunerea tovarășului
PREȘEDINTELE CONSILIULUI 01 STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU, A PRIMIT 
DELEGAȚIA SEIMULUI R. P. POIONE

Nicolae Ceaușescu
Stimați tovarăși,

Plenara Comitetului Central are 
la ordinea de zi probleme de mare 
însemnătate ale activității parti
dului și statului, ale muncii între
gului nostru popor pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Naționale, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
economiei naționale și ridicarea 
nivelului de viață al celor ce mun
cesc.

în cadrul plenarei vor fi exami
nate proiectele planului și bugetu
lui de stat pe 1973, care urmează 
să fie discutate și adoptate zilele 
viitoare de către Marea Adunare 
Națională.

Prevederile de plan pentru anul 
1973 se bazează pe realizările de 
pină acum, corespund posibilități
lor noastre materiale și umane și 
răspund necesității dezvoltării ac
celerate a bazei tehnico-materiale 
a societății socialiste românești.

Pornim la îndeplinirea sarcinilor 
planului pe 1973 de la rezultatele 
Dune cu care încheiem anul în curs 
și în general primii ani ai cincina
lului. Datele statistice preliminare 
arată că planul producției indus
triale al anului 1972 va fi îndepli
nit în proporție de peste 101 la 
sută.

Pe baza creșterii produsului so
cial și a reducerii cheltuielilor ma
teriale, venitul național crește față 
de anul precedent cu 9,8 la sută. 
Producția globală industrială va 
spori în acest an cu aproape 12 la 
sută, iar producția agricolă cu peste 
9 la sută. Se obțin importante 
cantități peste plan la produse de 
bază ca : oțel aliat, motoare elec
trice, tractoare, autoturisme, co'lo- 
ranți, cauciuc sintetic, încălțăminte,

confecții. în 10 luni au fost puse 
în funcțiune in industrie 190 capa
cități de producție. în cursul aces
tui an au fost asimilate și puse în 
fabricație, mașini, utilaje și produse 
noi în toate ramurile industriei. 
Productivitatea muncii industriale 
va fi cu circa 7 la sută mai mare 
decît în primul an al cincinalului ; 
s-au redus față de 1971 cheltuieli
le de producție, s-au obținut depă
șiri ale planului de beneficii.

în general se poate spune că 
primii doi ani ai cincinalului au 
marcat un puternic avînt în dez
voltarea economico-socială a țării, 
în această perioadă s-a obținut, 
față de prevederile din cincinal, 
o producție suplimentară indus-, 
trială de circa 14,5 miliarde lei. 
Ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale va fi de 
11,5 la sută, față de 10,5 la sută 
cit este prevăzut în cincinal.

S-au dezvoltat în mod accelerat 
ramurile hotărîtoare pentru pro
gresul economic al țării, a sporit 
capacitatea industriei de a dota 
economia cu mijloace de produc
ție. Astfel, industria electronică, 
înregistrează în acești ani o creș
tere de 42 la sută, aparate
le de măsură și control de 60 
la sută, mașinile-unelte pentru aș- 
chierea metalelor de circa 60 la 
sută. Produsele noi sau reproiec- 
tate în primii doi ani ai cincinalu
lui reprezintă peste 29 la sută din 
producția industriei constructoare 
de mașini. în industria metalur
gică, producția de oțeluri aliate, 
slab aliate și carbon de calitate a 
crescut cu circa 25 la sută față de 
anul 1970.

în acești doi ani s-au obținut 
progrese de seamă și în dezvol

tarea și modernizarea bazei tehni- 
ed-materiale ă agriculturii. în creș
terea producției vegetale și ani
male. S-a trecut la înfăptuirea 
programului de irigații, ajungîn- 
du-se la o suprafață amenajată 
de circa 1 100 000 hectare. Agricul
tura a primit cu circa 10 la sută mai 
multe îngrășăminte chimice față de 
anul 1970, deși, trebuie menționat, 
furnizarea lor este sub prevede
rile cincinalului, datorită rămîne- 
rii în urmă a producției de îngră
șăminte chimice. în acești doi ani, 
recoltele de cefeale au fost cele 
mai mari din istoria țării : 14,5 mi
lioane tone în 1971 și aproape 16 
milioane tone în 1972. Efectivele de 
animale au sporit la toate specii
le. După date preliminate, în a- 
cest an se vor prelua <a fondul de 
.stat cu 125 mii tone carne, cu 1,7 
.milioane hectolitri lapte de vacă și 
circa 290 milioane ouă mai mult 
decît în anul 1970.

în primii doi ani ai cincinalului 
s-a realizat un volum total de in
vestiții de 185 miliarde lei, care au 
asigurat o creștere substanțială a 
potențialului economic al tării.

Pe baza progreselor înregistrate 
în economie, în creșterea produc
ției industriale și agricole, volu
mul exportului a sporit în anii 1971 
și 1972 într-un ritm mediu de 15,5 
la sută. S-au lărgit și diversificat 
relațiile noastre economice exter
ne, au fost inițiate o serie de ac
țiuni de cooperare economică și 
tehnico-științifică.

Mai buna gospodărire a resurse
lor naționale s-a concretizat în fap
tul că, în acești doi ani, creșterea 
venitului național a devansat pen
tru prima oară creșterea produsu
lui social, sporind, în medie,

cu, peste 11. , la sută. Aceas
ta" pefm’îs Yealîzâl'eă'1 itiior im-' 
portante acțiuni pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii și, totodată, pentru 
înfăptuirea programului de dezvol
tare accelerată a țării. Veniturile 
bănești ale populației obținute din 
sectorul socialist sînt în acest an cu 
peste 17 la sută mai mari decît 
în 1970. Un accent deosebit s-a pus 
pe creșterea salariilor mici, sa
lariul minim ridicîndu-se din acest 
an la 1 000 lei. Au fost introduse 
ajutoare lunare, sporite alocațiile 
pentru familiile cu mulți copii, iar 
pensiile de asigurări sociale .au 
crescut în medie cu 16 la sută. S-a 
introdus minimul garantat î.n sis
temul de remunerare a țărănimii 
cooperatiste, au fost majorate pen
siile țăranilor, s-a asigurat asis
tență medicală gratuită la sate, s-a 
introdus ajutorul pentru copii și 
în cazul familiilor cooperatorilor.

S-au îmbunătățit aprovizionarea 
și serviciile pentru populație. Volu
mul desfacerii de mărfuri prin co
merțul socialist este în acest an cu 
peste 16 la sută mai mare decît 
în 1970. Pe cei doi ani ai cincina
lului, volumul desfacerii a fost cu 
2,5 miliarde lei mai mare decît pre
vederile cincinalului.

Succesele obținute în industrie, 
agricultură și în celelalte ramuri, 
atît din punct de vedere cantitativ, 
cît și calitativ, exprimă îmbunătă
țirea activității generale de condu
cere a economiei, oglindesc înde
plinirea în condiții tot mai bune a 
obligațiilor și sarcinilor ce revin 
ministerelor, centralelor și între
prinderilor, ridicarea nivelului 
muncii de partid și de stat, per
fecționarea continuă a activității

cadrelor noastre din toate dome-

Toate marile înfăptuiri obținute 
în dezvoltarea economică și so
cială a' țării sînt rodul eforturilor 
neobosite ale clasei muncitoare, 
țărănimii și intelectualității, ale 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
sub conducerea partidului, înfăp
tuiesc neabătut hotărîrile Con
gresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale a partidului.

De la tribuna Plenarei Comi
tetului Central adresez cele mai 
calde felicitări clasei muncitoare 
— clasa conducătoare a societății 
noastre socialiste —, țărănimii, in
telectualității, tuturor oamenilor 
muncii, pentru rezultatele obținute 
în îndeplinirea planului, pentru 
abnegația, devotamentul și spiri
tul patriotic cu care muncesc pen
tru a da viață politicii partidului 
nostru comunist — expresie a in
tereselor vitale ale întregului nos
tru popor —, pentru asigurarea în
floririi multilaterale a tării, ridi
carea nivelului de civilizație al 
-societății noastre, bunăștarea și 
■fericirea fiecărui cetățean.
■ Realizările obținute pînă acum 
confirmă încă o dată, cu puterea 
faptelor, justețea politicii marx:st- 
leniniste a partidului de construire 
a socialismului, realismul preve
derilor planului cincinal, consti
tuind, totodată, o vie expresie a 
hotărîrii și voinței întregului po
por de a face totul pentru accele
rarea dezvoltării economico-so- 
ciale a țării,- pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit luni, .20 
noiembrie, delegația Seimului din 
Republica Populară Polonă, con
dusă de -Andrzej Benesz, vicema- 
reșal. al. Seimului, care face o vi
zită in țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

‘La întrevedere feu participat- to’ 
varășii Emil Bodnaraș. Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică. Mihai 
Gere, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. Mircea 
Malița, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, Dumitru Ba- 
lalia. președintele Comisiei pentru 
consiliile populare și administrația 
de stat, și Alexandru Ionescu, se
cretar al Comisiei pentru politică 
externă ale Marii Adunări Națio
nale.

Delegația parlamentară poloneză 
este alcătuită din Wincenty Kras
ko, președintele Comisiei pentru 
probleme externe, membru al 
Consiliului de Stat, Witold Las- 
sota, președintele Comisiei pentru 
cultură și artă, redaotor-șef al 
ziarului. „Curierul polonez ilustrat" 
(I.K.P.), Zbigniew Nadratowski, 
membru al Comisiei pentru con
strucții și gospodăria comunală, 
precum și al Comisiei pentru știin
ță și progres tehnic, Norbert Go- 
wik, membru al Comisiei pentru 
industria minieră, energetică și 
chimică, precum și al Comisiei 
pentru știință și progres tehnic, 
Zofia Legowik, membru al Comi
siei pentru industria minieră, e- 
nergetică și chimică, precum și al 
Comisiei planului economic, bu
getului și finanțelor, Ludwika 
Mieszkowska, membru al Comisiei 
pentru sănătate și cultură fizică, 
Zygmunt Kukszczynky, membru 
al Comisiei pentru agricultură și 
industrie alimentară ale Seimului.

Oaspeții au fost însoțiți de Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

Andrzej Benesz a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, Consi
liului de Stat al României socialiste 
un călduros salut din partea Pre
zidiului Seimului, a tuturor depu- 
taților polonezi și a. exprimat, în 
numele delegației, profunde mulțu
miri pentru primirea și ospitalita
tea de care s-a bucurat în țara 
noastră, pentru posibilitatea de a 
cunoaște direct experiența și reali
zările poporului român.

Salutind cordial delegația, în nu
mele C.C. ăl P.C.R. și Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat deputaților Seimului, po
porului polonez urări de noi succe
se în activitatea de construire a so
cialismului.

în timpul convorbirii au fost 
evocate cu satisfacție legăturile 
tradiționale de prietenie româno- 
pclone, apreciindu-se pozitiv faptul 
că aceste relații cunosc o evoluție 
mereu ascendentă pe toate planu
rile — politic, economic, tehnico- 
științific și cultural — și s-a ex
primat dorința comună de a dez
volta pe mai departe această co
laborare, în interesul celor două 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

.în acest context s-a arătat că 
schimburile de vederi și experiență 
pe linie parlamentară pot contri
bui la mai buna cunoaștere și în
tărirea colaborării româno-polone, 
atît în probleme bilaterale, cît și în 
probleme internaționale în direc
ția dezvoltării înțelegerii și coope
rării între popoare, consolidării cli
matului de destindere și pace în 
Europă și în întreaga lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele privind edifi
carea securității pe continentul nos
tru și pregătirea conferinței gene- 
ral-europene — una dintre cele 
mai importante probleme de actua
litate.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, de caldă prie
tenie.

(Continuare în pag. a II-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Desigur, rezultatele cu care vom 
încheia anul 1972 sînt bune, dar 
ele puteau fi și mai bune, dacă 
s-ar fi înlăturat mai energic o se
rie de lipsuri și deficiențe care 
dăinuie încă în activitatea noastră 
economică. Trebuie arătat că și în 
acest an au continuat să se mențină 
defecțiuni în eșalonarea sarcinilor 
de plan, în desfășurarea ritmică a 
producției, în aprovizionarea tehni- 
co-materială și dezvoltarea coope
rării dintre întreprinderi, în darea 
la timp în funcțiune a noilor capa
cități și realizarea indicatorilor 
proiectați. Au continuat să se facă 
simțite lipsuri și în ce privește ca
litatea produselor, asigurarea de 
cadre calificate, în special pentru 
noile obiective economice. Disci
plina și ordinea în producție mai 
lasă încă de dorit. într-o serie de 
ramuri cheltuielile materiale se 
situează încă la un nivel ridicat, 
influențînd negativ costurile, va
lorificarea eficientă a resurselor 
materiale și bănești de care dispu
nem. Aceste neajunsuri trebuie să 
preocupe în mod serios organele 
noastre economice, organizațiile de 
partid, lichidarea lor hotărîtă tre
buie pusă în centrul eforturilor ge
nerale ale oamenilor muncii pen
tru a se asigura valorificarea cu 
maximum de randament a poten
țialului material și uman al socie
tății, pentru accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a țării. Este ne
cesar să fie aplicate cu fermitate 
măsurile stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională a 
partidului privind perfecționarea 
conducerii și planificării econo
miei naționale. înlăturînd deficien
țele care se mai manifestă, cadrele 
noastre de partid și de stat tre
buie să desfășoare o muncă vie, 
în strînsă legătură cu masele de 
oameni ai muncii, cu organizațiile 
de 
la 
pe 
ții
late în țara noastră.

Stimați tovarăși,

— planul 
nivel, cel 
îmbunătă- 
economi-

trebuie

pairtid, participînd nemijlocit 
soluționarea marilor probleme 
care le ridică făurirea societă- 
socialiste multilateral dezvol-

Proiectul de plan pe 1973 este 
elaborat într-o concepție nouă, pe 
baza hotăririlar Conferinței Na
ționale privind concretizarea, co
relarea și integrarea în obieotive- 
le noastre economice a angaja
mentelor asumate de colectivele 
de oameni ai muncii, sub forma 
unor planuri suplimentare. Pentru 
prima oară în cadrul economiei 
noastre planificate, la unii indica-

.tori de bază — îndeosebi la pro
ducție, la export — planul are un 
nivel minim, corespunzător sarci
nilor inițiale înscrise în cincinal, 
și un nivel maxim care reprezin
tă planul suplimentar, ce înglo
bează angajamentele comitetelor 
județene de partid, organizațiilor de 
partid ale întreprinderilor. Firește, 
la indicatorii calitativi — produc
tivitatea muncii, cheltuielile la 
1 000 de lei producție, asimilarea 
de noi produse, calitatea produse
lor și alții asemănători 
va cuprinde un singur 
corespunzător planului 
țit, deoarece activitatea
că trebuie să se desfășoare la un 
nivel de eficiență cît mai ridicat.

Trebuie subliniat de la început 
că planul este unitar și 
considerat obligatoriu în întregpl
său la parametrii săi maximali. în 
acest spirit se asigură resursele ne
cesare, repartițiile de materiale, se 
alocă fondurile de salarii, se în
cheie contractele economice. Men
ționez aceasta pentru a nu se în
țelege că planul suplimentar are 
un caracter facultativ — el este 
parte componentă a planului de 
stat unic, care se va adopta prin 
lege de către Marea Adunare Na
țională. în același timp, trebuie 
reținut că îndeplinirea indicatori
lor minimali asigură acordarea 
drepturilor bănești legale ale oa
menilor muncii. Pentru realizarea 
planului suplimentar, colectivele 
întreprinderilor vor beneficia de 
stimulente ca pentru depășirea 
planului. în acest fel, se asigură 
cointeresarea mai bună a oameni
lor muncii în asumarea unor sar
cini suplimentare și în îndeplini
rea lor în bune condiții. în acest 
spirit, se va introduce o premiere 
specială pentru realizarea progra
mului suplimentar de export, pre
cum și pentru reducerea importu
rilor de materiale, materii prime, 
piese de schimb și utilaje.

Fără îndoială, aceste măsuri w>r 
stimula și mai mult inițiativa oa
menilor muncii, efortul lor pentru 
mai buna organizare a producției 
și a muncii, pentru ridicarea cali
tativă a activității noastre econo
mice, pentru creșterea bogăției na
ționale — izvorul bunăstării gene
rale și a fiecăruia.

Proiectul planului pe 1973 asi
gură, comparativ cu prevederile 
inițiale ale cincinalului, îmbunătă
țiri substanțiale la toți indicatorii 
principali, prevăzînd în continuare 
ritmuri ridicate de creștere a pro
ducției, productivității muncii și 
eficienței economice. /
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— Producția globală industrială 
— miliarde lei 414,2 428,7 + 14,5 116,2

•— Producția globală agricolă — 
miliarde lei 106,1 106,8 +. 0,7 109,2
Investiții centralizate — mi
liarde lei 97,8 93,8 4 107,6
Export total — miliarde lei 
valută 16,4 18,9 + 2,5 127,2
din care :
— devize libere 7,1 8,6 ± 1,5 130,6

•— Import total — miliarde lei 
valută 16,2 16,9 + 0,7 115,6
din care :
— devize libere 6,9 7,7 + 0,8 119,7

—■ Număr salariați — mii 5 695 5 785 4“ 90 104,2
Productivitatea muncii în 
industria republicană — mii 
lei 197,4 198,7 + 1,3 109,1
Cheltuieli la 1 000 lei pro
ducție marfă în industria 
republicană — lei 833,7 830 3,7 97,4
Venitul național — miliarde 
lei 296,8 303,1 6,3 114

Sporuri însemnate de producție, ^7propunerilor de depășiri 
peste prevederile din cincinal, se 1 V face în cadrul defalcării 
prevăd în industria construcțiilor 
de mașini — cu 4,4 miliarde mai 
mult, în industria ușoară — cu 6,3 
miliarde mai mult, în industria 
chimică — cu 2,7 miliarde mai 
mult, în economia forestieră și in
dustria materialelor de construcții 
— cu 1,5 miliarde lei mai mult. 
Este pozitiv faptul 
pe 1973 s-a reușit 
mai mare măsură 
produse fizice. Va 
renunțe cu desăvîrșire la practica 
planificării unor indicatori valo
rici sau cantitativi în sine. Eco
nomia națională are nevoie de 
mărfuri fizice bine determinate, ce
rute pe piața internă și de export. 
Aceasta este valabil atît pentru ma
teriile prime, j materiale și semi
fabricate, uti! 
cît și pentru /bunurile de consum 

lecesare populației.
proiectul planu- 
mers din acest 

pînă la capăt, 
ministerele, cen-

că în proiectul 
concretizarea în 
a producției în 
trebui să se

ilaje și piese de schimb,
1 £>i.

și serviciile necc 
Trebuie spus că 
lui pe 1973 nu a 
punct de vedere 
Este necesar ca 
tralele și întreprinderile să ia mă
suri pentru 'ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui an să fie nominalizată în
treaga producție, pînă la ultimul 
reper și subansamblu. La fel van 
trebui să se procedeze și în cazul

i ce se vor 
_____ ______ defalcării și dezba
terii prevederilor în întreprinderi.

Realizarea nivelului maximal al 
planului și, eventual, chiar depă
șirea acestuia în unele sectoare 
impun aplicarea unor măsuri e- 
nergice în vederea folosirii inten
sive a tuturor capacităților noastre 
de producție. Este necesară încăr
carea uniformă a capacităților 
în tot cursul anului. Va tre
bui înlăturată cu hotărîre prac
tica dăunătoare a lucrului „în 
asalt" la sfîrșit de lună și trimes
tru. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată încărcării corespunzătoa
re a mașinilor-unelte. Timpul de 
folosire a mașinilor-unelte va tre
bui să fie de cel puțin 85 la sută. 
Aceasta face necesar să se ia în 
continuare măsuri ferme pentru 
generalizarea schimbului II și ex
tinderea schimbului III în toate 
unitățile. Asemenea măsuri se cer 
luate cu deosebire la cele două mi
nistere constructoare de mașini, la 
Ministerul Industriei Chimice, Mi
nisterul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Depar
tamentul Industriei Alimentare, 
unde indicele de utilizare a parcu
lui de mașini-unelte se L------------
1972 sub 70 la sută.

Este necesar, totodată, să se ia
o

■rplîn toate unitățile de producție 
I măsuri ferme pentru întreținerea 

mașinilor și utilajelor, pentru re
vizuirea și repararea lor la timp, 
reducîndu-se la minimum întreru
perile neplanificate și stagnările în 
producție. Se impune să se asigure 
buna 
schimb și 
reparării 
mașinilor 
curmate 
neajunsurile care se mai 
țite în aprovizionarea cu 
schimb, introducîndu-se ordine în 
fabricarea și livrarea acestora. 
Toată producția de piese de schimb 
trebuie să fie nominalizată prin 
plan, cunoscîndu-se, în fiecare mo
ment, atît cerințele, cît și cantită
țile existente de piese de schimb 
pe fiecare sortiment. Trebuie să se 
renunțe cu desăvîrșire la planifica
rea producției de piese de schimb 
pe bază de indici valorici sau glo
bali, pentru că dacă lipsește o pie
să, oricît de mică sau neînsemnată 
în aparență, utilajele sau mașinile 
nu pot funcționa.

