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în încheierea lucrărilor plenarei
Stilați tovarăși,Debaterea problemelor înscrise pe fdinea de zi a plenarei noastre t fost încheiată. în cursul lu- crător acestei plenare, care au Incput, de fapt, sîmbătă — sîm- băt și duminică au avut loc șe- dinele unor comisii permanente ale Comitetului Central — și au coținuat ieri și astăzi, au luatcu- vîîul un mare număir de tovarăși, încadrul comisiilor de lucru, construite luni, au vorbit 162 de tova- răi, iar în plenul ședinței Comi- ti/ului Central, 19 tovarăși. Dacă aem în vedere și pe cei 50 de to- vtrăși care au vorbit în cadrul co- risiilor permanente ale C.C., nealtă că plenara noastră a avut dimensiunile unui adevărat congres, '.ceasta a permis plenarei să dez- iată pe larg și să analizeze în profunzime problemele înscrise la ordinea de zi, să stabilească măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor ce ne stau în față.în centrul dezbaterilor, atît în comisii cît și în plenară, s-au aflat problemele planului pe anul 1973. Prin tot ceea ce s-a spus aici, precum și prin aprobarea proiectului de hotărîre, plenara, participanții la lucrările plenarei — în număr de 860 — au aprobat în unanimitate planul, programul de activitate pentru anul viitor. Avem de îndeplinit sarcini mari. Aceasta cere eforturi intense din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor tuturor întreprinderilor și ministerelor, din partea tuturor oamenilor muncii. Trebuie spus, totodată, că dispunem de o bază materială bună, de cadre capabile pentru a putea îndeplini în condiții corespunzătoare aceste sarcini.Vreau să menționez încă o dată că prevederile de plan stabilite pe ministere, pe centrale, sînt obligatorii, iar contractele economice nu pot înlocui sarcinile de plan. Ministerele, Comitetul de Stat al Pla
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nificării, celelalte organe economice au sarcina să defalce obligațiile pianului de stat pe centrale și întreprinderi. Trebuie înțeles că aceste sarcini nu sînt benevole. Toate întreprinderile au obligația să contracteze și să îndeplinească acele sarcini și acele produse înscrise în plan de către minister, de către Comitetul de Stat al Planificării. De ce insist asupra acestei probleme ? Pentru că am constatat că unii tovarăși — ce-i drept puțini la număr — în dorința de a-și face viața mai ușoară, cînd primesc sarcini mai grele spun că au contractat deja cu anumiți beneficiari lucrări mai simple, că au ocupat capacitatea de producție și, ca atare, nu mai pot produce utilajele și mașinile de o tehnicitate mai complexă care li se cer și de care are nevoie economia națională. Trebuie să se înțeleagă că nimeni nu are voie să contracteze pînă cînd nu a asigurat capacitățile necesare fabricării produselor stabilite în plan. Numai după ce au asigurat realizarea tuturor obligațiilor de plan și mai rămîn capacități disponibile, întreprinderile se mai pot adresa altor beneficiari. Nu pentru a ocoli sarcinile complexe de producție am creat uzine moderne constructoare de mașini, ci pentru a realiza utilajele de care avem nevoie- Acest lucru vreau să fie bine înțeles de către toată lumea. Este greșit sg se creadă că legea contractelor exclude obligația îndeplinirii sarcinilor de plan, că fiecare poate contracta ce vrea, ce poate realiza mai ușor, făcîndu-și astfel viața mai ușoară. Fiecare întreprindere trebuie să producă ceea ce se stabilește prin plan, corespunzător cerințelor economice generale. M-am referit în special la industria construcțiilor de mașini pentru că aici problemele sînt mai complicate, dar problema este valabilă și în metalurgie, în industria chimică, în transporturi, în industria ușoară și în celelalte ramuri.

în ce privește ansamblul problemelor discutate în plenară, nu consider necesar să mă mai opresc a- supra lor. Esențial este acum să trecem, pînă la sfîrșitul anului a- cesta, la buna așezare a planului pe 1973, pe trimestre și pe luni. Accentul trebuie pus pe primele luni, nu pe ultimele. Trebuie încărcate la maximum lunile ianuarie, februarie, martie, și nu lăsate sarcinile mai grele pentru septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. De obicei ar trebui ca la 15 decembrie să încheiem planul pe anul în curs, pentru a putea pțegăti din vreme producția pentru anul viitor. Pentru construcțiile de mașini am stabilit astăzi ca eșalonarea să se facă în așa fel încît tot ceea ce trebuie livrat pentru 1973 să se termine la 15 decembrie 1973, astfel ca ultimele 15 zile ale anului să fie folosite pentru pregătirea producției anului 1974. Aceasta este valabil și pentru celelalte ministere. Practic ar trebui ca la 15 decembrie să terminăm și livrarea producției de export pentru anul în curs, urmînd ca tot ceea ce producem în continuare să fie livrat pentru anul următor. Totodată, să luăm măsuri pentru a asigura din prima lună un ritm corespunzător, o eșalonare corespunzătoare a producției, a investițiilor, a tuturor activităților economice. Să facem a- ceasta prin plan, să nu mai lăsăm ca fiecare minister să procedeze cum dorește,Rog să se aplice, de asemenea, cu strictețe hotărîrile Congresului și Conferinței Naționale privind asigurarea livrării cu prioritate a producției pentru export. Fiecare întreprindere trebuie să producă pentru satisfacerea cerințelor pieței, iar exportul este o necesitate a progresului general al țării. Acest lucru trebuie înțeles de către toți cei care conduc un sector de activitate economică, o întreprindere, o unitate de producție. în acest sens trebuie acționat !Există toate premisele ca planul 