Planul pe 1973 prevede să se 
realizeze o producție de 22 miliar
de lei pe seama noilor capacități 
care urmează să fie date în func
țiune. Este de înțeles că ministe
rele economice și centralele indus
triale vor trebui să ia toate măsu
rile pentru a da îh funcțiune la 
termen noile capacități, realizîn- 
du-se, în bune condiții, rodajul 
mecanic și probele tehnologice, 
precum și pregătirea cadrelor ca
lificate necesare.

Trebuie, de asemenea, să fie in
tensificate eforturile pentru reali
zarea parametrilor proiectați la ca
pacitățile de producție date in 
funcțiune în ultimii ani, în confor
mitate cu prevederile planului. 
Anul 1973 va trebui să fie un an 
de cotitură în această privință. Este 
necesar să fie luate măsuri ener
gice pentru înlăturarea deficiențe
lor din acest an, cînd, datorită în
târzierilor în realizarea producției 
prevăzute în proiecte, la 69 capa
cități s-a pierdut, în primele 9 
luni, o producție de 1 215 milioa
ne lei.

La elaborarea planului pe anul 
1973 s-a acordat o atenție mai 
mare corelării sarcinilor de pro
ducție cu resursele materiale, asi- 
gurindu-se condiții pentru aprovi
zionarea ritmică a producției cu 
materii prime, materiale și semi
fabricate. Asigurarea aprovizionă
rii tehnico-materiale în anul 1973 
impune eforturi neslăbite pentru 
realizarea bazei de materii prime, 
punîndu-se mai bine în valoare 
resursele existente în țară. Tre
buie să se urmărească cu mai mul
tă fermitate și exigență ca între
prinderile producătoare să-și res
pecte în întregime contractele, 
obligațiile asumate, livrînd la ter
menele stabilite, în cantitățile și de 
calitatea corespunzătoare, mate
rialele și piesele destinate aprovi
zionării tehnico-materiale a altor 
unități. Este necesar să se preci
zeze prin plan, în mod clar, atît 
fiecare reper ce trebuie realizat, 
cît și întreprinderea care urmează 
să execute reperul respectiv.

Ritmicitatea producției depinde 
în mare măsură de modul în care 
este organizată cooperarea între 
întreprinderi pentru livrarea de 
produse, piese și subansamble. Mi
nisterele tutelare trebuie să contro
leze sistematic modul cum se res
pectă contractele economice. Tre
buie să ne fie clar că, în sistemul 
economiei noastre planificate, dis
ciplina în respectarea obligațiilor 
de plan, contractuale, este o nece
sitate vitală. Neîndeplinirea sau 
întîrzierile în livrarea unor pro
duse creează greutăți serioase în 
aprovizionarea tehnico-materială a 
altor unități, produc dereglări în 
lanț în întreaga economie.

îmbunătățirea aprovizionării teh
nico-materiale implică și eforturi 
sporite pentru reducerea normelor 
de consum. Rezultatele obținute 
pînă în prezent în acțiunea de re
vizuire a normelor de consum nu 
sînt pe măsura posibilităților. în
treprinderile, centralele și ministe
rele au datoria de a elabora soluții 
care să asigure încadrarea norme
lor de consum în indicii prevăzuți 
în plan și chiar reducerea lor sub 
aceste prevederi. Avem rezerve 
mari de economisire a metalului în 
industria metalurgică. Pierderile 
de metal continuă să fie mari atît 
în procesul de laminare, cît și de 
prelucrare. Se practică livrări de 
profile care nu țin seama de nece
sitățile concrete ale economiei, de
pășesc dimensiunile cerute de in
dustria prelucrătoare. Din această 
cauză, o mare parte din producția 
de metal se reîntoarce, în uzinele 
siderurgice, la retopit, sub formă 
de resturi, tăieturi sau șpan, irosin- 
du-se astfel o cantitate 
muncă, energie, 

de lucrtiri este 
și trebuie 
fără întârziere, 
prelucrării metalelor, 

mari duc la ocuparea

lungirea timpului de prelucrare a 
pieselor și subansamblelor, deci 
nu numai că prove acă irosirea me
talului, dar influe țează negativ și 
asupra productiv 
de ce consider c

aprovizionatre cu piese de 
alte materiale necesare 
și întreținerii curente a 
și utilajelor, 

rapid, cu toată
Trebuie 
energia, 

fac sim- 
piese de

cocs.

re a parcu-rx 
situează în. I

să i

uriașă de
Această 

inadmisi- 
se pună 
Și în ra- 

a-

stare 
bilă 
capăt 
mura
daosurile 
inutilă a mașinîior-unelte, la pre-

ii muncii. Iată 
iblema econo-

misirii metalului trebuie să con
stituie un obiectiv central al ac
tivității ministerelor, întreprinde
rilor metalurgice și constructoare 
de mașini. Ministerele construc
toare de mașini trebuie să ajute 
întreprinderile în elaborarea unui 
program concret în această pri
vință, care să devină sarcină de 
plan obligatorie, a cărei îndepli
nire să fie raportată lunar și tri
mestrial, ca orice indicator de 
plan.

M-am referit la metal, dar tre
buie să arăt că avem consumuri 
mari și în alte ramuri ale econo
miei. In industria chimică, de e- 
xemplu, la o serie de procese teh
nologice se consumă cantități exa
gerate de substanțe chimice și de 
energie ; consumuri mari se men- 
ițin și în industria lemnului, a ma
terialelor de construcții și în alte 
sectoare.

în mod deosebit doresc să atrag 
atenția asupra consumului ridicat 
de combustibil, fenomen existent 
în aproape toate ramurile econo
miei naționale. Deși, față de cinci
nal, prevederile pentru anul 1973 
iau în considerare economisirea a 
peste 2 milioane tone combustibil 
convențional, trebuie spus că mai 
sînt încă însemnate rezerve de re
ducere a consumurilor în acest 
domeniu, atît la Ministerul Ener
giei Electrice, în ce privește creș
terea randamentului în centrale, 
cît și la consumatorii propriu- 
ziși, unde se face încă o risipă 
mare.

în vederea economisirii materiilor 
prime, materialelor, combustibilului 
și energiei, va trebui creată o ade
vărată acțiune de masă, cu ca
racter permanent, care să antre
neze, alături de oamenii muncii, 
toți factorii de concepție tehnică 
și organizatorică din unitățile eco
nomice. Scopul acestei acțiuni să 
fie studierea amănunțită și elabo
rarea măsurilor concrete pentru 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație, reproiectarea produselor, 
folosirea înlocuitorilor. Lupta pen
tru economii nu trebuie dusă „în 
general", ci pe baza unor planuri 
de măsuri elaborate în fiecare în
treprindere, pe secție, mașină și 
om. Să trecem de la lozinci gene
rale despre economii la măsuri 
practice, analizînd - concret aceste 
probleme cu muncitorii, cu specia
liștii, antrenînd efectiv fiecare co
lectiv de muncă, fiecare om în a- 
ceastă mare acțiune de interes pa
triotic.

Una din căile importante pentru 
realizarea de economii o constituie 
strîngerea și utilizarea deșeurilor. 
Trebuie spus că, atît la deșeurile 
metalice și lemnoase, cît și la alte 
categorii de deșeuri, cum sînt cele 
chimice, textile, hîrtie, cauciuc, 
uleiuri minerale — mobilizarea re
surselor este nesatisfăcătoare. Este 
necesar să se întreprindă acțiuni 
mai energice în această privință de 
către fiecare minister și județ, de 
către fiecare întreprindere.

în planul pe 1973 stocurile de ma
terii prime și materiale au fost 
mai bine dimensionate, totuși 
trebuie acționat, în continuare, pen
tru realizarea unei mai judicioase 
structuri sortimentale a stocurilor 
potrivit necesităților reale ale pro
ducției. Se impune ca Ministerul A- 
provizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fonduri
lor Fixe, împreună cu celelalte mi
nistere, să ia măsuri pentru redu
cerea timpului de circulație a ma
teriilor prime și materialelor și in
troducerea mai rapidă, în circuitul 
economic, a stocurilor disponibile.

Realizînd o bună aprovizionare 
tehnico-materială în toate ramu
rile de producție, vom putea asi
gura folosirea în condiții optime 
a capacităților de producție, a 
timpului de lucru, obținerea unei 
producții sporite, înfăptuirea și 
chiar depășirea prevederilor în
scrise în planul de stat al anului 
1973.

Stimați tovarăși,

Problema centrală a planului pe 
1973, ca de altfel a întregului cin
cinal, de a cărei soluționare de
pinde accelerarea dezvoltării e- 
conomiei românești, o constituie 
îmbunătățirea calitativă a întregii 
activități economice, creșterea efi
cienței economice în toate sectoa
rele producției materiale.

Pe primul plan, în fiecare uni
tate economică, în fiecare ramu
ră a economiei trebuie pusă gospo
dărirea rațională, cu maximă efi
ciență, a fondurilor de producție — 
fixe și circulante — creșterea 
producției, a venitului net și a be
neficiilor la 1000 lei fonduri 
fixe. Planul pe 1973 prevede sar
cini deosebit de importante în a- 
cest domeniu. Calea principală, si
gură, de ridicare a eficienței eco
nomice o constituie reducerea cos
turilor de producție și a cheltuie
lilor materiale pe unitatea de 
produs. în cincinalul actual se 
prevede scăderea ponderii cheltu
ielilor materiale în produsul so
cial, de la 59,5 la sută, cît era în 
anul 1970, la 54,4 la sută în anul 
1975. Realizarea acestei sarcini ne
cesită reducerea normelor de con
sum, reproiectarea produselor cu 
gabarite depășite, îmbunătățirea

indicilor de folosire a capacităților 
de producție, creșterea calității 
produselor. De rezolvarea acestor 
probleme depind, în mod hotărîtor, 
creșterea venitului național, crea
rea resurselor necesare pentru ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al întregului nostru popor. 
Deși în anul 1971 și în perioada 
1 ianuarie — 30 septembrie ac. 
s-au obținut progrese în micșora
rea cheltuielilor materiale, totuși, 
rezultatele sînt încă departe de a 
fi satisfăcătoare. în 9 luni ale a- 
nului în curs, planul de economii 
nu a fost îndeplinit în industria 
republicană cu circa 1 miliard lei.

Pentru anul 1973 se prevede ca 
nivelul cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă să scadă în indus
tria republicană la 830 lei față de 
852 lei în 1972, ceea ce corespunde 
unei reduceri cu 2,6 la sută. Ca 
efect al diminuării cositorilor de 
producție se planifică realizarea 
unui volum de economii de 13,5 
miliarde lei, față de 8,1 miliarde 
lei cît se stabilise în planul cin
cinal. Pentru atingerea acestor 
obieotive se impune ca în cel mai 
scurt timp întreprinderile, cen
tralele și ministerele să elaboreze 
programe de măsuri concrete, a 
căror realizare să fie urmărită cu 
maximă exigență încă de la înce
putul anului viitor.

O sarcină de cea mai mare im
portanță a noului plan este valo
rificarea superioară a materiiUiL| 
prime, care condiționează. Jii moțl-J 
hotărîtor, creșterea eficieT«eij^^8 
nomice.

Prin îmbunătățirea ^truețțl|® 
sortimentale a laminatAfț va 
trebui să se asigure ca valoarea 
medie pe tona de laminate mie- 
pășească, în anul viitor, 3 400 lei 
— de altfel trebuie spus că și atît 
este încă puțin — obținîndu-se 
cu peste 3 la sută mai mult decît 
se prevedea în cincinal. Sarcini 
importante revin în acest do
meniu și industriei construcțiilor 
de mașini ; valoarea producției re
zultate dintr-o tonă de metal ur
mează să crească cu circa 14 la 
sută față de anul în curs. Trebuie 
să obținem îmbunătățirea indici
lor de valorificare și în industria 
chimică, unde, de asemenea, există 
mari posibilități încă neutilizăte : 
va trebui să crească valoarea pro
ducției de fibre poliesterice obți
nute dintr-o tonă de materie pri
mă, precum și valoarea producției 
de p.v.c. pe tona de etilenă și așa 
mai departe. Este necesar să se 
realizeze produse cu un grad mai 
înalt de prelucrare în industria fo
restieră, în industria textilă, în 
toate ramurile economice.

Sporirea eficienței economice a 
producției impune scăderea hotărî
tă a cheltuielilor neproductive 
din economie — rebuturi, dobînzi 
penalizatoare, locații etc., al căror 
nivel este încă ridicat.

Ridicarea rentabilității este cri
teriul primordial al îmbunătățirii 
calitative a activității economice. 
Multe sectoare au obținut reali
zări în acest domeniu, dar altele 
bat pasul pe loc sau chiar înregis
trează descreșteri de rentabilitate, 
în economie există încă unități 
care, din cauza proastei gospodă
riri a resurselor, lucrează cu pier
deri. Anul viitor va trebui să mar- 
cheze o îmbunătățire radicală în 
sporirea rentabilității producției în 
toate sectoarele.

O problemă esențială a creșterii 
eficienței economice este accele
rarea vitezei de rotație a fonduri
lor de producție și de circulație, 
în economia noastră se manifestă 
încă fenomene de imobilizare a re
surselor materiale și financiare, în 
stocuri supranormative de materii 
prime, de producție neterminată, 
semifabricate și produse finite, care 
la 30 septembrie a.c. reprezentau 
peste 8 miliarde lei.

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru a repune rapid în 
circuitul economic toate valorile, 
combătând cu hotărîre orice mani
festare de gospodărire nerațională 
a avuției naționale. în general, 
toate unitățile economico-sociale, 
ministerele, toate organizațiile de 
partid și obștești trebuie să acor
de mai multă atenție cheltuielilor 
bugetare neeconomice, unde exis
tă o risipă deosebit de mare. Prin 
Bugetul de stat și planul financiar 
pe 1973 se prevăd măsuri severe 
de economii, dar doresc să men
ționez, în fața plenarei, a tuturor 
tovarășilor prezenți, că apreciez a- 
ceste măsuri încă insuficiente și 
apelez la toate organismele noas
tre să acționeze cu fermitate îm
potriva risipei mijloacelor mate
riale și bănești, să închidă diferi
tele portițe prin care se irosesc 
mijloacele întregului nostru popor 
și prin care unii își creează surse 
de venituri fără muncă, încălcînd 
astfel, de fapt, principiile de re
partiție ale societății noastre so
cialiste. Dar, dacă trebuie să-i 
combatem pe aceștia, trebuie mai 
întîi să-i combatem pe aceia care 
le ușurează posibilitatea de a-și 
crea astfel de surse de venit. Va 
trebui, în mod practic, să luăm mă
suri ca nimeni, sub nici o formă, 
să nu poată realiza venituri decît 
ca rezultat al muncii concrete — 
nu pe căi ocolite, sub orice formă 
s-ar prezenta acestea. Aceasta este

o problemă economică, dar și so
cială și cred că nu trebuie să mai 
insist asupra ei.

Pornind de la indicațiile Confe
rinței Naționale â partidului pri
vind necesitatea sporirii mai ac
centuate a productivității muncii, 
planul pe anul 1973 prevede o 
creștere a acesteia de 9,1 la sută 
în industrie și de 7,0 la sută în 
construcții — superioară ritmuri
lor prevăzute în cincinal, dar sub 
posibilitățile reale de care dispu
ne astăzi economia românească, 
în cadrul programului special pri
vind creșterea productivității, tre
buie să se acorde o atenție deo
sebită măsurilor legate de extin
derea mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, perfecțio
narea tehnologiilor de fabricație, 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii în întreprin
deri, în secții, la fiecare loc de 
muncă.

Trebuie rezolvată și problema 
Introducerii acordului global în 
construcții și în alte sectoare de 
activitate industrială, cu mai 
multă fermitate, renunțîndu-se la 
tot felul de teorii și pretexte care 
pun piedici extinderii acestei mo
dalități de remunerație stimula
tivă. Aplicarea acordului global 
trebuie făcută diferențiat, în func
ție de condițiile concrete din fie
care ramură — dar trebuie să sti
mulăm oamenii muncii să treacă 
la acordul global, iar ca rezultat 
al creșterii producției fizice să ob
țină și venituri superioare. Aș dori 
să menționez că este necesar să 
nu avem teamă că vor fi munci
tori sau ingineri care vor obține 
venituri mai mari, dacă acestea 
se datoresc muncii. Cu toții știm 
că, pînă la urmă, există deosebiri, 
fizice și intelectuale între oameni, 
iar noi trebuie să-i stimulăm pe 
cei mai valoroși — și nu să nive
lăm, prin tot felul de formule, 
capacitatea creatoare a celor ce 
muncesc. Aceasta nu este inechi
tate ! Inechitate este acolo unde 
unii, sub diferite pretexte, își în
sușesc în mod nejustificat venituri 
(Aplauze prelungite). De exemplu, 
este inechitabil ca cineva care lu
crează într-o instituție să pretindă 
să i se plătească drept de colabo
rare, pentru îndeplinirea obligații
lor ce-i revin în funcția și servi
ciul pe care îl are și pentru cate 
este plătit prin salariu. Aceasta 
este inechitate ! Dar este pe de
plin echitabil ca cei care produc 
mai multe mașini, mai multe piese 
— într-o oră, într-o zi, într-o 
lună — să obțină și venituri mai 
mari, ca rezultat al muncii lor.

în vederea creșterii productivi
tății muncii este necesar să fie 
luate măsuri concrete pentru di
mensionarea corespunzătoare a nu
mărului de salariiați. Este necesar 
să se facă o repartiție rațională a 
forței de muncă pe întreaga econo
mie, pentru a se lichida situația 
ca, în unele sectoare, să existe exce
dent, iar în altele să lipsească for
ța de muncă. O atenție deosebită 
trebuie acordată definitivării și 
aplicării practice a normativelor de 
personal tehnico-administrativ din 
centrale și unități industriale și de 
construcții, asigurîndu-se o pro
porție rațională a acestora în ra
port cu nevoile efective ale fiecă
rei unități, ale activității de pro
ducție. Și pentru că am mai vor
bit de aceste probleme, propun să 
fixăm în hotărîrea plenarei ca, pînă 
Ia 1 iunie 1973, să se realizeze a- 
ceastă sarcină.

Problema creșterii productivită
ții muncii trebuie să-și găsească o 
expresie cît mai clară în plan, la 
fiecare minister, în fiecare între
prindere, la fiecare loc de muncă, 
elarifieîndu-se ce are de făcut fie
care om, măsurile de mecanizare 
și automatizare care trebuie între
prinse.

Proiectul de plan prevede sarcini 
importante pe linia îmbunătățirii 
calității produselor. Se impune ca 
problema calității producției să 
constituie o preocupare permanen
tă a ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, a tuturor oamenilor 
muncii, asigurîndu-se respectarea 
cu strictețe a tehnologiilor de fa
bricație. Nu trebuie să se mai ac
cepte introducerea în fabricație a 
unor materii prime, materiale și 
produse necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ. în ace
lași timp, să nu se admită livrarea 
către beneficiari a produselor de 
calitate scăzută. Trebuie lichi
date neajunsurile în asimila
rea produselor noi și în va
lorificarea licențelor achiziționate. 
Realizarea prevederilor planului 
tehnic pe 1973 impune ca toate mi
nisterele care asimilează utilaje și 
instalații noi, îndeosebi cele două 
ministere constructoare de mașini, 
să programeze și să urmărească, 
pe trimestre și pe luni, executarea' 
planului de asimilare. Ridicarea 
calității produselor este o proble
mă fundamentală a economiei 
noastre în actuala etapă, în direc
ția căreia trebuie concentrate toate 
forțele din întreprinderi, centrale 
și ministere, din unitățile de cerce
tare și proiectare.

Obiectivele planului pe 1973 pun 
sarcini de mare răspundere în fața 
cercetării științifice. Cercetarea pe 
anul 1973 trebuie să contribuie la 
rezolvarea problemelor majore, cu

caracter prioritar, ale dezvoltării 
economico-sociale a țării. O deose
bită atenție trebuie acordată atra
gerii de noi resurse în circuitul 
economic — minereuri cu conținu
turi mai sărace, banatite cuprifere, 
șisturi bituminoase și altele. Un o- 
biectiv esențial îl constituie, de 
asemenea, crearea de produse 
noi în domeniul construcțiilor de 
mașini, al industriei chimice, pre
cum și în alte ramuri, elaborarea 
de tehnologii perfecționate. în 
acest sens este necesar să se sta
bilească, în mod precis și clar, sar
cinile ce revin fiecărei unități, fie
cărui cercetător. Economia, socie
tatea noastră au nevoie nu de li
teratură științifică în sine, ci de 
contribuții concrete la dezvoltarea 
producției și creșterea eficienței 
economice. Acționînd în strînsă 
legătură cu cerințele concrete ale 
activității sociale și ale producției, 
cadrele de cercetare aii datoria să 
participe la efortul general pentru 
perfecționarea și modernizarea con
tinuă a producției.

Stimați tovarăși,
în agricultură, sarcinile de plan 

pentru amil <1973 prevăd creșteri 
însemnate în comparație cu reali
zările de pînă acum. Se va pune, 
în continuare, accentul principal 
pe sporirea producției de cereale, 
care trebuie să ajungă la circa 17 
milioane tone, cu un milion tone 
mai mult decît se prelimină să 
se obțină în acest an. Cea mai 
mare creștere se prevede la pro
ducția de porumb care trebuie să 
ajungă în anul viitor lâ aproape 
10 milioane tone. Planul pe 1973 
prevede, de asemenea, îmbunătăți
rea structurii culturilor. Va crește 
ponderea plantelor tehnice, ■ obți- 
nîndu-se atît venituri mai mari, 
cît și produse cerute de economia 
noastră și de export. Se prevăd, 
de asemenea, creșteri însemnate 
la producția medie și la preluările 
la fondul de stat la legume, car
tofi, struguri și fructe.

în zootehnie, față de realizările 
din acest an, se are în vedere o 
sporire a efectivelor de animale 
cu peste 400 ,mii la bovine, cu pes
te 800 mii la porcine și circa 400 
mii la ovine. Pe această bază va, 
crește producția de carne, de lap
te de vacă, de ouă, de lînă și al
tele.

Realizarea producțiilor stabilite 
impune luarea unor măsuri ener
gice. Este necesar ca în toate ju
dețele să se acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru aplicarea le
gii fondului funciar, Iich,idîndu-se 
cu desăvîrșire risipa terenurilor a- 
rabile și agricole. Experiența din 
această toamnă ne-a dovedit încă 
o dată necesitatea intensificării lu
crărilor de desecare, de scurgere a 
apelor și de corectare a excesu
lui de umiditate, la care trebuie 
mobilizată în primul rînd popu
lația din zonele afectate. Can
titatea de îngrășăminte chimice, 
deși se situează încă sub nivelul 
prevederilor din cincinal, va marca 
anul viitor o creștere simțitoare în 
comparație cu realizările actuale. 
Eforturile pentru darea în func
țiune a terenurilor irigate trebuie 
să se îmbine cu exploatarea rațio
nală a suprafețelor din toate sis
temele.

Creșterea producției vegetale 
cere îmbunătățirea substanțială a 
calității semințelor și a materialu
lui săditor. Deși s-au obținut unele 
progrese în acest domeniu, la multe 
culturi potențialul de producție 
al semințelor este scăzut. Realiza
rea planului la legume impune să 
se asigure material și semințe de 
calitate, să se eșaloneze producția 
în corelare ou cerințele de livrare 
pentru consum, atât în stare 
proaspătă, cît și industrializate. 
Măsuri asemănătoare trebuie luate 
și în viticultură și pomicultură, 
unde producțiile sînt încă nesatis
făcătoare în raport ou eforturile 
materiale făcute de stat.

O atenție deosebită trebuie acor
dată folosirii raționale a parcului 
de tractoare și mașini agricole, în
treținerii și exploatării acestuia. 
Ministerul Agriculturii și Ministe
rul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele vor trebui să acționeze 
ou mai multă hotărîre în vederea 
asigurării mașinilor necesare me
canizării lucrărilor din legumicul
tura, pomicultură și viticultură, a 
celor de recoltare a nutrețurilor și 
de mecanizare a lucrărilor din zoo
tehnie.

în creșterea animalelor, eforturile 
principale trebuie îndreptate spre 
îmbunătățirea substanțială a re
producției. în același timp, este 
necesară o furajare mai rațională 
a animalelor și îngrășarea întregu
lui efectiv destinat livrărilor la 
greutățile medii prevăzute în plan. 
Se impune o schimbare a mentali
tății că bovinele pot fi crescute nu
mai îh grajduri mari, care, în prac
tică, măresc costurile de producție. 
Trebuie larg promovată experiența 
de sute de ani a țărănimii noastre 
privind creșterea bovinelor și ovi
nelor pe pășuni bine organizate, 
unde animalul se dezvoltă bine, iar 
furajarea este mult mai ieftină.

Producția vegetală și animală

(Continuare in pag. a IlI-a)
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prevăzută pe 1973 trebuie obținută 
cu ooeturi mai scăzute, în condi
țiile unei -productivități ridicate a 
muncii ți a unei eficiențe econo
mice corespunzătoare. Experiența 
multor unități cooperatiste din a- 
gricultură confirmă întru totul jus
tețea măsurilor inițiate de condu
cerea partidului privind cointere
sarea membrilor cooperatori și în 
mod deosebit introducerea acor
dului global. Efectele deosebit de 
pozitive din acest an și îndeosebi 
cele înregistrate la cultura porum
bului impun ca, pe baza experien
ței dobîndite, să se extindă acor
dul global și în celelalte ramuri — 
în legumicultura, viticultură, po
micultură, creșterea animalelor — 
folosindu-se forme specifice sec
toarelor și unităților în care se 
aplică.

Utilizînd mai bine baza mate
rială de care dispune, experiența 
înaintată dobîndită de o serie de 
unități, lucrători și specialiști, a- 
gricultura își va putea pune în va
loare marile rezerve de care dis
pune pentru creșterea randamente
lor la hectar și pe cap de animal, 
pentru sporirea și ieftinirea pro
ducțiilor, în vederea îmbunătățirii 
continue a aprovizionării popu
lației cu produse agroalimentare.

Stimați tovarăși,

Proiectul de plan pe 1973 preve
de realizarea unui volum de in
vestiții de 93,8 miliarde lei. Planul 
prevede concentrarea resurselor 
materiale, financiare și de forță 
de muncă asupra principalelor o- 
biective menite să determine dez
voltarea și modernizarea economi
ei naționale.

Comparativ cu anul 1972, cînd 
prin plan a fost prevăzută înce
perea execuției a 345 obiective 
principale, în 1973 se prevede în
ceperea execuției pentru 215 obiec
tive. Prin aceasta se înlătură efec
tele negative ale dispersării con
strucțiilor, care generează cheltu
ieli neeconomice, risipă de mate
riale și forță de muncă, imobiliza
rea fondurilor pe o durată lungă.

Planul pe 1973 prevede îmbună
tățirea, în continuare, a indicato
rilor de eficiență a investițiilor. 
Toate eforturile trebuie concen
trate spre realizarea și pune
rea în funcțiune, la termenele pla
nificate, a investițiilor cu caracter 
productiv. Avem în vedere, de ase
menea, continuarea realizării con
strucțiilor de locuințe, spitale, 
școli, creșe și cămine. Paralel, tre
buie luate măsuri pentru sistarea 
imediată a lucrărilor cu caracter 
neproductiv, punîndu-se capăt cu 
hotărîre, totodată, construcțiilor su
pradimensionate de orice fel.

Pentru asigurarea disciplinei de 
plan în domeniul investițiilor este 
necesară pregătirea temeinică a 
condițiilor de execuție a lucrărilor, 
asigurarea documentațiilor tehni- 
co-economice din timp, contracta
rea la vreme a utilajelor din țară 
•i din import, buna organizare și 
dotarea corespunzătoare a șantie
relor de construcții. Va trebui asi
gurată, de asemenea, eșalonarea pe 
trimestre a punerii în funcțiune a 
capacităților de producție, evitarea 
concentrării unui volum mare de 
montaj și probe tehnologice în ul
timul trimestru al anului.

Trebuie spus că ritmul de creș
tere a productivității muncii în 
construcții este încă redus. Este 
necesar să luăm asemenea măsuri 
încît să asigurăm dublarea produc
tivității în următorii 4—5 ani, prin- 
tr-o organizare superioară a mun
cii, prin mecanizarea mai intensă 
a lucrărilor, prin întărirea disci
plinei în producție.

O situație nemulțumitoare pre
zintă încă consumurile de mate
riale în construcții. Nu există o 
suficientă conlucrare între proiec- 
tanți, constructori și beneficiari în 
stabilirea unor soluții constructive 
cît mai economice. Este necesar să 
se realizeze o unitate strînsă a 
tuturor factorilor interesați în or
ganizarea și controlul activității 
de proiectare și execuție. Am în 
vedere crearea unui organism 
unic, cu atribuții precise în do
meniul directivării, al normării și 
controlului activității de proiectare 
ți construcții. Ministerul Construc- 
riilor Industriale, împreună cu ce- 
elalte ministere și organe tutelare 
le organizații de proiectare tre- 
•ule să ia măsuri de revizuire în 
al mai scurt timp a tuturor nor- 
telor și normativelor învechite 
ire generează risipă de materiale 
> oonstrucții.
Organizațiile de construcții-mon- 
| vor trebui să ia măsuri hotă- 
e pentru folosirea cît mai ju- 
■.ioasă a parcului de mașini și 
laje, în principal prin mărirea 
nărului de schimburi, să acor- 
o atenție deosebită întreținerii 
«parării acestor utilaje.
i Întinarea neajunsurilor exis- 
e în activitatea de construcții 
asigura realizarea planului de 
stițli în condiții de eficiență 

sporită, precum și intrarea în pro
ducție a noilor capacități la ter
menele prevăzute în planul de stat.

Tovarăși,

Dezvoltarea în continuare, în 
ritmuri înalte, a economiei impu
ne sporirea în 1973 a locurilor de 
muncă și mărirea ponderii popu
lației ocupate în ramurile neagri
cole, îndeosebi în industrie. în
deplinirea în bune condiții a pla
nului pe 1973 cere, de asemenea, 
asigurarea cu cadre calificate a 
noilor obiective ce vor intra în 
funcțiune, precum și generalizarea 
schimbului II și introducerea și ex
tinderea schimbului III. în acest 
scop, s-a prevăzut un număr su
plimentar de circa 280 mii mun
citori calificați. Totodată, vor fi 
încadrați îri unitățile economice 
un număr de aproape 23 mii ab
solvenți ai învățămîntului supe
rior, din care peste 11 mii ingi
neri, subinginerj și economiști.

Doresc și cu acest prilej să atrag 
atenția că trebuie să ne preocu
păm cu toată răspunderea de asi
gurarea și calificarea forței de 
muncă. Va trebui să se ia măsuri 
concrete — pe întreprinderi, ora
șe, județe — pentru recrutarea și 
pregătirea forței de muncă. între
prinderile, comitetele județene de 
partid nu trebuie să aștepte să se 
rezolve de la București problemele 
forței de muncă. Ele au datoria să 
stabilească măsurile corespunză
toare în acest scop, în conformi
tate cu prevederile planului, cu 
perspectiva de dezvoltare a jude
țului, a unităților respective. Pen
tru meseriile de mai mare com
plexitate, trebuie sporită preocu
parea pentru recrutarea și pregăti
rea tinerilor. Este, de asemenea, 
necesar să fie atnase într-o propor
ție mai mare femeile, în special 
tinerele absolvente ale învățămîn- 
tului de cultură generală, în acti
vități economice și sociale. Este 
necesar ca ministerele să ia în 
continuare măsuri de transferare 
sau detașare de la alte unități a 
cadrelor absolut necesare bunei 
funcționări a noilor întreprinderi.

Trebuie să se înțeleagă că pregă
tirea cadrelor.reprezintă o parte 
importantă, esențială â planului ge
neral de dezvoltare economico-so- 
cială a țării.

Stimați tovarăși,

Dezvoltînd în ritm susținut eco
nomia, lărgind și diversificînd 
producția de bunuri materiale, 
România extinde continuu rela
țiile sale cu celelalte state, ia 
parte activă la schimbul mondial 
de valori, la diviziunea interna
țională a muncii. Promovăm, după 
cum cunoașteți, relații largi cu 
țările socialiste membre '’ale 
C.A.E.R., în cadrul Programului 
complex adoptat anul trecut, în
tărim și dezvoltăm legăturile 
noastre economice și cooperarea 
tehnico-științifică cu toate țările 
socialiste. în spiritul coexistenței 
pașnice, acționăm pentru inten
sificarea relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, pe baza deplinei egalități 
în drepturi și a avantajului re
ciproc.

Proiectul de plan pe anul 1973 
prevede intensificarea în conti
nuare a comerțului nostru exte
rior, creșterea în ritm înalt a 
schimburilor comerciale și extin
derea cooperării cu alte state. Vo
lumul comerțului exterior va fi în 
1973 cu 21,5 la sută mai mare ca 
în 1972. Se prevede îmbunătățirea 
în continuare a structurii pe 
mărfuri a exportului și importu
lui, precum și extinderea ariei 
geografice a schimburilor Co
merciale.

Exportul — principală sursă de 
încasări valutare — va atinge în 
1973 un volum de aproape 19 mi
liarde lei valută, prezentînd o 
creștere de peste 27 la sută față 
de anul 1972. Sporuri importante 
vor avea loc la produsele cu grad 
ridicat de prelucrare, cum sînt 
mașinile și utilajele, produsele 
chimice, produse ale industriei 
ușoare, ale industriei lemnului și 
materialelor de construcții. Se im
pun măsuri hotărîte pentru îmbu
nătățirea ritmicității livrărilor la 
export și respectarea cu strictețe 
a condițiilor contractuale.

Din punct de vedere fizic preve
derile de export pe anul următor 
pot fi considerate corespunzătoare. 
Sînt însă cazuri cînd unele cereri 
suplimentare nu se onorează, pe 
motiv că nu sînt cuprinse în plan. 
Dacă într-un domeniu sau altul se 
vor ivi asemenea cereri, ele nu tre
buie refuzate. Ministerul Comerțu
lui Exterior, întreprinderile de co
merț exterior au datoria să infor
meze Consiliul de Miniștri spre a 
se examina posibilitățile de supli
mentare a exportului în sectorul 
respectiv.

Problema principală în domeniul 
exportului este, în momentul de 
față, problema prețurilor. Există 
încă mari decalaje între prețurile 
cu care importăm și prețurile cu 
care vindem. La un șir de produse, 

între costul materiei prime și al 
materialelor importate și prețul 
produsului finit există un raport 
negativ. La cîteva zeci de produse, 
cursul de revenire este nefavorabil. 
Este de înțeles că o asemenea 
situație nu poate fi acceptată și 
trebuie lichidată cu desăvîrșire. 
Comitetul Central a trasat mai de 
mult sarcina îmbunătățirii valori
ficării producției românești la ex
port ; s-a făcut puțin încă în 
această direcție. La volumul de ex
port prevăzut în anul viitor, creș
terea valorificării cu numai 5 la 
sută ar aduce circa 900 milioane 
lei valută în pluș. Aceasta nu 
trebuie privită ca o problemă de 
perspectivă, ci ca o sarcină ime
diată, ce trebuie realizată în anul 
viitor. Continuă să existe încă în
treprinderi și centrale care nu știu 
cît primesc pe produsul pe care-1 
fabrică, care nu înțeleg că aceasta 
este una din obligațiile lor zilnice, 
permanente. Nu producem de 
dragul producției, ci pentru a sa
tisface nevoile societății, pentru 
valorificarea corespunzătoare a re
zultatelor muncii noastre în scopul 
creșterii avuției naționale și ridi
cării bunăstării poporului. Nu 
s-a transpus încă pe deplin î-n 
viață Legea comerțului exterior, 
care prevede ca rezultatele econo- 
mico-financiare ale întreprinderilor 
să depindă nemijlocit — pe baza 
unui coeficient fix de transforma
re a valutei străine în lei — de 
prețurile obținute pe piața exter
nă. începind cu 1973 va trebui să 

^sigurăm aplicarea cu fermitate a 
.^prevederilor legii. Sînt și conducă- 
.#ftori de unități economice, de cen- 
* teale, chiar miniștri și miniștri ad- 

juncți, care, în loc să lupte pentru 
prețuri cît mai mari la export, se 
preocupă ca în plan să se prevadă 
prețuri cît mai mici. Această stare 
de lucruri negative trebuie lichi
dată neîntîraiat. Nu putem accepta 
ca o parte a venitului național să 
plece în străinătate pe calea ex
portului. Aceasta nu poate avea 
decît urmări negative asupra dez
voltării țării, asupra nivelului ge
neral de trai al poporului. Minis
terul Comerțului Exterior, cele
lalte ministere, precum și între
prinderile exportatoare trebuie să 
înțeleagă că au datoria de onoare, 
patriotică, de a asigura creșterea 
rentabilității vînzării produselor 
românești pe piața străină.

O problemă deosebită pentru e- 
chilibrul balanței de plăți exter
ne o constituie gospodărirea cît 
mai judicioasă a fondurilor valu
tare alocate pentru importuri. Po
trivit prevederilor planului pe 
1973, volumul importurilor urmea
ză să crească cu 15,6 la sută. Este 
necesar ca importurile să fie limi
tate la strictul necesar, valorificînd 
la maximum posibilitățile interne. 
Planul de import trebuie să fie în
tocmit în întreprinderi, analizîn- 
du-se în fiecare secție, împreună 
cu muncitorii, ce este absolut ne
cesar să se importe și cum se 
poate acționa pentru înlocuirea 
produselor de import, pentru eco
nomisirea fondurilor valutare. în 
mod deosebit trebuie reanali- 
zat importul departamental, din 
care o parte este nenominali
zat. începînd din anul 1973 în
tregul -import nenominalizat va 
trece în rezerva Consiliului de 
Miniștri, urmînd să fie folosit 
numai pe baza unor documentări 
concrete. Consider că printr-o va
lorificare mai bună a mărfurilor 
românești la export și prin adop
tarea de măsuri hotărîte pentru re
ducerea importurilor putem asigura 
o reduoere a cheltuielilor valutare 
pentru 1973. în felul acesta vom 
realiza sarcinile stabilite de Confe
rința Națională a partidului privind 
echilibrarea balanței de plăți în 
cursul anilor 1973—1974.

în vederea dezvoltării în con
tinuare a activității de comerț ex
terior vor trebui luate unele mă
suri destinate să asigure echilibrul 
schimburilor noastre economice cu 
diferite state, între care un rol im
portant va avea introducerea ta
rifului vamal. Tarifele vamale ce 
urmează a fi aplicate mărfurilor 
importate vor fi suportate din 
fondul de beneficii ce rămîne la 
dispoziția unităților economice. Ta
riful vamal va fi stabilit diferen
țiat, pe categorii de mărfuri și pe 
țări, în așa fel încît să fie promo
vate în mod corespunzător intere
sele noastre economice. în cazurile 
cînd între statul român și un alt 
stat au fost încheiate sau se vor 
încheia convenții prin care țara 
noastră beneficiază de anumite în
lesniri în schimburile comerciale, 
Consiliul de Stat sau Consiliul de 
Miniștri vor putea acorda înlesniri 
vamale, pe bază de reciprocitate.

Cooperarea economică și tehnico- 
științifică se impune din ce în ce 
mai mult ca formă superioară de 
participare a țării noastre la divi
ziunea internațională a muncii. 
Planul pe anul 1973 conține unele 
prevederi pentru extinderea acțiu
nilor de cooperare jn industria con
strucțiilor de mașini, industriile 
chimică, ușoară, în cercetarea teh
nico-științifică, precum și în alte 
domenii. Se află în curs de tratare 

înființarea de noi societăți mixte 
de producție și comerciale. Cu toa
te acestea, în organizarea acțiuni
lor de cooperare există încă nea
junsuri, în special lipsă de opera
tivitate și de finalizare. Ministere
le economice, Comisia guverna
mentală de colaborare și coopera
re, Ministerul Comerțului Exterior 
trebuie să manifeste mai multă ini
țiativă și mai mult spirit practic 
în concretizarea acțiunilor. O con
tribuție sporită la dezvoltarea re
lațiilor economice ale țării este 
chemat să aducă Ministerul Aface
rilor Externe și, în același timp, 
misiunile noastre din străinătate. 
Paralel cu extinderea relațiilor po
litice cu alte state, acestea trebuie 
să asigure intensificarea schimbu
rilor comerciale, a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice cu ță
rile respective.

Numai rezolvînd în mod cores
punzător aceste probleme esenția
le ale comerțului exterior vom pu
tea asigura echilibrarea balanței 
de plăți externe, crearea condiții
lor pentru o participare mai inten
să și eficientă a României la schim
burile economice mondiale.

Tovarăși,

După cum vă este cunoscut, 
partidul și statul subordonează în
treaga dezvoltare a producției ma
teriale țelului suprem al societății 
socialiste pe care o făurim — ridi
carea continuă a bunăstării și civi
lizației întregului popor. Realizarea 
sarcinilor maximale ale planului 
pe anul 1973 creează condiții pen
tru o creștere a nivelului de trai 
mai mare decît s-a prevăzut inițial 
în cincinal. Astfel, veniturile bă
nești totale ale populației din sec
torul socialist vor spori în anul 
1973 cu peste 18 miliarde lei față 
de anul 1972, deci cu 3,3 miliarde 
lei mai mult decît în prevederile 
cincinalului. în cadrul acestei creș
teri, veniturile bănești ale salaria- 
ților sporesc cu 11,5 miliarde lei, 
datorită atît creșterii salariului 
mediu, cît și sporirii numărului 
locurilor de muncă — cu 90 mii 
peste prevederile cincinalului. Pes
te 4,3 miliarde lei reprezintă ma
jorarea salariilor mici, precum și 
îmbunătățirea salariilor în cursul 
anului viitor la celelalte categorii 
de angajați. Veniturile reale ale ță
rănimii vor însuma în 1973 peste 
44 miliarde lei, revenind pe o per
soană 900 lei lunar, cu peste 7 la 
sută mai mult decît în acest an.

Trebuie să menționez că indicele 
general al prețurilor pe primii doi 
ani ai cincinalului este de 100,3 la 
sută ; se poațe spune că practic s-a 
menținut la același nivel. Este bine 
să subliniem acest lucru, mai cu 
seamă dacă avem în vedere că în 
aproape toate țările din lume asis
tăm la o creștere importantă a pre
țurilor. Menținerea indicelui gene
ral de prețuri la un nivel scăzut 
este rezultatul activității generale 
de dezvoltare economică a țării 

tnoastre, dovedește superioritatea 
economiei noastre planificate, rele
vă faptul că partidul și statul nos
tru acordă o atenție deosebită apli
cării creatoare în viață a princi
piilor și legităților generale ale 
construirii și dezvoltării noii orîn- 
duiri sociale.

Preocupîndu-se de creșterea ve
niturilor oamenilor muncii, de îm
bunătățirea cointeresării materiale 
corespunzător principiilor socia
liste de retribuție, partidul nostru 
veghează, totodată, ca, în spiritul 
eticii și echității socialiste, să fie 
lichidată obținerea de venituri 
fără muncă, pe căi ilicite, în dauna 
intereselor generale ale oameni
lor muncii, să fie combătute ma
nifestările de parazitjsm, tendința 
de a trăi pe seama semenilor, a 
societății.

Potrivit prevederilor înscrise în 
planul pe 1973, populația va be
neficia și de importante fonduri 
social-culturale. Pentru acțiunile 
social-culturale, de la bugetul sta
tului s-a prevăzut pentru anul 
viitor cheltuirea a circa 45,3 mi
liarde lei, cu 12,9 la sută mai mult 
decît în anul precedent și de peste 
2 ori mai mult decît în anul 1966. 
Sporul de venituri de care vor be
neficia salariații în anul 1973 pe 
această cale reprezintă circa 25 la 
sută din veniturile lor obținute 
din muncă, iar la țărani circa 
16 la sută.

Anul viitor, pensionarii vor be
neficia de venituri suplimentare 
de aproape 2 miliarde lei. Fondul 
total de pensii va crește cu peste 
24 la sută față de 1972.

Eforturile statului pentru creș
terea nivelului de trai al popu
lației se reflectă și în prevederile 
privind sporirea desfacerilor de 
mărfuri, a volumului prestațiilor 
de servicii, a numărului de lo
cuințe, precum și în dezvoltarea 
bazei materiale a învățămîntului, 
ocrotirii sănătății, culturii. Pen
tru îmbunătățirea aprovizionă
rii populației s-a prevăzut creș
terea livrărilor către fondul pie
ței, față de 1972, cu 8,8 la sută la 
lapte și produse din lapte, cu 23,5 
la sută la pește, cu 14 la sută la 
ouă, cu 6,2 la sută la ulei co
mestibil, cu circa 5 la sută la 
carne și produse din carne, cu a

proape 9 la sută la confecții, cu 
14,8 la sută la încălțăminte. Acest 
volum sporit al desfacerilor im
pune Ministerului Comerțului In
terior, organelor centrale cu acti
vitate comercială să ia măsuri 
pentru buna gospodărire și repar
tizarea judicioasă a fondurilor de 
marfă pe teritoriu, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de igienă și 
servire a cumpărătorilor — de la 
care nu trebuie admisă nici o con
cesie. Prestările de servicii pentru 
populație însumează în anul 1973 
aproape 23 miliarde lei, cu 13,7 la 
sută mai mult față de 1972. Este 
necesar să se ia măsuri pentru 
diversificarea largă a gamei de 
servicii, pentru sporirea operati
vității și promptitudinii în servi
rea cetățenilor, pentru imprima
rea unui înalt spirit de răspun
dere față de calitatea lucrărilor 
efectuate, combătîndu-se cu ener
gie dezordinea și tendințele de 
speculă ale unor lucrători din 
acest sector.

în anul 1973 se prevede con
struirea de către stat a unui nu
măr de 111 mii apartamente, cu 
circa 11 mii mai mult decît era 
prevăzut inițial în cincinal. înce
pînd cu anul 1973, prin alocarea 
unor fonduri suplimentare, se va 
îmbunătăți confortul noilor lo
cuințe, astfel încît apartamentele 
de categoriile I și II să reprezinte 
circa 70 la sută, față de 46 la sută 
cît era prevăzut în cincinal. Pen
tru o justă repartizare a noilor 
locuințe se va extinde nominali
zarea apartamentelor pe între
prinderi industriale și mari șan
tiere, îndeosebi pentru unitățile ce 
se află în construcție. Comi
tetele executive ale consiliilor 
populare trebuie să concentre
ze eforturile în vederea reali
zării integrale a planului de con
strucții de locuințe pe anul 1973. 
Trebuie, de asemenea, asigurată 
construirea noilor săli de clasă, 
laboratoare, ateliere-școală, inter
nate și cămine studențești, pre
cum și a unităților sanitare. Pen
tru a veni în ajutorul femeilor 
care lucrează în producție, planul 
pe 1973 prevede sporirea cu 12 800 
a locurilor în creșe și cu 11 800 în 
grădinițele de copii.

Țpate prevederile social.^cultura- 
le ale planului pe 1973 trebuia 
transpuse în viață cu fermitate, a- 
sigurîndu-se astfel înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru 
de ridicare neîncetată a nivelului 
de viață al oamenilor muncii, de 
făurire a bunăstării și fericirii în
tregului popor.

Tovarăși,

Partidul nostru acționează cu 
consecvență pentru a asigura ca 
planificarea, întreaga activitate de 
conducere și organizare a econo
miei să se realizeze ou participa
rea nemijlocită a clasei muncitoa
re, a maselor largi de oameni ai 
muncii. în acest sens, au fost lua
te, după cîte știți, un șir de mă
suri. Legile supuse dezbaterii ple
narei și care urmează a fi adop
tate de Marea Adunare Națională 
vor acționa în acest scop. De a- 
semenea, sînt în curs de definiti
vare o serie de alte măsuri în 
spiritul hotărîrilor Conferinței Na
ționale din vara acestui an.

Pe baza propunerilor făcute de 
■unii prim-secretari la consfătuirea 
din septembrie, Comitetul Execu
tiv propune adoptarea unor mă
suri cu privire la mai buna 
repartizare a muncii în cadrul co
mitetelor județene și al consi
liilor populare județene. Aces
tea se referă la faptul că în vii
tor secretarii cu problemele econo
mice vor îndeplini și funcția de 
vicepreședinți ai consiliilor popu
lare județene, putînd în felul a- 
cesta coordona mai bine proble
mele ce le stau în atenție. Această 
măsură este cu atît mai indicată, 
cu cît în următoarele cîteva săp- 
tămîni se vor crea și noile organe 
de planificare teritoriale, ca organe 
de stat, care vor trebui să fie în
drumate de comitetele județene de 
partid și de consiliile populare ju
dețene. Urmează să se adopte, de 
asemenea, legea privind controlul 
economico-social care va da atri
buții noi comisiilor economice 
și Consiliului Economic, inclusiv 
dreptul de a aplica măsuri și sanc
țiuni. Aceasta impune să existe 
răspundere deplină și pe linie de 
partid și pe linie de stat. Iată de 
ce am găsit logică propunerea fă
cută de primii -secretari și am ho- 
tărît să o supunem aprobării ple
narei.

A doua propunere se referă la 
faptul că secretarii cu problemele 
de propagandă urmează să devină, 
de asemenea, și vicepreședinți ai 
consiliilor populare județene, în- 
drumînd direct și activitatea de 
învățămînt și cultură din întreg 
județul, avînd deci dreptul nu nu
mai de a da îndrumări generale, 
abstracte, ci și de a lua măsuri 
concrete pentru buna desfășurare, 
în spirit unitar, a acestei activități.

Considerăm că prin aceste mă
suri — care se vor extinde și la 
municipii și la orașe — se va îm
bunătăți munca comitetelor județe

ne de partid șl a consiliilor popu
lare județene, se va asigura o uni
tate mai deplină a conducerii. 
Aceasta va contribui la creșterea 
rolului conducător al partidului în 
domenile respective de activitate.

Avem, de asemenea, în vedere 
coordonarea de către Comitetul 
Central și de către Secretariatul 
C.C., precum și de către secreta
riatele comitetelor județene a ac
tivității de control pe linie de 
partid și de stat, eliminîndu-se su
prapunerile existente astăzi în a- 
cest domeniu. Deocamdată se va 
menține aparatul de control și la 
comitetele de partid și la consiliile 
județene, urmînd ca — pe baza 
practicii activității comune de co
ordonare ce se va desfășura — să 
tragem concluzii după un anumit 
timp, stabilind atunci dacă îl vom 
menține în forma actuală sau îl 
vom unifica și organizatoric ; vom 
vedea ce va spune în această pri
vință experiența-

Comitetul Executiv propune, tot
odată, plenarei Comitetului Cen
tral un șir de noi măsuri menite 
să ofere un cadru organizatoric 
mai bun activității comitetelor și 
consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi, creșterii inițiativei 
și răspunderii maselor de oameni 
ai muncii în conducerea unităților 
respective.

Considerăm că aceste măsuri 
vor exercita o influență pozitivă, 
vor spori eficiența activității co
mitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi, vor duce 
la dezvoltarea democrației socia
liste, a participării oamenilor mun
cii la conducerea societății.

Avem în vedere ca în întreprin
derile industriale, de transport și 
construcții, în întreprinderile agri
cole de stat și de mecanizare a a- 
gricultarii, precum și în institute
le de proiectări și cercetări să se 
organizeze consilii și comisii pe 
domenii, care vor funcționa pe lin
gă comitetele oamenilor muncii și 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid din aceste unități.

Astfel, se vor crea consilii de 
control muncitoresc, comisii pen
tru problemele de organizare 
a producției șl a muncii, co
misii pentru economii și 
buna gospodărire a unităților 
economice, comisii pentru me
canizarea și automatizarea pro
ducției, comisii pentru calitatea 
producției, iar la întreprinderile 
care au activități de comerț exte
rior, comisii pentru problemele de 
export-import și la întreprinde
rile care vor avea plan de dezvol
tare și de investiții, comisii pen
tru problemele de Investiții și 
dezvoltare.

Comitetele și consiliile oameni
lor muncii, de ^omun acord cu or
ganizațiile de partid, vor putea 
organiza, în măsura în care va fi 
necesar, și alte comisii. In consi
liile pentru controlul muncitoresc 
și comisiile pe domenii de activi
tate vor fi cuprinși muncitori de 
înaltă calificare și cu experiență 
îndelungată în producție, cei mai 
buni ingineri, tehnicieni, econo
miști și alte cadre de specialitate.

Toate aceste consilii și comisii 
vor participa direct la soluționa
rea problemelor activității econo
mice și sociale a întreprinderilor, 
realizării indicatorilor planului de 
producție, folosirii capacităților de 
producție, ridicării calității pro
duselor, respectării tehnologiilor 
de fabricație. Consiliile și comi
siile muncitorești vor acționa 
pentru dezvoltarea unei atitudini 
înaintate față de muncă, pentru 
stimularea inițiativelor creatoare 
ale oamenilor muncii în îndeplini
rea sarcinilor economice și sociale, 
precum și pentru combaterea ma
nifestărilor de nepăsare, neglijen
ță și lipsă de răspundere. Tot
odată, acestea vor urmări respec
tarea normelor privind protecția 
și igiena muncii, întărirea disci
plinei în producție, relațiile de 
muncă, precum și orice alte pro
bleme care privesc condițiile de 
muncă din unitatea respectivă. 
Consiliile și comisiile de care am 
vorbit se vor sprijini în întreaga 
lor activitate pe participarea largă 
a maselor de oameni ai muncii și 
vor desfășura o activitate perma
nentă, pe bază de program de lu
cru, acordînd un sprijin efectiv or
ganelor colective în conducerea 
eficientă a activității economice și 
sociale. în acest fel, comitetele și 
consiliile oamenilor muncii vor dis
pune de forme organizatorice co
respunzătoare studierii mai atente 
și soluționării problemelor din di
ferite domenii de activitate, cu par
ticiparea largă a maselor de oa
meni ai muncii. Consider că adop
tarea acestor măsuri va avea o in
fluență pozitivă asupra dezvoltării 
democrației muncitorești, a demo
crației noastre socialiste, în gene
ral asupra întăririi legăturilor 
partidului cu masele de oameni aî 
muncii, asupra creșterii rolului său 
conducător în toate domeniile de 
activitate.

Tovarăși,

Realizarea prevederilor înscrise 
în planul de stat pe 1973, ridicarea 
pe un plan superior a activității 

în toate compartimentele vieții 
noastre economice, pun sarcini de 
mare răspundere în fața organelor 
și organizațiilor de partid, fac 
necesară întărirea în continuarea 
rolului lor conducător în orienta
rea și organizarea, activității din 
economie, în unirea și mobilizarea 
tuturor forțelor poporului, a ener
giilor și elanului oamenilor muncii 
într-o direcție unică — creșterea 
avuției naționale, înfăptuirea pro
gramului partidului, înflorirea pa
triei noastre socialiste.

întreg ansamblul problemelor e- 
conomice la care m-am referit tre
buie să facă obiectul unor analize 
aprofundate, concrete, din partea 
fiecărei organizații de partid care 
lucrează în industrie, agricultură, 
transporturi, cercetare, comerț etc. 
— soluționarea lor constituind con
ținutul principal al întregii lor 
activități politice și organizatorice. 
Criteriul de bază după care trebuie 
apreciată calitatea și eficacitatea 
muncii desfășurate de organizațiile 
de partid din economie, din toate 
sectoarele de activitate, îl consti
tuie rezultatele concrete obținute 
de colectivele respective în îndepli
nirea sarcinilor ce le revin în creș
terea producției și a productivității 
muncii, în reducerea cheltuielilor 
materiale, în realizarea obligațiilor 
de export — într-un cuvînt în 
creșterea eficienței întregii activi
tăți. Trebuie creat pretutindeni un 
puternic curent de opinie în vede
rea intensificării luptei pentru e- 
conomii în toate sectoarele de pro
ducție, pentru fructificarea la ma
ximum a resurselor economiei 
noastre naționale. In toate între
prinderile și unitățile economice, 
organizațiile de partid trebuie să 
militeze pentru a se crea condiții 
ca oamenii muncii să-și poată ma
nifesta din plin drepturile și obli
gațiile ce decurg din dubla lor ca
litate de proprietari ai mijloacelor 
de producție și de producători, par- 
ticipînd activ, eu spirit de iniția
tivă și răspundere, la întreaga or
ganizare și conducere a activității. 
Fiecare organizație de partid, fie
care comunist poartă răspunderea 
pentru felul în care unitatea din 
care face parte își îndeplinește 
planul, contribuie la înfăptuirea 
politicii generale a partidului, la 
dezvoltarea economico-socială a ță
rii. Trebuie să fie clar că rolul 
conducător al partidului nu este o 
noțiune abstractă, ci o realitate vie 
care se exprimă în modul în care 
organele și organizațiile sale, fie
care comunist acționează pentru 
unirea eforturilor oamenilor mun
cii, pentru soluționarea cu succes a 
tuturor problemelor pe care le ri
dică activitatea practică, concretă 
pentru construirea societății so
cialiste.

Doresc încă o dată să mențio
nez că Comitetul Central dă o înal
tă apreciere muncii depuse de or
ganele și organizațiile de partid 
județene, orășenești și comunale, 
din întreprinderi și instituții. Fără 
îndoială, succesele pe care le-am 
obținut sînt în măsură însemnată 
rodul muncii comuniștilor, al or
ganizațiilor de partid, al exercită
rii juste de către partidul nostru, 
în ansamblu, a rolului conducător 
în toate sectoarele operei de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate.
/ Comitetelor județene, munici
pale și orășenești le revin răspun
deri tot mai mari în viitor. îmi 
exprim încrederea că ele vor lua 
măsurile necesare pentru a lichida 
neajunsurile care se mai manifestă 
într-un loc sau altul, pentru a uni 
toate forțele organizațiilor de 
partid în vederea ridicării activi
tății generale a partidului la ni
velul cerințelor actuale ale dez
voltării rapide a țării noastre. Este 
de înțeles că organele și organiza
țiile de partid își vor putea în
deplini în condiții mai bune ma
rile îndatoriri ce le revin, numai 
în măsura în care vor adînci și 
dezvolta democrația de partid, vor 
asigura participarea largă a comu
niștilor la activitatea de partid, vor 
acționa pentru unirea eforturilor 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, ale tuturor oamenilor 
muncii, în înfăptuirea politicii in
terne și extenne a partidului. Sînt 
convin® că organizațiile noastre de 
partid își vor îndeplini cu cinste 
aceste îndatoriri. (Aplauze prelun
gite).

Stimați tovarăși,

Preocupîndu-ne de înfăptuirea 
cu succes a programului de dezvol
tare socialistă a țării, de mobiliza
rea energiilor și capacităților crea
toare ale întregului popor în opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîn- 
tul României, acordăm, totodată, o 
atenție deosebită problemelor vie
ții internaționale, participării ac
tive a României la eforturile po
poarelor, ale forțelor înaintate ale 
omenirii pentru îmbunătățirea cli
matului mondial, pentru pace și 
colaborare între popoare.

Sînt cunoscute principiile care 
stau la baza politicii externe a

(Continuare în pag- a IV-a)
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României, a relațiilor noastre ca 
toate țările socialiste, cu popoarele 
care au pășit de curind pe calea 
dezvoltării independente, cu toate 
statele luimii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Evenimentele, evoluția vieții in
ternaționale însăși confirmă pe de
plin justețea liniei generale exter
ne promovata de partidul și statul 
nostru. Acționăm consecvent pen
tru realizarea unor raporturi noi 
Intre state, bazate pe respectarea 
independenței și suveranității na
ționale, pe deplina egalitate în 
drepturi și neamestec în treburile 
interne, pe avantaj reciproc, pe 
renunțare la forță și la amenin
țarea cu forța în relațiile dintre 
țări, pe respectarea, dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, calea de dezvoltare, fără 
nicj un amestec din afară. Milităm 
activ pentru abolirea politicii im
perialiste de dominație, dictat și 
agresiune, pentru stingerea focare
lor de conflicte și încordare care 
persistă în unele zone ale globului 
și care pun în pericol pacea lumii. 
Am primit cu satisfacție știrile cu 
privire la acordul realizat între 
Statele Unite și Republica Demo
crată Vietnam în legătură cu înce
tarea acțiunilor militare și reali
zarea păcii. Amînarea semnării a- 
cordului ne-a produs, desigur, în
grijorare. Sperăm că în cadrul 
convorbirilor care au fost reluate 
la Paris se va ajunge la semnarea 
acordului, punîndu-se astfel capăt 
războiului din Vietnam, creîndu-se 
condiții pentru restabilirea păcii și 
dezvoltarea liberă a poporului viet
namez și a celorlalte popoare din 
Indochina, corespunzător propriei 
lor voințe.

Avînd în vedere schimbările po
zitive care au loc în viața interna
țională, dorința tot mat arzătoare 
a popoarelor de a trăi în pace și 
înțelegere, apreciem că există o 
perspectivă bună pentru destindere 
și colaborare în lume. Desigur, nu 
ne facem iluzii, știm că mai sînt 
multe probleme spinoase nesolu- 
ționate, că mai sînt forțe imperia
liste reacționare care se opun des
tinderii, dar apreciem că dacă po
poarele vor acționa activ, cursul 
spre pace și securitate va putea fi 
continuat și chiar intensificat. Pro
blemele care confruntă omenirea 
pot fi soluționate dacă la rezolva
rea lor, la viața internațională vor 
participa, cu drepturi egale, toate 
statele — mari, mijlocii sau mici — 
și își vor spune cuvîntul toate ță
rile lumii.

Acordăm o atenție deosebită dez
voltării unui climat de pace și co
laborare pe continentul nostru. 
Acționăm pentru înfăptuirea secu
rității în Europa — continentul de 
unde au izbucnit două războaie 
mondiale care au provocat sufe
rințe uriașe tuturor statelor, celor 
mai multe popoare.

După cum se știe, zilele acestea 
urmează să înceapă lucrările pre
gătitoare în vederea convocării 
conferinței general-europene. Ro
mânia a trimis reprezentanții 
săi Ia aceste lucrări și e hotărîtă 
să ia parte activă atît la pregătirea 
conferinței general-europene con
sacrată înfăptuirii colaborării șî 
securității pe continent, cît și la 
conferință, în toate fazele și eta
pele sale. De altfel, trebuie să men
ționez în fața plenarei că din mo
mentul în care s-a pus problema 
trecerii la activitatea de pregătire 
a conferinței europene, îndeosebi 
începînd din anul 1966, România 
s-a manifestat în această direcție 
ca una din țările cele mai active. 
Acum putem avea satisfacția de a 
spune că am adus realmente o 
contribuție prețioasă la realizarea 
condițiilor pentru trecerea la pre
gătirea conferinței general-europe
ne. Sperăm, de asemenea, că vom 
avea satisfacția de a participa la 
o conferință cu rezultate bune !

Desigur, după cum știți, noi aș
teptăm mult de la această confe
rință, în sensul ca ea să consfin
țească într-un document, semnat de 
toate țările participante, principiile 
care trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre toate statele europene 
și anume: egalitatea în drepturi, 
respectul reciproc al independenței 
și suveranității naționale, neames
tecul în treburile interne, avanta
jul reciproc, renunțarea la forță șî 
la amenințarea cu forța în rapor
turile interstatale.

Considerăm necesar, totodată, ca 
această conferință să adopte mă
suri corespunzătoare în privința 
extinderii, fără nici o îngrădire, a 
colaborării economice, științifice, 
culturale și în alte domenii între 
statele din Europa. Așteptăm, de 
asemenea, ca la conferință să se 
ajungă la formarea unui organism 
permanent care să asigure conti

nuarea contactelor, pregătirea altor 
reuniuni, organizarea altor discuții, 
pregătirea materialelor necesare 
soluționării diferitelor probleme ce 
apar în relațiile dintre statele con
tinentului nostru.

Noi pornim de la faptul că în
făptuirea securității europene este 
o problemă a tuturor popoarelor 
de pe continent, că la pregătirea 
și ținerea ei trebuie să participe 
toate statele, cu drepturi depline, 
fără a se ține seama de orînduirile 
lor sociale, de mărimea sau sta
diul dezvoltării lor economice, de 
apartenența lor la diferite blocuri 
militare. Participanții la lucrările 
pregătitoare și la conferința euro
peană vor reprezenta state națio
nale independente, suverane. Ei 
vor expune și vor milita pentru 
punctele de vedere ale țărilor pe 
care le reprezintă, pentru co
laborarea egală între toate po
poarele din Europa. în acest spi
rit va participa la pregătirea și 
la desfășurarea conferinței țara 
noastră, în acest spirit va acționa 
și în viitor România în proble
mele securității europene, ca, de 
altfel, în general, în problemele 
relațiilor dintre statele lumii.

După părerea noastră, proble
mele securității europene nu pot 
fi separate de problemele funda
mentale ale vieții continentului și, 
în primul rînd, de eforturile pentru 
dezangajare militară, pentru re
tragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state în granițele 
naționale, pentru reducerea tru
pelor naționale, pentru lichidarea 
bazelor militare străine — în ge
neral, de problemele dezarmării, 
în definitiv, despre ce securitate 
se poate vorbi dacă nu se abor
dează și nu se găsesc soluții la 
problemele vitale de care depin
de securitatea națiunilor — cursa 
înarmărilor, dezvoltarea armă- 
tețfti’..?

în această ordine de idei, Româ
nia a propus, și va milita în con
tinuare pentru a se ajunge la so
luții concrete, începînd, desigur, 
cu unele măsuri parțiale, cum ar 
fi angajamentul solemn al tutu
ror statelor de a renunța la efec
tuarea de manevre militare, la de
monstrații de forță, la masarea de 
trupe la granițele altor state, de a 
trece la reducerea bugetelor mili
tare.

Este de înțeles că trebuie să în
cepem cu ceva. Să nu ne mulțu
mim cu discuții generale — așa 
cum se face de mult timp la Ge
neva, unde se țin discursuri des
pre dezarmare, în timp ce continuă 
să se intensifice cursa înarmări
lor, să crească bugetele militare 
ale statelor. Trebuie să facem în 
așa fel ca conferința pentru secu
ritate europeană să ducă realmen
te la măsuri concrete pentru 
curmarea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, pentru realizarea 
unei securități reale pentru toate 
popoarele.

Dezangajarea militară trebuie 
să-și găsească expresie în crearea 
de zone denudearizate în diferite 
regiuni ale lumii, inclusiv în re
giunea balcanică și, desigur, în 
măsuri concrete care să ducă, pînă 
la urmă, la lichidarea armelor 
nucleare, în general.

în dezarmare sînt interesate toa
te popoarele europene, așa cum 
sînt, de altfel, interesate toate po
poarele lumii. De aceea, este pe 
deplin firesc și legitim ca toate ță
rile să ia parte, cu drepturi egale, 
la soluționarea acestei probleme 
cruciale, în interesul păcii și co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

Se vorbește în ultimul timp de 
începerea unor discuții privind re
ducerea trupelor, cu participarea 
numai a unor state din Europa, 
ceea ce ar însemna să se mear
gă, pînă la urmă, pe calea unor 
discuții de la bloc la bloc, pe ca
lea ruperii problemelor esențiale 
ale securității de conferința euro
peană. Trebuie să spunem deschis 
că un asemenea curs ar contra
veni intereselor statelor de pe con
tinentul european. Discuțiile cu 
privire la problemele militare, la 
problema dezarmării — care con
stituie parte integrantă, esențială 
a securității — trebuie să se rea
lizeze cu participarea tuturor sta
telor de pe continent. Noi nu do
rim — repet — ca conferința eu
ropeană să devină un fel de confe
rință abstractă despre pace, ci să 
fie o întîlnire care să dea popoare
lor încredere în apărarea indepen
denței și securității lor. De aceea 
problemele 5’militare trebuie dis
cutate cu participarea tuturor sta
telor din Europa.

Discutarea problemelor secu
rității trebuie să ducă pînă la urmă 
la desființarea blocurilor militare 
care sînt apreciata astăzi, da mai 

toate popoarele, ca anacronisme, ca 
reziduuri ale perioadei războiului 
rece, care frînează instaurarea 
unei atmosfere de încredere depli
nă între popoare, de destindere și 
colaborare.

De asemenea, nu se poate să nu 
se aibă în vedere că au trecut a- 
proape 28 de ani de la terminarea 
războiului și că în Europa încă 
nu s-au încheiat tratatele de pace. 
Securitatea europeană presupune, 
fără îndoială, lichidarea stării de 
provizorat, instaurarea unei păci 
trainice, dezvoltarea colaborării pe 
baza egalității în drepturi între 
toate țările continentului.

Iată cîteva probleme legate de 
începerea și desfășurarea lucră
rilor pentru pregătirea conferin
ței general-europene, care se pun 
astăzi în fața guvernului, a po
porului nostru, a altor popoare, 
iată spiritul în care considerăm că 
trebuie să acționăm în viitor. Sînt 
convins că plenara Comitetului 
Central va adopta această orienta
re pentru activitatea noastră, dînd 
mandat Comitetului Executiv și 
guvernului să acționeze cu consec
vență, în viitor, în acest spirit, care 
corespunde hotărîrilor Congresu
lui al X-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului din acest an. 
Astfel, România își va putea adu
ce, în continuare, contribuția acti
vă la dezvoltarea colaborării în 
Europa, la înfăptuirea securității, 
la cauza păcii în întreaga lume.

Stimați tovarăși,

La plenară, după cum ați văzut, 
participă, pe lingă membrii Comi
tetului Central, prim-secretari, 
miniștrii adjuncți, conducători de 
organizații economice centrale, 
directori de centrale industriale, 
secretari de partid din uzine și 
fabrici. Lucrările se vor desfășura 
în așa fel încît să dea posibilitatea 
participanților să contribuie la 
stabilirea celor mai bune măsuri 
în vederea înfăptuirii programului 
de dezvoltare a țării noastre. Aș
teptăm din partea tuturor partici
panților o contribuție cît mai con
cretă la găsirea celor mai bune 
soluții pentru înlăturarea lipsuri
lor, pentru ridicarea nivelului ge
neral al activității noastre.

Sarcinile pe anul viitor sînt 
mari, dar este pe deplin posibil 
să fie îndeplinite. Prevederile pla
nului se bazează pe angajamentele 
asumate de organizațiile județene, 
orășenești de partid, de colectivele 
oamenilor muncii din întreprinderi 
— și de aceea avem convingerea 
că ele vor fi îndeplinite în cele 
mai bune condiții. Este necesar 
să trecem cu hotărire la muncă, 
în așa fel încît pînă în a doua parte 
a lunii ianuarie să fie întocmite 
programe și planuri de măsuri 
concrete în fiecare unitate, pînă la 
ultimul loc de muncă ; fiecare 
muncitor să știe ce sarcini îi 
revin. Spre sfîrșitul lunii ianuarie, 
plenara Comitetului Central — 
poate în aceeași compoziție, cu a- 
ceiași participanți — se va reuni 
din nou pentru a asculta rapoarte 
și informări asupra măsurilor luate 
pentru realizarea planului și pen
tru a hotărî noi măsuri în vederea 
transpunerii în viață a propune
rilor și soluțiilor ce se vor contura 
în întreprinderi și instituții, în 
dezbaterile din conferințele jude
țene de partid care vor avea loc 
în ianuarie.

In felul acesta vom avea siguranța 
că prevederile planului, toți indi
catorii var fi bine cunoscuți în 
unitățile economice, de către toți 
oamenii muncii, că se vor lua mă
surile corespunzătoare pentru în
făptuirea lor.

Avem tot ce ne trebuie pentru 
a asigura înfăptuirea planului pe 
anul 1973. Depinde numai de 
munca fiecăruia dintre noi, a fiecă
rui comunist, a fiecărui om al 
muncii ! Doresc să exprim convin
gerea conducerii de partid și de 
stat că toate organizațiile de par
tid, toate cadrele din economie, 
comuniștii, toți oamenii muncii vor 
face totul pentru a da viață aces
tui program de dezvoltare rapidă 
a țării, pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de Congresul 
al X-lea și de Conferința Națio
nală, asigurînd înaintarea rapidă a 
patriei noastre pe calea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pe calea comunismului, a bunăstă
rii și fericirii întregului popor.

(Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii și puternice 
aplauze. La sfîrșit, participanții la 
plenară au ovaționat îndelung pen
tru Partidul Comunist Român, 
pentru conducerea sa, pentru se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu).

Combinatul siderurgic Galați. Secția tandem din cadrul laminorului de benzi la rece

Precizări cu privire la condițiile 
de admitere in învățăminlul 

seral de subingineri

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL 

$1 ANGAJAMENTELE 
ASUMATEIN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ
ORADEA. — Colectivul fabri

cii de tricotaje „Miorița" din 
Oradea, care s-a angajat să în
deplinească planul cincinal în 
numai 4 ani, a raportat zilele 
acestea realizarea planului pe 
acest an la toți indicatorii. De 
la începutul anului, aici au fost 
fabricate în plus 135 000 bucăți 
tricotaje, față de 120 000 bucăți 
cît prevedea angajamentul. Ca 
urmare a avansului de timp 
cîștigat, se estimează obținerea, 
pînă la sfîrșitul anului, a unei 
producții marfă suplimentare în 
valoare de 8 milioane lei.

★
HUNEDOARA. — îndeplinirea 

planului anual la producția 
globală și producția marfă și a 
angajamentelor asumate în cin
stea celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării republicii s-a con
semnat și la întreprinderea de 
prefabricate din beton de la 
Bîrcea, județul Hunedoara. Fo
losind la parametri inalți uti
lajele, îmbunătățind coeficien
tul de schimburi și asigurînd 
o substanțială creștere produc
tivității muncii, aici s-a obținut 
un volum sporit de prefabrica
te, în condițiile reducerii consu
murilor specifice și a cheltuie
lilor planificate la 1000 lei pro
ducție marfă. Pe această cale 
s-au obținut mai mult de 
5 400 000 lei economii și benefi
cii peste cele planificate.

★
TÎRGOVIȘTE. — Energeticie- 

nii din centralele ce aparțin de 
exploatarea Doicești — Moro- 
ieni, Dobrești și Doicești — au 
consemnat zilele trecute in în
trecerea socialistă ce se desfă
șoară în cinstea aniversării re
publicii un succes de presti
giu : îndeplinirea planului anual 
la producția de energie electri
că, furnizînd în plus față de 
plan aproape 400 mii kv/h.

Reevaluîndu-și posibilitățile, 
colectivele acestor unități eco
nomice dîmbovițene s-au anga
jat ca pînă la sfîrșitul anului 
să producă suplimentar 80 mi
lioane kv/h.

Importante economii 
de materii prime, 

materiale și combustibil
Un obiectiv central al Între

cerii în cinstea aniversării . re
publicii, stabilit de colectivele 
de muncă din întreprinderile ju
dețului Constanța, este reduce
rea consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, eco
nomisirea metalului deținînd 
primul loc. Pe panoul de onoa
re al unităților fruntașe își în
scrie în primul rînd numele în
treprinderea mecanică de utila
je Medgidia. Aici, de la începu
tul anului s-a economisit prin 
reproiectarea unor produse și 
introducerea unor tehnologii 
moderne 625 tone metal. între
prinderea mecano-navală, Șan
tierul naval Constanța și 
U.F.R.M.A. Năvodari au redus 
consumul de metal cu 55 tone, 
40 tone și, respectiv, 105 tone. 
La rindul lor, șantierele de 
construcții ale trusturilor de 
construcții locale și de construc
ții industriale au economisit 
peste 200 tone metal. Așadar, 
de la începutul anului, numai în 
unitățile mari consumatoare de 
metal din județul Constanța 
s-au economisit peste 1 000 tone 
oțel și laminate.

★
„Să lucrăm o zi pe lună cu 

S.D.V.-uiri economisite" este 
inițiativa ce aparține colectivu
lui de la Fabrica de șuruburi 
din Bacău. Promotorii ei, mun
citorii din echipa condusă de 
comunistul Nicolae Florea din 
secția de presat piulițe la re
ce, au hotârît să se ocupe cu 
mai multă exigență de exploata
rea mașinilor, de centrarea și 
reglarea sculelor. Rezultatele de 
pină acum sint grăitoare. Scu
lele economisite de la începutul 
anului șl pînă în prezent valo
rează aproape 200 000 lei. S-a 
redus, de asemenea, in mod 
simțitor timpul neproductiv ca
re se pierdea prin desele schim
bări și reglări de S.D.V.-uri. Cu 
sculele economisite și în timpul 
cîștigat s-a realizat o producție 
suplimentară în valoare de pes
te 1,6 milioane lei.

După cum s-a mai anunțat, înce- 
pind cu anul universitar 1972-1973, în 
învățămintul superior tehnic se în
ființează cursuri serale de subingi- 
neri pe lingă unele întreprinderi, 
menite să contribuie la ridicarea 
calificării profesionale a oamenilor 
muncii din uzine și întreprinderi, să' 
satisfacă necesarul de cadre cu pre
gătire superioară impus de dezvolta
rea în perspectivă a ramurilor eco
nomiei naționale. Ziarele au publi
cat comunicatul cu privire la condi
țiile de admitere, secțiile serale de 
învățămînt superior tehnic la care, 
de la 1 decembrie 1972, se organi
zează examenul. în legătură cu aces
te probleme, la redacție și la Minis
terul Educației și învățămîntului au 
sosit o seamă de scrisori, prin care 
sînt solicitate unele precizări în le
gătură cu condițiile de admitere la 
învățămintul seral de subingineri. 
Cu concursul tovarășului dr. ing. 
D. F. LAZAROIU, director general la 
Direcția generală a învățămintului 
superior tehnic și economic din mi
nister, răspundem unora dintre scri
sori, care se referă la aspectele de 
mai larg interes pentru viitorii can
didați.

„Sintem un grup de laborante din 
cadrul Grupului industrial de petro
chimie Borzești care dorim să ur
măm cursurile serale de subingineri 
ale secției „Tehnologia chimică or- 
fanică", înființată in orașul nostru, 
ndeplinim condițiile de studii ce se 

cer pentru admitere. Faptul că lu
crăm ca laborante în specialitatea 
secției respective ne dă dreptul să 
ne înscriem la examen ?" (Constan
ța Oancea).

Așa cum se arată în H.C.M. nr. 
1320, din 7 noiembrie 1972, studenții 
secțiilor de învățămînt seral de sub
ingineri se recrutează . priit examen 
de admitere dintre muncitorii, mai
ștrii și tehnicienii care lucrează in 
specialitatea secției la care candi
dează și care îndeplinesc condițiile 
stabilite de Ministerul Educației și 
învățămîntului pentru admiterea în 
învățămintul superior tehnic. Aceas
tă prevedere se referă și la acei sa- 
lariați din întreprinderi industriale 
productive, fabrici, uzine, care sînt 
încadrați ca laboranți, desenatori 
tehnici etc., funcții cuprinse în cea 
de „tehnician", dacă ei lucrează 
efectiv — și vor continua să lucreze 
pe toată durata studiilor — în spe
cialitatea la care se înscriu și dacă 
au recomandare scrisă din partea în
treprinderii respective. Nu vor fi 
admiși la examen candidați! care so
licită înscrierea sub rezerva angajă
rii în ramura industrială de profil 
după reușita la examenul de admi
tere într-o secție serală de subingi

LA „METALOTEHNICA11 DIN TG. MUREȘ

MAȘINI Șl UTILAJE MODERNE 
PENTRU INDUSTRIA UȘOARĂ

Ca pretutindeni în țară, în halele 
spațioase, moderne, ale întreprin
derii „Metalotehnica" din Tîrgu- 
Mureș intilnești aceeași atmosferă 
de muncă harnică, însuflețită, ge
nerată de ampla întrecere socia
listă în cinstea aniversării repu
blicii.

— Principala noastră preocupare
— ne-a spus tovarășul inginer Al
bert Kiss, directorul întreprinderii
— este aceea de a realiza produse 
care să fie competitive, cu un înalt 
grad de tehnicitate și cu caracte
ristici funcționale superioare. în a- 
cest scop, ne concentrăm atenția, 
îndeosebi, asupra mașinilor de tri
cotat, fiind considerate la nivelul 
celor mai bune realizări ale tehni
cii actuale.

Producția de mașini de tricotat 
a luat ființă în întreprinderea 
„Metalotehnica" în anul 1958. De 
atunci și pînă acum au fost con
cepute, proiectate și asimilate în 
producție tipuri din ce în ce mai 
bune de mașini pentru industria 
de tricotaje și confecții. La ora ac
tuală. se fabrică 47 de tipodimen- 
siuni de mașini de tricotat și 5 
tipodimensiuni de mașini de înche
iat tricot (tricot cu fir de căptu
șeală, tricot patent, ajur, interloc, 
tehnic etc). De menționat că har
nicul colectiv de la „Metalotehnica" 
din Tg. Mureș s-a preocupat stă
ruitor nu numai de realizarea unor 
mașini și utilaje cu performanțe 
superioare, ci și de aspectul, de 
finisajul acestora. în acest scop, 
la serviciul de concepție au fost 
încadrați specialiștii cei mai 
buni, care au elaborat și aplicat o 

neri. Această prevedere a hotărîrii 
are în vedere, în primul rind, faptul 
că perfecționarea teoretică prin stu
diul seral trebuie să se îmbine orga
nic cu autoperfecționarea practică in 
meserie, la locul de muncă, cu obți-

* nerea unor rezultate superioare in
• producție.

Mai mulți muncitori și tehnicieni, 
care îndeplinesc condițiile pentru 
participarea la examenul de admite
re la secțiile serale de subingineri, 
dar lucrează în întreprinderi și lo
calități unde nu au fost organizate 
asemenea secții, întreabă dacă au 
dreptul să candideze la examenul 
organizat de alte unități. Nelămuri-

RÂSPUNS
LA ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR

rea pornește de la faptul că între
prinderi ca „Teleconstrucția", Fabrica 
de mașini-unelte și agregate — Bucu
rești etc. fac greutăți la înscriere 
acestei categorii de salariati.

Secțiile serale de subingineri sînt 
secții ale instituțiilor de învățămînt 
superior, care vor funcționa pe lingă 
mari întreprinderi industriale, pen
tru realizarea unei legări cit mai 
strînse a învățămîntului superior cu 
producția. în aceste secții vor putea 
studia atît salariați din întreprinde
rea pe lingă care ele sînt organizate, 
cit și din altă intreprindere din 
aceeași localitate sau din alte loca
lități. Deci se pot înscrie Ia exame
nul de admitere muncitori, maiștri, 
tehnicieni din orice altă intreprin
dere, atît din subordinea ministeru
lui respectiv, cît și din subordinea 
altor ministere, cu condiția ca soli- 
citanții să lucreze în producție in 
specialitatea în care se înscriu. Evi
dent, în cazul cind candidații intim- 
pină unele greutăți la înscriere, este 
de dorit ca întreprinderile ai căror 
salariați sînt și le-au dat recoman7 
dare pentru examen sau ministerele 
de resort să ia contact cu întreprin
derile pe lingă care funcționează 
secțiile serale de subingineri sau cu 
forurile tutelare ale acestora pentru 
soluționarea, in spiritul hotărîrii, a 
situațiilor de felul celor semnalate 
mai înainte.

în acest context, răspundem și 
acelora care au solicitat, in eventua

serie de metode și procedee tehno
logice moderne, unele din ele de
venind inovații și invenții. Au fost 
adoptate noi tehnologii pentru îm
bunătățirea caracteristicilor teh- 
nico-funcționale ale diferitelor re
pere, s-au întreprins experimentări 
și probe de laborator în scopul in- 
locuirii oțelurilor deficitare cu oțel 
carbon de calitate, prin aplicarea 
unor procedee de tratamente ter
mice moderne, ca nitrurarea moale, 
carbonitrurarea și altele. în urma 
aplicării acestor procedee s-a mă
rit rezistența la uzură a pieselor. 
De asemenea, o serie de piese meta
lice au fost înlocuite cu materiale 
plastice. De curind, în cadrul fabri
cii s-a înființat un atelier de mase 
plastice dotat cu mașini adecvate. 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș a 
contribuit la utilarea unor fabrici 
din București, Iași, Suceava, Miercu
rea Ciuc, Brașov, Oradea și al
tele cu mașini de mare randament.

Fără îndoială, dezvoltarea și di
versificarea producției sînt, in 
primul rînd, un rezultat al muncii 
colectivului întreprinderii din Tg. 
Mureș. în același timp, o contribu
ție valoroasă a fost adusă de be
neficiarii produselor, prin sugestiile 
și observațiile făcute in perioada 
exploatării mașinilor, în special în 
privința îmbunătățirii calității unor 
piese componente și a asimilării 
de către „Metalotehnica" a unor 
noi tipuri de mașini și utilaje, cu
noscute și apreciate azi atît în țară, 
cît și pe piața externă.

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii" 

litatea reușitei la examen, scutire® 
de frecvență la cursuri, pe motiv că 
lucrează în altă localitate decit cea 
în care funcționează secția serală do 
subingineri. Hotărîrea prevede, pen
tru candidații reușiți la examen, in 
cazul cind sint din alte localități, 
posibilitatea de transfer, în interesul 
serviciului, conform normelor legale, 
pe perioada studiilor, la o întreprin
dere din localitatea unde se organi
zează cursurile. Frecventa la cursuri 
este obligatorie tocmai pentru « 
crea cursanților toate condițiile ne
cesare unei pregătiri temeinice, teo
retice și practice, efectuării unor lu
crări practice, de laborator etc.

Maistrul Anastasie Dumitru, de la 
întreprinderea de construcții căi fe
rate din Craiova, și Ilie Văduva de 
la Termocentrala Rogojelu, ca și alți 
semnatari ai scrisorilor ce ne-au 
fost adresate, se interesează dacă 
școala de maiștri și alte studii pro
fesionale pot fi echivalate cu liceul 
și diploma de bacalaureat.

Admiterea la cursurile serale de 
subingineri, care sînt secții ale învă- 
țămîntuluî superior tehnic, se face in 
conformitate cu condițiile prevăzute 
pentru admiterea în învățămintul su
perior în anul 1972-1973. Candidații 
la examen trebuie să fie absolvenți 
cu diplomă de bacalaureat (sau ma
turitate) ai învățămîntului mediu. 
Școlile profesionale, de maiștri sau 
alte școli de calificare nu sînt echi
valente cu liceul și nu dau dreptul 
de a urma cursurile unui institut de 
învățămînt superior. De asemenea, 
nu pot fi echivalente pentru intra
rea în secțiile serale de subingineri 
fără examen, cei cu studii superioa
re parțiale anterioare sau studii post» 
liceale.

„Cunoscînd dorința de perfecțio
nare profesională a multor munci
tori, maiștri și tehnicieni care lu
crează pe șantierele și în întreprinde
rile Argeșului, consider că ar fi foar
te indicat ca la Pitești să se înființeze 
două secții serale de subingineri — 
electrotehnică și instalații — pe 
lingă facultatea de subingineri exis
tentă sau pe lingă una din marile 
întreprinderi ale orașului" (Ion 
Nistorescu, maistru principal, plat
forma chimică a T.I.I.Ch.B., Pitești).

Orice asemenea propunere de în
ființare a unor noi secții în învăță- 
mîntul superior tehnic, făcute de 
persoane fizice sau întreprinderi, 
după o analiză atentă și responsa
bilă în cadrul colectivelor respective 
pot fi trimise, prin intermediul mi
nisterului economic de resort. Minis
terului Educației și învățămintului. 
Ele vor fi examinate și, dacă va fi 
cazul, luate în considerare pentru 
viitorul an de învățămînt.

La uzina din lași 

CANTITĂȚI SPORITE 
DE FIBRE SINTETICE
Colectivul de muncă de la 

Uzina de fibre sintetice din Iași 
a îndeplinit, la 14 noiembrie, 
planul de producție pe 11 luni 
ale anului. Economistul Eugen 
Frunză, șeful serviciului plani
ficare, ne precizează că pină la 
sfîrșitul anului vor fi realizate 
suplimentar, printre altele, 648 
tone fibre și 77 tone fire po- 
liesterice, 200 tone metanol. La 
realizarea înainte de termen a 
planului pe 11 luni, un rol ho- 
tărîtor l-a avut creșterea produc
tivității muncii cu aproape 3 
la sută peste plan, față de 2 la 
sută, cît a fost angajamentul a- 
nual, luat in cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a republicii. 
Concomitent, a fost depășit și 
planul de autoutilare cu mașini 
și piese de schimb, economisin- 
du-se circa două milioane lei 
valută. Totodată, s-a acor
dat o atenție deosebită diversi
ficării producției și îmbunătă
țirii calității acesteia. Alături 
de fibrele tip lină și tip bum
bac, s-a elaborat o tehnologie și 
pentru fibre tip in, realizate 
pentru prima oară în țară. în 
curind va intra in funcțiune și 
o instalație de fabricat fibre 
propilenice, instalație realizată 
în Întregime pe baza unei teh
nologii romanești. Tot ca o nou
tate — realizarea de către uzina 
ieșeană a fibrelor tip iută.

Dintre ultimele noutăți în do
meniul firelor poliesterice atrag 
atenția firele pentru industria 
electrotehnică, cele pentru man
tale de ploaie și accesorii turis
tice.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"
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O delegație a Partidului 
Comunist Francez 

a sosit în țara noastră
Luni a sosit în Capitală o delega

ție a Partidului Comunist Francez, 
condusă de tovarășul Raymond Guyot, 
membru al Biroului Politic al P.C.F., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită in țara noastră. Din de
legație fac parte tovarășii Lucien 
Seve, membru ail C.C. al P.C.F., Rene 
Chevailler, secretar al Federației 
P.C.F. din Departamentul Rhone, 
Patrick Le Mahec, activist la Secția 
de politică externă a C.C. al P.C.F., 
și Serge Leyrac, ziarist la organul 
central al P.C.F., „l’Humanite".

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
delegația P.C. Francez a fost salutată

de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Petre Constantin, 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Mocuța, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

In cursul aceleiași zile, la sediul 
C.C. al P.C.R. au avut loc convorbiri 
între delegațiile P.C.R. și P.C.F., care 
s-au desfășurat într-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

Sosirea ministrului afacerilor 
economice al Olandei

La invitația Ministerului Comerțu
lui Exterior, luni după-amiază a so
sit în Capitală prof. H. Langman, 
ministrul afacerilor economice al 
Olandei, care va face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele este însoțit de 
funcționari superiori și de experți.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Nicolae Nicolae, 
ministru, secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior, precum și 
alte persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul Olandei 
la București, Pieter V. Putman-Cra
mer, și membri ai ambasadei.

Ministrul olandez va purta convor
biri cu conducerile unor ministere 
economice și va vizita obiective eco
nomice și industriale din țară.

★
în cursul după-amiezii, ministrul 

H. Langman a avut o întrevedere cu 
Nicolae Nicolae la Ministerul Co
merțului Exterior. Cu acest prilej au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea în continuare a relațiilor 
economice bilaterale, precum și po
sibilitățile de oooperare între cele 
două țări.

(Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII VENEZUELA 
Luni seara a sosit în Capitală 

Juan Uslar Pietri, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Venezuela în Republica So
cialistă România.

VIZITA UNEI DELEGAȚII 
A COMITETULUI BULGAR 

AL PĂCII
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, între 14 și 20 
noiembrie ne-a vizitat țara o delega
ție a Comitetului bulgar al păcii, 
formată din Paraskiva Pețeva, secre
tar executiv, și Stoyna Krustev, pre
ședintele Comitetului regional Sofia 
de luptă pentru pace. Oaspeții au 
avut întrevederi la Comitetul Națio
nal pentru Apărarea Păcii și au vizi
tat obiective economice și social-cul- 
turale din București și din județele 
Dîmbovița, Brașov și Prahova.

★
Sub egida Asociației oamenilor de 

știință și a Comitetului național 
Pugwash din țara noastră, Baza de

cercetări științifice din Timișoara 
a Academiei Republicii Socialiste 
România a organizat luni un sim
pozion dedicat popularizării obiecti
velor și acțiunilor mișcării Pugwash. 
Cu acest prilej, prof. dr. docent C. 
Penescu, președintele Comitetului 
național Pugwash, acad. C. Dră- 
gulescu, directorul Bazei de cerce
tări științifice din Timișoara a Aca
demiei, și prof. dr. docent T. Cu- 
rievici, de la Institutul politehnic 
din Iași, au vorbit despre activita
tea desfășurată de mișcarea Pug
wash consacrată problemelor dezar
mării, destinderii internaționale și 
păcii în lume.

PREMIERA FILMULUI 
„SĂGEATA CĂPITANULUI ION"
La cinematograful „Patria" din 

Capitală a avut loc, luni seara, pre
miera filmului ,jSăgeata căpitanului 
Ion" — producție a Studioului cine
matografic „București", în regia . lui 
Aurel Miheleș, după' lin scenariu al 
scriitorului Alexandru Mitru.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei delegației 
parlamentare din R. P. Polonă
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare din Re
publica, Populară Polonă, condusă 
de Andrzej Benesz, vicemareșal al 
Seimului, ambasadorul acestei țări 
la București, Jaromir Ocheduszko, a 
oferit luni seara o recepție.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Maria Groza și Ilie Murgulescu, vi
cepreședinți ai M.A.N., Dumitru Ba-

lalia și Dumitru Coliu, președinți 
de comisii permanente ale M.A.N., 
Nicolae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

parlamentare din R. P. Polonă au 
făcut o vizită la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI C. C. AL P. C. R.
V

IA FUNERALIILE PREȘEDINTELUI P. C. DIN BELGIA
V

Luni dimineața a plecat Ia Bru
xelles o delegație a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
formată din tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., care va asista la fu
neraliile președintelui Partidului Co
munist din Belgia. Marc Drumaux.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI

„Arta militantă in creația 
artiștilor plastici amatori"

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a deschis, 
luni la amiază, expoziția „Arta mili
tantă în creația artiștilor plastici a- 
matori", organizată de Comitetul pen
tru cultură și educație socialistă al 
municipiului București, în cinstea ce
lei de-a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii.

Cele 150 de lucrări de pictură și 
sculptură, reunite în expoziție, con
stituie un sincer și vibrant omagiu 
adus patriei și partidului de nu
meroșii mînuitori amatori ai penelu

lui și daltei din Capitală — oameni ai 
muncii de cele mai diverse vîrste și 
profesii — exprimă atitudinea lor 
angajată, ca interpreți, prin imagine, 
ai unor momente semnificative din 
viața și lupta poporului, ai mărețe
lor realizări obținute, sub conducerea 
comuniștilor, în pătrarul de veac 
scurs de la proclamarea Republicii.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Amza Săceanu, președintele Co
mitetului pentru cultură și educație 
socialistă al municipiului București.

(Agerpres)

COMERȚUL PRIN COLETĂRIE 
ÎN SPRIJINUL GOSPODINELOR
Prîntr-o simplă carte poștala

v-

î
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REALIZĂRI ALE INDUSTRIEI
LOCALE BUZOIENE

»

BUZĂU (Corespondentul 
Scînteii", M. Bâzu). — în între

prinderile de industrie locală 
din județul Buzău se acordă o 
atenție deosebită perfecționării 
tehnologiilor de fabricație și îm
bunătățirii utilajelor existente. 
Numai în acest an, la întreprin
derea „Metalurgica" din Buzău 
au fost realizate, prin autodo- 
tare, o serie de mașini și linii 
tehnologice care au dus la o 
creștere a producției cu circa 35 
Ia sută. La întreprinderea „Par
tizanul" din Rm. Sărat, prelu
crarea mecanică a unor repere 
a fost trecută de la raboteză la 
o mașină de frezat universală, 
căreia 1 s-a adăugat un dispozi-

tiv automat de prindere a pie
selor. în acest fel, se pot pre
lucra și monta 80 de repere, față 
de numai 10 cite se realizau îna
inte.

Rezultatele perfecționării con
tinue a tehnologiilor în între
prinderile de industrie locală 
buzoiană, pe lîngă creșterea vo
lumului producției, se concreti
zează și in gradul sporit de 
complexitate al produselor fa
bricate, fapt care a atras aten
ția multor beneficiari din țară 
și de peste hotare. Exportul 
realizat de industria locală din 
Buzău în acest an este de circa 
3 ori mai mare decît în 1971.

î

î

î

adresată UNIVERSALCOOP — 
Comerțul prin coletărie (Strada 
Sergent Nuțu Ion, numărul 8-12,. 
sector 6 București), orice gos
podină își poate procura și pri
mi direct la domiciliu nume
roase articole, economisind un 
timp prețios. Iată cîteva arti
cole de strictă neoesitate care 
se pot comanda și procura pe 
aceasită cale a comerțului prin 
coletărie : fețe de masă din in, 
de import, fier de călcat cu ter- 
moregulator de 220 volți, perne 
umplute cu fulgi de găină de 
diferite dimensiuni, oale de 
fiert sub presiune „Kukta", din 
import, de 4 și 6 litri, servicii 
tacîmuri inoxidabile pentru 6 
persoane, autosifoane cu capete 
metalice etc. Dintre aparatele 
electrice de uz casnic, pe care 
comerțul prin coletărie le expe
diază prompt la domiciliu soli-

citanților, atrag atenția aspira
torul electric „Junior" de 220 
volți (525 lei), aparatele electri
ce pentru ondulat și uscat pă
rul, aparatul electric pentru în
călzit apa, care se adaptează Ia 
robinet (80 lei), radiatorul elec
tric de 220 volți cu limitator de 
temperatură, filtrul electric pen
tru cafea „Mocca", din import, 
pentru 4 și, respectiv, 6 per
soane. La aceeași adresă se pot 
solicita, de asemenea, reșouri 
tip „Rapid 4“ cu două ochiuri, 
care funcționează cu petrol, 
aprinzătoare electrice pentru a- 
ragaz, ceasuri deșteptătoare și 
altele.

Plata pentru articolele solici
tate se face numai la primirea 
coletului. La cerere, gospodinele 
pot primi, gratuit, catalogtil cu 
produsele care pot fi procurate 
prin UNIVERSALCOOP — Co
merțul prin coletărie.

PRONOEXPRES
Cîștlgurile tragerii din 15 noiembrie 1972 :

Extragerea I: Cat. 1 : 1,25 varian
te a 100 000 lei ; Cat. 2 : 3,45 a 23 042 
lei ; Cat. 3 : 24,85 a 3 199 lei ; Cat. 4 : 
68,75 a 1150 lei ; Cat. 5 : 171,30 a 464 
lei ; Cat. 6 : 5 179,95 a 40 lei.

Report categoria 1 : 833138 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 1 va
riantă (25 la sută) a 100 000 lei ; Cat. 
B : 13,20 a 7 384 lei ; Cat. C : 40,25 
a 2 422 lei ; Cat. D : 2 165,90 a 60 lei ; 
Cat. E : 147,60 a 200 lei ; Cat. F : 
2 943,25 a 40 lei.

Report categoria A : 79 283 lei.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost rece, 

cu cerul mai mult noros. In zona de 
munte s-a produs chiciură iar în 
Bărăgan, ceață. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între zero grade la 
Suceava, Cîmpulung Moldovenesc și 
Tg. Neamț și 8 grade la Constanța, 
Mangalia, Medgidia, Kogălniceanu și 
Sf. Gheorghe-Deltă. La București : 
vremea a fost rece și în general fru

moasă, cu cer variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 noiembrie. In țară : cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în vestul și nordul țării, unde 
și ploile vor fi mai frecvente. Vînt 
potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 6 
grade, iar maximele între 4 și 14 
grade. în regiunea de deal se va 
semnala lapoviță, iar la munte va 
ninge. La București : vremea va 
avea un caracter schimbător, cu cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă 
durată. Temperatura variabilă.

Bun venit

CLUJ

NEAMȚ

în casa noua!

CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

De la începutul anului și pînă 
în prezent, pentru oamenii mun
cii din Cluj, Turda, Dej, Gherla, 
Huedin și Âghireșu s-au dat in 
folosință aproape 2 200 aparta
mente construite din fondurile 
statului și cu credite acordate de 
stat. Totodată, se află în curs de 
finisare avansată blocuri cu încă 
1 000 de apartamente, care vor 
fi date în folosință pînă la finele 
anului.

Vlădești, Aninoasa și Tigveni 
— s-au prezentat la post tot ati- 
ția tineri absolvenți ai institu
telor medico-farmaceutice din 
țară. în prezent, toate circum
scripțiile sanitare ale județului 
dispun de cadre medicale cu 
pregătire superioară. Direcția 
sanitară, avînd sprijinul consi
liilor populare, se îngrijește ca 
fiecărui medic să i se asigure 
condiții dintre cele ma,i bune de 
muncă și viată.

ționare a ceramicii de Obîrșia. în 
perspectivă, asemenea unități 
muzeale despre diferite mește
șuguri, din această parte a țării, 
vor mai fi deschise și în alte 
sate.

COVASNA

Arta mobilei

BRAȘOV

„Mulțumim 
părinților"

Aflată în plin proces de ur
banizare, comuna Bodești s-a 
îmbogățit cu un nou edificiu. 
Este vorba de noua școală de 
tip urban, prevăzută cu săli 
de clasă spațioase, laboratoare, 
grup sociail, ateliere pentru ac
tivități practice ale elevilor, 
precum și cu încălzire de la 
centrala termică din centrul ci
vic al localității. Școala a fost 
construită de către locuitorii co
munei, părinții elevilor deve
nind, în timpul liber, zidari, 
dulgheri, zugravi, mozaicari, 
cioplitori în lemn și piatră. Cu 
ocazia inaugurării, elevii au 
prezentat un frumos program 
artistic sugestiv intitulat „Mul
țumim părinților".

București — 
Făgăraș, 

pe fir direct
S-au încheiat lucrările de ex

tindere a centralei telefonice din 
Făgăraș. în felul acesta s-au 
creat condiții ca numărul abo- 
naților telefonici să crească cu 
încă 1000. O altă noutate o con
stituie faptul că făgărășenii au 
de acum posibilitatea să obțină 
legătura cu Bucureștiul direct, 
prin post telefonic interurban 
automat, fără prefix.

la Virghiș
La Casa de cultură a comunei 

Virghiș a fost organizat un 
simpozion cu tema „Mobilierul 
pictat de la Virghiș". în cadrul 
simpozionului, etnografi și cri
tici de artă au prezentat nume
roase expuneri, printre care : 
„Istoricul mobilierului pictat de 
la Virghiș", „Civilizația și cul
tura populară", „Meșteșugurile 
populare tradiționale și indus
tria locală". Cu această ocazie, 
a fost deschisă o dkpoziție de 
mobilă pictată și de soulptură 
populară, creații ale membrilor 
societății culturale „Rika" din 
comuna Virghiș.

BACĂU

PRAHOVA

Tinerii uzinelor 
în sprijinul 

cooperatorilor
La ferma cooperativei agri

cole din Filipcștii de Pădure, ti
neri de la Uzina mecanică de 
utilaj minier din loaalitate și 
elevi ai școlii profesionale mi
niere lucrează cu entuziasm, în 
timpul lor liber, la ridicarea 
unor construcții zootehnice. 
Prin muncă voluntar-patriotică, 
ei montează instalații, conducte 
de apă, adăpătoare automate. 
La cooperativa agricolă de pro
ducție Blejoi, numeroși lăcătuși, 
sudori și strungari de la Uzina 
mecanică de material rulant 
Ploiești execută pentru noul 
grajd aflat în construcție toate 
lucrările de'instalații de apă și 
închidere metalică. în curînd, 
tineri meseriași de la Uzina 
„1 Mal" vor începe lucrări 
de modernizare a sectoa
relor zootehnice la cooperativele 
agricole din Balta Doamnei și 
Tătărani.

ARGEȘ

HUNEDOARA

Muzeu al 
meșterilor olari
Cu sprijinul muzeului jude

țean, sătenii din satul Obîrșia — 
străvechi centru al meșterilor o- 
lari — au înființat un muzeu. El 
cuprinde, printre altele, tradițio
nalele unelte populare ale meș
terilor olari și numeroase obiecte 
de ceramică de diferite forme și 
dimensiuni (cu smalțul galben- 
verde) specifice Țării Zarandu- 
lui. Prin modul de organizare, 
exponatele urmează firul redă
rii întregului proces de confec-

Microîntreprin 
dere școlara

La Dărmănești, cea mai mare 
localitate rurală din județ, a fost 
organizată o microîntreprindere 
a elevilor. Reunind toate atelie- 
rele-școală din comună, noua u- 
nitate își propune să-i. deprindă 
pe elevi cu spiritul de muncă în 
colectiv, cu disciplina de pro
ducție. în cadrul microîntreiprin- 
derii, elevii realizează mobilier, 
diferite construcții metalice, o- 
biecte de uz casnic, confecții 
pentru copii. Pentru o bună par
te din producție s-âu. și încheiat 
contracte cu beneficiari.

în apropierea Universității „Alexandru loan Cuza" din lași se află 
Casa „Pogor", unde a fost sediul „Junimii". în curînd, aceasta va 
intra din nou în circuitul cultural al lașului. Restaurată, Casa „Pogor" 
va adăposti secția modernă și contemporană a Muzeului literaturii, 
care va cuprinde peste 4 000 de exponate ■— manuscrise, tipărituri 

rare, documente și obiecte de epocă

Circumscripția 
și medicul

în 18 comune din județ — în
tre care Cotmeana, Cocu, Uda,

PROGRAMUL I

LA CEIL-SIBIU 

LABORATOR 
AUDIOVIZUAL PENTRU 

SPECIALIZAREA 
CADRELOR

Una din preocupările condu
cerii Combinatului de exploata
re și industrializare a lemnului 
Sibiu este și aceea de practicare 
a unor forme cît mai eficiente 
de instruire și perfecționare a 
cadrelor. De curind, aici a fost 
organizat, în acest scop, un mare 
și modern laborator audiovizual. 
Numeroși muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, economiști 
care îl frecventează au posibili
tatea să vizioneze dfiferite filme 
documentare. (Printre altele, aici 
a fost prezentat un film în le
gătură cu mecanizarea lucrărilor 
de exploatare a lemnului reali
zat cu prilejul unui schimb de 
experiență organizat la Reghin). 
Sînt organizate, de asemenea, dis
cuții profesionale privind asimi
larea de noi tipuri de mobilă, re
ducerea consumurilor specifice și 
a cheltuielilor materiale, crește
rea productivității muncii. Dotat 
cu aparatură adecvată, labora
torul este folosit, de asemenea, 
pentru predarea unor cursuri de 
limbi străine, la care participă 
specialiști nu numai din com
binat, ci și din alte unități eco
nomice din Sibiu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI 
INTERNATIONALE

Balcaniada de scrimă a fost dominată 
de echipele României

Campionatele balcanice de scrimă, 
desfășurate timp de 4 zile la Ankara, 
au luat sfîrșit odată cu disputarea 
probelor pe echipe la spadă și flo
retă (feminin). Ambele probe — ai
doma celor de sabie și floretă (mas
culin), disputate anterior — au fost 
dominate de reprezentanții Româ
niei.

La spadă, echipa României a reali
zat patru victorii, fiind urmată de 
selecționatele Turciei — trei victorii. 
Bulgariei, Iugoslaviei și Greciei, fie
care cu cite o victorie.

La floretă, echipa feminină a 
României a totalizat trei victorii, 
fiind urmată în clasament de Bulga
ria — două victorii. Iugoslavia — o 
victorie și Turcia — nici o victorie.

Șah : în clasamentul întrecerii zonale 
conduc reprezentantele noastre

în runda a 12-a a turneului zonal 
feminin de șah de la Pernik. Konar- 
kowska—Sokolov a invins-o pe Gor- 
dana Iovanovici, iar Gheorghieva a 
ciștigat la Troianska. Maestra ro
mâncă Gertrude Baumstarck (cu 
piesele negre) a remizat cu șahista 
cehoslovacă Kveta Eretova. Restul

partidelor s-au întrerupt. Alexandra 
Nicolau a avut zi liberă.

în clasament pe primul loc a tre
cut Gertrude Baumstarck (România) 
cu 7 puncte (1), urmată de Alexan
dra Nicolau (România) — 7 puncte, 
Kveta Eretova (Cehoslovacia) — 6,5 
puncte (1), Lidia Vokralova (Ceho
slovacia) și Konarkowska—Sokolov 
(Iugoslavia) — 6 puncte etc.

Baschet : Succes al echipei 
Universitatea Timișoara

Turneul internațional "feminin de 
baschet de la Bratislava s-a încheiat 
cu victoria formației Universitatea 
Timișoara. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Universitatea 
din Bratislava, Stroistav Preșov (Ce
hoslovacia), Slavia Banska Bystrica 
(Cehoslovacia) și S. Z. K. Szeged 
(Ungaria).

în cadrul turneului masculin de la 
Bratislava, la care România a fost 
reprezentată de echipa Universitatea 
Cluj, victoria a revenit selecționatei 
universitare a Cehoslovaciei, care a 
terminat competiția neînvinsă, tota- 
lizind 6 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat R. D. Germană — 
5 puncte, Ungaria — 4 puncte și Uni
versitatea Cluj — 3 puncte.

TENIS:

MECIURILE

PRIMEI ZILE

A „TURNEULUI

CAMPIONILOR"
La „Turneul campionilor" care va 

începe la 28 noiembrie în „Palatul 
Sporturilor" din Barcelona, organiza
torii au stabilit ca meciul de 
inaugurare a turneului să fie cel 
dintre campionul român Ilie Năstase, 
ciștigătorul „Marelui premiu F.I.L.T.", 
și americanul Tom Gorman. Iată ce
lelalte meciuri programate in prima 
zi : Orantes (Spania) — Hewitt 
(Republica Sud-Africană) ; Smith 
(S.U.A.) — Connors (S.U.A.j ; Kodes 
(Cehoslovacia) — Gimeno (Spania). 
Reamintim că cei opt jucători parti
cipant au fost împărțiți în două gru
pe, după cum urmează : Năstase. 
Orantes. Hewitt, Gorman (grupa A), 
Smith, Gimeno. Kodes și Connors 
(grupa B). .Primul clasat din fiecare 
grupă se califică în finala turneului 
campionilor, care va avea loc la 3 
decembrie.

*
**
t

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleșcoala.

9,05 Biologie : Mișcarea și sensi
bilitatea plantelor. Film di
dactic realizat de Redacția 
Radioteleșcoală. Scenariul și 
regia Dona Barta. Redactor 
Dorina Onicel.

9,23 Fizică : La început a fost a- 
tomos. Film realizat de Stu
dioul Alexandru Sahia.
Matematica (clasa a VIII-a) : 
Ecuații de gradul I. Prezintă 
prof. univ. dr. Eugen Rusu. 
Redactor Andrei Vincenz.
Curs de limba engleză. Lec
ția a 29-a.
Căminul (reluare).
Ancheta TV : „D.M.H." (Di
recția mișcării hîrtiilor) — 
Emisiune de Alexandru Stark. 

12,00 „Bunicuța" — producție a 
studiourilor televiziunii ceho
slovace după romanul scrii
toarei Bozena Nemcova. In 

rolul principal : Jarmila Ku- 
randowa, artistă emerită. Re
gia : Antonin Moskalyk. Par
tea a IV-a : „Noaptea fără 
sfîrșit" — Elegie.

12,35 Selecțiuni din emisiunea 
„Seară pentru tineret".

13,00 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 28-a.

18,00 Aplauze pentru români : Ora
șul Rudolstadt (R.D.G.) găz
duiește anual un prestigios 
festival internațional de fol
clor. La cea de a VIII-a edi
ție, care a avut loc 
cesta, ansamblul 
„Miorița" al Fabricii 
tav din Buhuși s-a 
de succes deosebit.

18.20 Cum vorbim : Seamănă dar 
nu’-i corect (confuziile orto
grafice dintre : după și de pe, 
aceeași și aceiași). prezintă 
Mioara Avram ; Despre „de
liciile" stilului ermetic — de 
dr. N. Mihăiescu ; Poșta emi
siunii de acad. Al. Graur.

18,3# Tehnic-Club : Cuvînt înainte. 
Interviu cu Dorel Dorian, re
dactor șef al revistei „Teh- 

nlum" ; Construcții în atelie- 
rul-școală — „Unididac 2“ — 
calculator în cod binar ; Con
vorbiri la masa de lucru — 
poșta emisiunii.

19,00 Caleidoscop cultural-artis
tic. Emisiune de Informație 
și actualitate literară, teatra
lă, cinematografică și plasti
că — realizată de Bogdan 

tonescu.
19.20 1001 de seri : „Aventurile 

chinduței" (I).
19.30 Telejurnal. • în cinstea

9,30

10.00

10,30
11,10

anul a- 
folcloric 
de pos- 
bucurat

An-

Prl-

_ ani
versării Republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 Comentariu la 40 de steme : 
Județul Ialomița. Emisiune de 
Ion Marina. Imaginea Gheor- 
ghe Frunză.

20,20 Seară de teatru : „Ștafeta 
nevăzută" de Paul Everac. în 
distribuție : Gh. Oancea, Ta
tiana Iekel, Mihai Mihai, Al. 
Hasnaș, Matei Alexandru, Ma
rius Pepino, Vali Voiculescu- 
Peplno, Dorin Varga, Liliana 
Ticău, Melania Cîrje, Romeo 
Stavăr, Emil Liptac, Candid 
Stoica, Mihai Mereuță, Ion 
Igorov, Genoveva Preda. Re
gia : Nicolae Motric. Monta
jul : Elena Wald ; scenogra
fia : Virgil Miloia ; imaginea: 
Beatrice Drugă, George Gri- 
gorescu, Alex. Nemeș, 
Brebu.

22,10 Panoramic științific : 
tiții de inteligență 
nească.

22,30 24 de ore.

PROGRAMUL II

Mihai

Inves- 
româ-

copii :20,00 Telecinemateca pentru 
„Muzicantul" — producție a 
studiourilor din R. P. Bulga
ria și S.U.A.

21,30 Muzică populară cu acordeo- 
nistul Constantin Bordeianu.

21,40 Ghișeul.
22,00 Prin expoziții : Capodopere 

ale expresionismului. Redac
tor Maria Albani.

22,20 Recital Thereze Steinmetz.

cinema
• Săgeata căpitanului Ion : PA
TRIA — 10; 12,45; 16; 18,30; 21,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cu mîinilc curate : CENTRAL
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30, FLAMURA — fl; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pasărea liberă : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15;
• Seceră vîntul sălbatic : 
FARUL — 8,30; 11; 13,30;
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 
18,30; 21.
• Program de desene 
pentru copii : DOINA —
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DOINA — 11,15; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Bulevardul Romului : SALA 
PALATULUI — 17. (seria de bilete
— 4327), 20,15 (seria de bilete — 
4328), SCALA — 8,30: 11: 13,30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 
13,30; 1&; 18,30; 21.
• Vacanță la Roma : CAPITOL —
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, FEROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• A venit un soldat de pe front : 
COTROCENI — 16: 18; 20.
• Am Încălcat legea : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20,15.
• Marea hoinăreală : DACIA —. 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Fata care vinde flori ; BUCEGI
— 9; 11,45; 15,30; 18; 20,30.

20,30.
LUCEA- 

16; 18,30; 
13,30; 16;

animate
9,45.

• Eliberarea Iui L. B. Jones : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Drum în penumbră : POPULAR
— 15.30; 18; 20,15; PACEA — 15,45; 
18; 20.
• Mania grandorii î UNIREA — 
15,30; 18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• In trecere prin Moscova : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Călăreții : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Mesagerul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : COSMOS •
12.30.
• Al treilea : COSMOS -
18: 20.
• Ultimul tren din Gun Hill : FE
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Sfînta Tereza și diavolii : FLA- 
CÂRA — 15,30; 18; 20,15.
• Nevăzut, necunoscut :
GAȘI — 15.30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist :
GA — 9: 11.15; 13,30; 16;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.
• Cheia : ARTA — 15,30: 18; 20.15.
• Ferma din Arizona : VIITORUL
— 15,30; 19, VITAN — 15,30: 19.
• Imblînzirea focului : PROGRE
SUL — 15,30; 19.
• Creierul : MOȘILOR
15,30: 18: 20.15.
• Născut liber — 9 — 18,15 în con
tinuare, Program de filme docu
mentare — 20,15; TIMPURI NOI.

9

16;

CRIN-

VOL- 
18,15; 
13,30;

10; 12

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
Sala Studio) : Ciclul „Debuturi — 
afirmări — confirmări". Concertea
ză Trioul de coarde al Filarmoni
cii din Arad — 20.
• Opera Română : Flautul ferme
cat — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Părinții te
ribili — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : O lună la țară 
— 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Autorul moare azi — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : într-un ceas 
bun ! — 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Revista are 
cuvîntul — 19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional susținut de artiști 
ai circurilor din Moscova, Ulan- 
Bator, Praga, București — 19,30.

A



viața internațională_____
PARIS

iNTlLNIRE LE DUC THO-H. KISSINGER
PARIS 20 (Agerpres). — In capitala 

Franței a avut loc, luni, o întîlnire 
confidențială între consilierul special 
al delegației R. D. Vietnam la con
ferința de la Paris în problema viet

O. N. U.! Adoptarea unei rezoluții privind

TRANSFORMAREA AMERICII LATINE 
INTR-O ZONĂ DENUCLEARIZATĂ

NAȚIUNILE UNITE 20. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Comitetul pentru problemele politice și de securitate al 
Adunării Generale a adoptat cu 91 de voturi, nici unul contra și 20 de 
abțineri un proiect de rezoluție privind transformarea Americii Latine 
intr-o conă denuclearizată.

Documentul reafirmă convinge
rea statelor că eficacitatea maximă 
a oricărui tratat de creare a unor 
zone denuclearizate depindeX de 
cooperarea cu statele nucleare, care 
trebuie să-și asume angajamentul so
lemn de a respecta asemenea zone.

ÎNCEPEREA dezbaterilor ASUPRA PUNCTULUI: 
„TRANSPUNEREA IN VIAȚA A DECLARAȚIEI 

CV PRIVIRE LA ÎNTĂRIREA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE'*
Luni dimineață. Comitetul politic 

Sl-a început dezbaterile asupra 
punctului „Transpunerea în viață 
a Declarației ou privire la întărirea 
securității internaționale". Acest do
cument, adoptat în unanimitate la 
sesiunea jubiliară a O.N.U., reafir
mă viabilitatea universală și necon
diționată a scopurilor și principiilor 
Cartei Națiunilor Unite, cerînd, tot
odată, tuturor statelor să le respecte 
eu strictețe și să-și concerteze efor
turile pentru transpunerea lor în 
viată. Documentul reafirmă obliga
țiile statelor de a respecta suverani
tatea oricărei națiuni, dreptul ina
lienabil al popoarelor Ia autodeter

Pentru un dialog permanent cu opinia publică mondială 
în sprijinul promovării principiilor și normelor Cartei

Lwnd cuvântul în Comitetul nr. 5 
al Adunării Generale, în problema 
activității Națiunilor Unite în dome
niul informării, delegatul român, 
Constantin Niță, a relevat că Oficiu
lui pentru informarea opiniei publi
ce (O.P.I.) al O.N.U. îi revine un rol 
sporit în promovarea principiilor și 
normelor Cartei, a hotărwilor adop
tate de organizație, aducîndu-și, ast
fel, o contribuție eficace la crearea 
unui climat de pace și securitate, la 
lichidarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului, la creșterea contribuției 
O.N.U. in domeniul cooperării eco
nomice și tehnioo-știiințifice. Vorbi- 
toml a relevat că O.P.I. trebuie să 
mențină un dialog permanent ou opi

Conferința generală a UNESCO
PARIS 20 (Agerpres). — Confe

rința generală a UNESCO, ale cărei 
lucrări se desfășoară la Paris, a adop
tat o rezoluție invitînd toate statele 
membre să sprijine în mod eficace 
organizația în acțiunea sa inițiată in 
favoarea păcii mondiale și înțelege
rii internaționale. De asemenea, re
zoluția cere organizației și membri
lor ei să intensifice acțiunile de 
luptă Împotriva colonialismului, ra
sismului și neocolonialismului, sub 
orice forme s-ar manifesta acestea. 
Adoptată cu 74 de voturi și 22 de 
abțineri, documentul „condamnă în 
mod categoric toate formele de ra
sism, fascism și apartheid, precum 
și toate celelalte ideologii care in
spiră ura națională și rasială".

Pe de altă parte, rezoluția subli
niază necesitatea acordării de către 
UNESCO a unui ajutor adecvat miș
cărilor de eliberare națională — con- 
sultîndu-se, în acest sens, cu Orga
nizația Unității Africane (O.U.A.) — 
precum și tuturor popoarelor care 

, luptă împotriva colonialismului și a

JAPONIA

DLSCHIDEREA CAMPANIEI 
ELECTORALE

TOKIO 20. — Corespondentul Ager
pres, FI. Țuiiu, transmite : în întrea
ga Japonie a început luni campania 
electorală oficială în vederea alege
rilor generale, de la 10 decembrie, 
pentru desemnarea a 491 de membri 
ai Camerei Reprezentanților — dizol
vată de guvern în urmă cu o săptă
mână.

Aproximativ 900 de candidați, ce 
se vor înscrie pînă marți pe listele 
electorale, și-au început campaniile 
în cele 124 de circumscripții ale ar
hipelagului.

Partidul liberal-democrat (P.L.D), 
de guvemămînt, încearcă să obțină 
avantaje din popularitatea de care 
se bucură premierul Kakuei Tanaka 
și pe care se sprijină întreaga strate- 
?ie electorală a liberal-democrațiior. 

ncă de la dizolvarea Camerei 
Reprezentanților, liberal-democrații 
poartă insigne cu ursulețul „Panda", 
simbol al normalizării relațiilor din
tre Japonia și R.P. Chineză, reali
zată în septembrie de actualul cabi
net Tanaka. Aceasta a fost o acțiu
ne diplomatică aprobată de majori
tatea covârșitoare a alegătorilor și de 
aceea P.L.D. contează foarte mult pe 
ea în campanie.

Cel mai mare partid al opoziției, 
Partidul Socialist Japonez, încearcă 
să redobândească o parte din locuri
le pierdute la ultimele alegeri ge
nerale din decembrie 1969 (de la 140 
■ moi rămas doar cu 90).

Partidul Comunist din Japonia in
tră în campanie hotărit să-și majo
reze numărul locurilor față de 14, 
cite avea la dizolvarea Camerei Re
prezentanților. Președintele Sanzo 
Nosaka și-a început campania în 
Fukushima, unde candidează doi in
dependenți, dar sprijiniți de toate 
torțele progresiste, inclusiv de P.C.J. 

nameză, Le Duc Tho, și consilierul 
special al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
Henry Kissinger — informează agen
ția T.A.S.S.

Textul rezoluției cere, de aseme
nea, tuturor puterilor nucleare să ra
tifice acest tratat, pentru a garanta 
intrarea sa în vigoare și transfor
marea acestui continent într-o regiu
ne lipsită de arme de distrugere în 
masă.

minare, libertate și independentă și 
Ie cere, in mod imperativ, să se ab
țină de la amenințarea cu forța sau 
folosirea ei, precum și de la orice 
acțiuni care ar leza unitatea națio
nală și integritatea teritorială a altor 
țări. Declarația subliniază interde
pendența dintre dezarmare, dezvol
tare și decolonizare și respectarea 
de către toți și față de' toți a prin
cipiilor unanim recunoscute ale drep
tului internațional, cheamă statele 
să sprijine lupta justă a popoarelor 
coloniale pentru dezrobirea lor și 
conchide relevînd că scopul final al 
declarației este edificarea unui sis
tem de securitate colectivă, fără a- 
lianțe și blocuri militare.

nia publică mondială și să propage 
cu prioritate acele idei și propuneri 
concrete care vizează întărirea rolului 
Națiunilor Unite în menținerea și 
consolidarea păcii și securității inter
naționale, dezvoltarea cooperării in
tre toate națiunile și promovarea 
normelor dreptului internațional in 
relațiile dintre state.

Delegatul român a propus, printre 
altele, publicarea de către O.N.U. a 
unor note în care să fie prezentate 
opiniei publice ideile majore și pro
punerile concrete exprimate în răs
punsurile guvernelor la chestionare 
pe astfel de teme cardinale cum sînt 
dezarmarea, securitatea internaționa
lă, decolonizarea și cooperarea eco
nomică.

rasismului. în legătură cu aceasta 
se propune căutarea unor mijloace 
corespunzătoare în vederea asocie
rii reprezentanților mișcărilor africa
ne de eliberare națională, recunoscu
te de O.U.A., la activitățile 
UNESCO.

Documentul invită pe directo
rul general al UNESCO, Rend 
Maheu, să inițieze un program de 
acțiuni în cadrul deceniului de 
luptă împotriva rasismului și discri
minării rasiale.
R.D.G. CERE SĂ FIE PRIMITA 

ÎN UNESCO
BERLIN 20 (Agerpres). — Republi

ca Democrată Germană a adresat Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Educație și Cultură (UNESCO) cere
rea de a fi primită ca membră a 
acestei organizații — a anunțat agen
ția A.D.N. Cererea a fost exprimată 
într-o scrisoare adresată de Otto 
Winzer, ministrul afacerilor externe 
al R.D.G., secretarului general al 
UNESCO, Rend Maheu.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al C.C. 

al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, a primit luni dele
gația C.C. al P.S.U.G., condusă de 
Gerhard Gruneberg, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. După cum menționează a- 
genția C.T.K., au fost relevate utili
tatea și necesitatea schimburilor de 
păreri și intensificării colaborării în
tre P.C.C. și P.S.U.G., între Ceho
slovacia și R.D. Germană în dome
niul agriculturii. »

0 delegație a M.A.E. al 
Italiei a făcut o vizită ofi
cială în Bulgaria. Au avut loa 
consultări cu privire la relațiile din
tre cele două țări. Au fost analizate, 
de asemenea, unele probleme actuale 
ale situației internaționale mai ales 
privind participarea Bulgariei și Ita
liei la conferința general-europeană 
pentru securitate și oooperare.

Semnarea protocolului 
sovieto-american pfivlre 
la colaborarea în cercetarea științi
fică pentru combaterea cancerului a 
avut loc la Moscova. Cu acest prilej, 
cunoscutul specialist sovietic Nikolai 
Blohin și dr. John Molony, conducă
torul programului american de cer
cetări în domeniul virusurilor și on
cologiei, și-au exprimat părerea că 
acțiunile comune ale oamenilor de 
știință din cele două țări vor con
duce la obținerea unor date impor

GENEVA 0 nouă etapă 
a tratativelor sovieto-americane 

privind limitarea armamentelor strategice
GENEVA 20 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția T.A.S.S., po
trivit înțelegerii realizate la întîlni- 
rea sovieto-americană la nivel înalt 
de la Moscova, cu privire la conti
nuarea. tratativelor în vederea limi
tării armamentelor strategice, la 
Geneva a sosit delegația sovietică 
condusă de Vladimir Semionov, loc
țiitor al ministrului afacerilor exter
ne, care va avea convorbiri cu dele
gația americană.

într-o declarație făcută la sosire, 
V. Semionov a relevat că începe o

Finlanda a hotărit să recunoască 
R.D.G. și R.F.G. ca state independente

HELSINKI 20 (Agerpres). — „Gu
vernul Finlandei a hotărit, în prin
cipiu, să recunoască Republica Fe
derală a Germaniei și Republica De
mocrată Germană ca state indepen
dente. Notificarea privind recunoaș
terea va fi remisă guvernelor acestor 
state în viitorul apropiat", transmite 
agenția United Press International, 
reluînd un comunicat difuzat de mi
nistrul finlandez de externe, Ahti 
Karjalainen, în cursul conferinței 
sale de presă de duminică seara. Po
trivit agenției citate, ministrul fin
landez de externe a precizat că sta
bilirea relațiilor diplomatice cu cele 
două state germane va avea loc nu
mai după încheierea negocierilor în 
curs cu Republica Federală a Germa
niei.

★
BERLIN 20 (Agerpres). — Guver

nul R.D.G. salută hotărîrea guvernu
lui finlandez de a recunoaște Repu
blica Democrată Germană in baza 
dreptului internațional — a declarat 
un purtător de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.D.G. 
Acest pas al guvernului finlandez, a 
spus el, corespunde acordului para-

în favoarea stabilirii de
> între R.D.G.

BERLIN 20 (Agerpres). — „Stabi
lirea de relații statale normale între 
R.D.G. și Franța și încheierea unor 
acorduri bilaterale corespunzătoare 
ar contribui la promovarea unui co
merț stabil și la intensificarea coope
rării în producție, a colaborării teh
nice și științifice in interesul celor 
două țări" — a declarat, într-un in
terviu acordat revistei „Die Wirt- 
schaft", Giinter Mittag, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. — 
care s-a întors, recent dintr-o vizită 

Italia. Muncitori constructori demonstrînd la Milano pentru condiții mai 
bune de muncă și viață

tante în descoperirea cauzelor care 
determină apariția bolilor cance
roase.

Președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, a transmis unui număr 
de 35 de șefi de stat mesaje perso
nale în legătură cu ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Apropiat, 
în ajunul dezbaterilor care urmează 
să aibă loc, asupra acestei probleme, 
în Adunarea Generală a O.N.U. — 
anunță agenția M.E.N.

Comitetul pentru unifica
rea organizațiilor politice 
din Libia și Egipt,în cOT'fOTmi~ 
tate cu hotărîrile privind realizarea 
unei uniuni complete între cele două 
țări, și-au reluat lucrările la Tripoli 
— anunță agenția M.E.N. în cadrul 
actualei reuniuni, comitetul va exa
mina, cu prioritate, problema alegerii 
unor organe conducătoare unice ale 
Uniunii Socialiste Arabe, partidul 
de guvemămînt din cele două țări.

0 delegație comercială 
venezueleană,condusă de Le0‘ 
poldo Diaz Bruzual, președintele 
Institutului de comerț exterior, a fă
cut o vizită în R.P. Chineză la invi
tația Ministerului Comerțului Exte
rior al Chinei. Cele două părți au 
făcut un schimb de păreri eu privire 
la promovarea relațiilor dintre R.P. 
Chineză și Venezuela și au semnat 
acorduri și contracte de cooperare, 
în spiritul egalității și avantajului 
reciproc. 

nouă etapă a tratativelor sovieto-a- 
mericane, prevăzută de precedentele 
acorduri bilaterale privind limitarea 
înarmărilor nucleare.

Delegația sovietică, a spus el, a 
primit instrucțiuni să depună toate, 
eforturile necesare pentru ca tratati
vele în acest stadiu să fie produc
tive și pentru ca sarcinile trasate 
delegației să fie îndeplinite. Se înțe
lege, partea sovietică pornește de la 
premisa că partea americană va ac
ționa in același spirit constructiv și 
de lucru — a spus el.

fat intre guvernele R.D.G. și Finlan
dei cu privire la stabilirea de relații 
diplomatice între cele două state. 
Recunoașterea R.D.G. de către Fin
landa, in baza dreptului internațio
nal, va contribui la consolidarea și 
lărgirea relațiilor de prietenie, sta
bilite încă de mult, care se dezvoltă 
favorabil între cele două țări — re
latează agenția A.D.N.

Suedia își va normaliza 
relațiile cu R. D. Germană
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 

„Guvernul suedez consideră că poate 
proceda Ia recunoașterea diplomati
că a Republicii Democrate Germane 
în viitorul apropiat" — a declarat 
ministrul de externe al Suediei, 
Krister Wickman. Mențioinînd recen
ta evoluție în relațiile dintre cele 
două state germane și, în special, pa
rafarea Tratatului asupra bazei re
lațiilor dintre R.D. Germană și R.F. 
a Germaniei, el și-a ’ exprimat cre
dința că Suedia își va normaliza re
lațiile cu R.D.G. înainte de sfârșitul 
anului în curs.

relații statale normale 
și Franța
în Franța. Obiectivul pe care și I-au 
propus R.D.G. și Franța de a dubla 
schimburile de mărfuri într-o pe
rioadă de patru ani — a relevat el 
— a fost atins în numai doi ani. Cu 
toate acestea, a menționat el, nu au 
fost nici pe departe epuizate posibi
litățile de extindere a colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări. G. Mittag a arătat că 
R. D. Germăhă este gata să inten
sifice, planificat și pe termen lung, 
relațiile sale economice cu Franța.

0 nouă sesiune a Consi
liului ministerial al Pieței 
comune lărgite a încePut 13 
Haga. Sint prezenți opt miniștri de 
externe. R.F. a Germaniei este re
prezentată de dr. Paul Frank, secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe, întrucît ministrul de externe, 
Walter Scheel, a fost reținut la Bonn 
din motive electorale. După cum re
levă agențiile de presă, miniștrii de 
externe vor aborda probleme vizind 
reuniunea pregătitoare a conferinței 
general-europene pentru securitate și 
oooperare, reuniune care începe 
miercuri la Helsinki.

in sudul și sud-vestul Angliei s-au înregistrat căderi de zăpadă care au 
perturbat serios circulația. în fotografie : pe o șosea din apropierea ora

șului Exeter

MANIFESTĂRI
CONSACRATE 

ANIVERSĂRII 
REPUBLICII

TOKIO. — în orașul Kashiwa, 
din prefectura Chiba, a avut loc, 
duminică, o seară culturală ro
mânească dedicată aniversării 
republicii. Secretarul general al 
Asociației de prietenie Japonia 
— România, Shiroo Suzuki, a 
împărtășit din impresiile culese 
în cursul vizitelor făcute în 
țara noastră. ★

NEW YORK. —In cadrul pro
gramului de manifestări dedi
cate apropiatei sărbătoriri a ce
lei de-a 25-a aniversări a re
publicii, la sediul Bibliotecii 
române din New York a fost 
organizată o seară muzicală 
in cadrul căreia compozi
torul Theodor Grigoriu, se
cretar al Uniunii compozitorilor, 
a vorbit despre muzica româ
nească. Conferința a fost ilus
trată cu fragmente din lucrări 
muzicale create in țara noastră 
in ultimii 25 de ani.

PLENARA C.C.
AI P.C. DIN DANEMARCA

COPENHAGA 20 (Agerpres). — La 
Copenhaga a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Danemarca, la care 
au fost discutate probleme legate 
de pregătirile pentru cel de-al 
XXIV-lea congres al partidului, din 
12—14 ianuarie 1973, precum și si
tuația creată în țară în urma refe
rendumului cu privire la aderarea 
Danemarcei la Piața comună.

în documentele adoptate se atrage 
atenția asupra necesității ca oamenii 
muncii danezi să lupte împotriva 
unei strânse integrări a Danemarcei 
în C.E.E. și împotriva subordonării 
ei marilor monopoluri capitaliste, 
pentru colaborarea, pe bază de ega
litate, a tuturor țărilor europene. 
Plenara a relevat că viitoarele con
sultări în problema securității eu
ropene de la Helsinki, precum și 
conferința general-europeană „pot 
reprezenta punctul de plecare în 
asigurarea legăturilor dintre statele 
europene, fără grupări! închise".

Președintele Bhutto 
se pronunța pentru 

stabilirea de contacte
cu R. P. Bangladesh

RAWALPINDI 20 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press informează 
că președintele Pakistanului, Zulfi- 
kar Aii Bhutto, a ținut duminică un 
discurs la mitingul din localitatea de 
frontieră Tarbela, în care a declarat 
că este în interesul său național ca 
Pakistanul să stabilească contacte cu 
Republica Populară Bangladesh. El 
a avertizat că nerecunoașterea Re
publicii Populare Bangladesh va 
avea consecințe negative asupra pro
gresului Pakistanului.

Președintele Bhutto s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru relații comer
ciale și culturale mai apropiate cu 
vecinii țării sale, afirmînd că, de la 
ruperea relațiilor cu Afganistanul, 
Pakistanul a avut de suferit in ce 
privește comerțul său exterior, iar 
după războiul din 1965, cu India, co
merțul cu această țară a fost suspen
dat.

★
India și Pakistanul au căzut de 

acord asupra organizării de convor
biri în vederea reluării zborurilor 
avioanelor aparținînd companiilor de 
transporturi aeriene indiene și pa
kistaneze deasupra teritoriilor celor 
două țări — informează agenția
T.A.S.S.

Lucrările primei Adunări 
Naționale a muncitorilor 
din sectorul economiei de 
stat, organizată de către Corpora
ția pentru dezvoltarea producției și 
Centrala Unică a Muncitorilor din 
Chile, au luat sfîrșit la Santiago de 
Chile.

Președintele Franței,Geor- 
ges Pompidou, împreună cu soția, a 
sosit luni la Ouagadougou pentru o 
vizită oficială de două zile în 
Volta Superioară.

REZULTATELE ALEGERILOR 
DIN R. F. a GERMANIEI
ÎN NOUL BUNDESTAG, COALIȚIA BRANDT - SCHEEL 

DISPUNE DE 0 MAJORITATE DE 48 DE MANDATE

BONN 20. — Trimisul special 
Agerpres, V. Crișu, transmite : Re
zultatul final al alegerilor generale 
anticipate din Republica Federală 
a Germaniei —1 anunțat la Bonn, în 
aceeași zi, l<t ora 23,00, ora locală 
(24,00 — ora Bucureștiului) a con
firmat succesul partidelor coaliției 
guvernamentale Brandt — Scheel. 
Astfel, Partidul Social-Democrat a 
obținut 45,9 la sută, iar Partidul Li- 
ber-Democrat — 8,4 Ia sută din vo
turile exprimate, ambele înregistrind 
însemnate sporuri față de alegerile 
generale precedente (3,2 și. respec
tiv, 2,6 la sută), în timp ce Uniu
nea Creștin-Democrată, care a obținut 
în actualele alegeri 35,2 la sută din 
voturile exprimate, a înregistrat o 
pierdere de 1,4 la sută față de ale

Semnificația scrutinului — 
sprijin politicii de destindere 

în Europa, de colaborare 
internațională
Așa cum reiese din. informația de 

mai sus, alegerile desfășurate în Re
publica Federală a Germaniei au ca 
rezultat important menținerea la 
putere a coaliției partidelor social
democrat și liber-democrat, care a 
exercitat funcția de guvemămînt 
începînd din toamna anului 1969. 
Cele două partide au obtiniut un 
avans considerabil de voturi și man
date în raport cu alegerile prece
dente — P.S.D. devenind astfel, 
pentru prima oară de la constitui
rea R.F.G., primul partid al tării ca 
număr de sufragii în rîndurile elec
toratului vest-german. Așadar. în 
noul Bundestag coaliția se va spri
jini pe o majoritate de 48 mandate, 
rezultat net superior celui de la ale
gerile precedente.

Comentînd aceste date, observato
rii politici sînt aproape unanimi în 
a aprecia că, deși problemele interne 
au avut, fără îndoială, ponderea lor 
în votul alegătorilor, totuși, determi
nantă pentru rezultatul alegerilor a 
fost poziția guvernului într-o serie 
de probleme externe, îndeosebi linia 
sa spre .dezvoltarea relațiilor cu ță
rile socialiste. într-adevăr, este lim
pede că votul exprimat demonstrează 
cu precădere voința majorității popu
lației din R.F.G. de a se asigura 
continuitatea orientărilor realiste în 
politica externă inițiată și promovată 
de guvernul vest-german de coali
ție, și anume cunsul spre normali
zarea și dezvoltarea relațiilor cu 
toate țările socialiste, spre destin
dere și înțelegere internațională.

Desprindem astfel și din acest 
scrutin confirmarea pe care e- 
venimentele o dau încă o dată 
aprecierilor partidului nostru, ex
primate în documentele Congre
selor al IX-lea și al X-lea, în 
cuvintările secretarului general al 
Partidului Comunist Român, cu pri
vire la schimbările și tendințele noi 
din viața politică a țărilor europene 
și de pe arena mondială în general, 
la faptul că asemenea tendințe con
tinuă să se accentueze.

Majoritatea alegătorilor din R.F.G. 
au aprobat prin votul lor pozițiile 
constructive ale guvernului vest-ger
man, poziții situate pe făgașul pozi
tiv ce s-a conturat în ultimii ani în 
viața politică a continentului euro
pean și care s-au concretizat în ac
țiuni ca semnarea tratatelor cu
U.R.S.S. și Polonia, stabilirea rela
țiilor diplomatice cu Republica Socia
listă România, încă din 1967, iar, mai 
recent, cu R. P. Polonă și R. P. Chi
neză, încheierea unor acorduri co
merciale și de cooperare economică 
cu majoritatea țărilor socialiste, pa
rafarea recentului tratat privind ba
zele relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G.. 
Toate acestea reprezintă contribuții 
pe calea destinderii, normalizării și 
dezvoltării relațiilor intereuropene, a 
îmbunătățirii climatului politic pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume. Dar semnificația cea mai pro
fundă a opțiunii majorității populației 
vest-germane este dorința acesteia ca, 
o dată cu transpunerea în viată a an
gajamentelor asumate, R.F.G. să ac
ționeze ca un factor pozitiv în efor
turile pentru progresul destinderii, 
pentru excluderea forței și amenință
rii cu forța din relațiile internaționa
le, pentru normalizarea deplină a ra

ankara Convorbiri 
iugoslavo- turce

ANKARA 20 (Agerpres). — Luni 
au început la Ankara convorbirile 
oficiale dintre Ferit Melen, primul 
ministru al Turciei, și Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, care face 
o vizită în Turcia — relatează agen
ția Taniug.

Intr-un interviu acordat agenției 
de presă turce „Anatolia", Gemal 
Biedici a declarat că este în interesul 
popoarelor Iugoslaviei și Turciei ca 
relațiile bilaterale să se dezvolte mai 
intens. El și-a exprimat convingerea 
că actuala vizită, desfășurată în mo
mentul unor contacte foarte intense 
și al unui schimb de păreri între sta
tele europene, va contribui la îmbu
nătățirea atmosferei în Europa și în 
Balcani, la atingerea unui grad mai 
inalt de încredere reciprocă și la 
instaurarea unei cooperări mai strînse 
între toate țările, indiferent de afi- 
liațiile lor politice și de sistemele lor 
interne.

gerile generale anterioare 5 Uniunea 
Creștin-Socială deține 9,6 la sută 
din voturi, procentul realizat de ce
lelalte partide situînidu-se sub 1 la 
sută. Trebuie remarcat faptul că par
ticiparea electoratului de vot a atins 
procentul de 91,2 la sută, depășind 
net cifrele înregistrate la celelalte 
șase alegeri generale anterioare.

Datorită faptului că P.S.D. dispu
ne de 230 de locuri în noul Bun
destag, iar P.L.D. de 42, coaliția gu
vernamentală Brandt — Scheel se 
poate baza pe o majoritate solidă de 
48 de mandate. In ce privește opo
ziția U.C.D.-U.C.S., în baza rezulta
telor alegerilor, urmează ca Uniu
nea Creștin-Democrată să dețină 176 
de mandate în Bundestag, iar Uniu
nea Creștin-Socială — 48.

porturilor interstatale, pentru securi
tate în Europa și în întreaga lume.

Așa cum este cunoscut, România, 
atribuind o atenție deosebită dezvol
tării relațiilor cu țările europene, în 
interesul păcii și securității pe conti
nent, a pornit în permanență de la 
realitatea existenței celor două state 
germane. Legături strînse de prie
tenie și alianță frățească s-au
dezvoltat și se dezvoltă între
România socialistă și Republica
Democrată Germană, primul stat so
cialist al oamenilor muncii germani. 
Totodată, țara noastră, călăuzindu-se 
de principiul coexistenței pașnice, 
s-a pronunțat și a acționat pentru 
promovarea relațiilor cu Republica 
Federală a Germaniei, pe baza egali
tății în drepturi', respectării indepen
denței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și a- 
vanitajului reciproc. Acționând în spi
ritul Declarației de la București din 
1966, România a normalizat incă din 
1967 relațiile cu R.F.G. — act impor
tant care a favorizat nu numai dez
voltarea relațiilor bilaterale pe mul
tiple planuri, dar a avut și o înrâu
rire pozitivă în direcția promovării 
tendințelor spre destinderea și nor
malizarea relațiilor intereuropene.

Un moment esențial în evoluția 
relațiilor româno—vest-germane l-au 
constituit convorbirile din vara anu
lui. 1967 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și liderul Partidului So
cial-Democrat, actualul cancelar, 
Willy Brandt, convorbiri care au a- 
dius o contribuție de seamă la dez
voltarea colaborării bilaterale, la pro
movarea înțelegerii pe plan interna
țional. Acelorași țeluri le-a servit vi
zita făcută, ulterior, în țara noastră 
de președintele R.F.G., Gustav Heli- 
nemann, și liderul Partidului Liber- 
Democrat, ministrul de externe Wal
ter Scheel. Așa cum este știut, țara 
noastră s-a pronunțat cu consecvență 
pentru deplina normalizare a rela
țiilor dintre cele două state germane, 
pentru participarea lor, pe bază de 
egalitate, la viața internațională, a 
susținut primirea R.D.G. și R.F.G. 
la O.N.U., astfel ca acestea să-și poa
tă aduce o contribuție sporită la so
luționarea problemelor care confrun
tă omenirea contemporană. Aceas
ta decurge din principiile și con-- 
vingerea țării noastre că soluționare» 
acestor probleme nu este de cor, 
ceput decit prin conjugarea efor
turilor tuturor statelor lumii. Pe 
plan european, acest principiu trebuie 
să-și găsească deplină aplicare in 
participarea tuturor țărilor conti
nentului la eforturile pentru înfăp
tuirea dezideratului de stringentă ac
tualitate al securității europene, în
temeiată pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc, pe o conlucrare 
multilaterală în soluționarea proble
melor acute, cum sînt dezangajarea 
militară, lichidarea blocurilor, crea
rea unui climat de încredere, de 
pace și cooperare.

în spiritul bunelor relații ce s-au 
statornicit și se dezvoltă între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Federală a Germaniei, poporul ro
mân își exprimă convingerea că a- 
ceste raporturi se vor dezvolta în 
continuare, corespunzător intereselor 
celor două popoare, cauzei secu
rității în Europa și în întreaga lume.

V. ILIESCU

NOUL GUVERN 
MAROCAN

Rabat 20 (Agerpres). — La Ra
bat s-a anunțat constituirea noului 
guvern condus de premierul Ahmed 
Osman. Lista a fost aprobată de re
gele Hassan al II-lea. Principalele 
portofolii, inclusiv ministerele de ex
terne și interne, sînt deținute în 
continuare de titularii în guvernul 
anterior.

După cum s-a mai anunțat, princi
palele partide politice au refuzat să 
răspundă cererii suveranului maro
can de a face parte din guvern.

Intr-un mesaj radiotelevizat, re
gele Hassan al II-lea a declarat, re- 
ferindu-se la noul guvern, că „lista 
nu este închisă, în echipa guverna
mentală puțind fi incluse, pe par
curs, persoane sincere, loiale și fi
dele" pentru a participa la sarcina 
de dezvoltare a țării. Prima sarcină 
a noului guvern, a spus suveranul 
marocan, va fi de a asana adminis
trația pentru a putea răspunde ne
voilor țării.
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