pe anul 1973 să fie realizat în bune condiții. Așa cum au menționat mai mulți tovarăși, se poate socoti că 1973 va fi un an hotărîtor pentru întregul cincinal, atît în ce privește realizarea noilor capacități de producție, cît și, în general, în îndeplinirea obiectivelor economice. Dacă vom realiza în bune condiții tot ceea ce ne-am propus pentru 1973, dacă vom pune neîntîrziat mai multă ordine în activitatea economică, vom avea siguranța deplină că prevederile de plan pentru ceilalți ani ai cincinalului vor fi realizate cu succes.Avem mai mult de o lună pînă la sfîrșitul anului acesta și trebuie spus că mai sînt încă multe de făcut pentru realizarea in bune condiții a planului. Este necesar să fie luate toate măsurile pentru îndeplinirea planului pe acest an la toți indicatorii și, totodată, pentru trecerea la pregătirea, în condiții cît mai corespunzătoare, a planului pe anul 1973.îmi exprim convingerea că toți participanții vor merge acasă cu hotărîrea de a lua — împreună cu comitetele județene de partid, cu organizațiile de partid, cu conducerile colectivelor din unitățile economice, cu oamenii muncii din toate sectoarele — măsuri energice și eficace pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor stabilite de plenară. Sînt convins că planul pe 1973 va fi realizat cu succes, că la plenara de ia sfîrșitul’ anului 1973 vom putea constata cu satisfacție înfăptuirea și depășirea tuturor o- biectivelor și sarcinilor pe care ni le-am propus.Cu aceste gînduri, urez tuturor oamenilor muncii, comuniștilor, dumneavoastră tuturor, succese în muncă și multă sănătate !(Aplauze puternice, prelungite. Participanții la plenară ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru conducerea sa, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Marți, 21 noiembrie a.c., s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român.1. Plenara C. C. al P. C. R. 
a relevat importanța deosebită a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu privind activitatea partidului și statului nostru, munca întregului popor în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., de dezvoltare continuă a economiei naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc. C.C. al P.C.R. și-a însușit întru totul aprecierile, sarcinile și orientările cuprinse în expunerea secretarului general al partidului.Comitetul Central a constatat că realizările obținute in aplicarea hotărîrilor Congresului al X-Iea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R. confirmă încă o dată cu puterea faptelor justețea politicii generale marxist-leniniste a partidului de construire a societății socialiste, realismul prevederilor planului cincinal, întăresc convingerea în posibilitatea realizării prevederilor înscrise în planul de stat pe anul 1973, înfăptuirii cincinalului 1971—1975 înainte de termen.Comitetul Central consideră necesar ca, în spiritul hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., să se ia în continuare măsuri ferme pentru perfecționarea conducerii întregii activități economico-so- ciale, pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, pentru a- plicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, pentru dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, prin atragerea la conducerea treburilor obștești a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii.2. Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a aprobat proiectul planului de dezvoltare economică și socială, cu propunerile de îmbunătățire aduse, proiectul bugetului de stat și a decis să fie supuse spre legiferare Marii Adunări Naționale.Plenara a stabilit pentru toate organele și organizațiile de partid, pentru ministere și alte organe centrale, pentru consiliile populare sarcina de a acționa cu fermitate pentru înlăturarea lipsurilor și deficiențelor care dăinuie încă în activitatea economică, de a asigura cu toată priceperea și spirit de răspundere eșalonarea judicioasă a sarcinilor de plan, desfășurarea ritmică a producției și investițiilor, de a lua toate măsurile în vederea îndeplinirii tuturor obiectivelor și
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Ministrul adjunct al afacerilor externe
al R. P. ChinezeMarți, 21 noiembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Ciao Kuan-hua, ministru adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe, face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.A fost de față Cian Hai-fun, am

Delegația partidului Congresul Național African 
din Africa de SudMarți dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a primit delegația partidului Congresul Național African (A.N.C.) din Africa de Sud, condusă de Alfred Nzo, secretar general executiv, care vizitează România, la invitația Comitetului Central al P.C.R.Au participat tovarășii Ștefan Andrei și Ion Dincă, secretari ai C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cursul convorbirii, conducătorul delegației Congresului Național African a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru sprijinul multilateral acordat de P.C.R. și de poporul român, de România socialistă luptei duse de populația din Africa de Sud împotriva discriminării rasiale și a politicii de apartheid, pentru libertate și o viață demnă.în cadrul convorbirii s-a subliniat că actuala situație internațională este favorabilă luptei popoarelor pentru o viață liberă, inde

prevederilor maximale ale planului pe 1973.în centrul eforturilor oamenilor muncii trebuie să stea valorificarea cu maximum de randament a potențialului uman și material al societății, creșterea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, reducerea cheltuielilor materiale de producție, ridicarea calității produselor.în legătură cu aceste probleme, plenara a adoptat o hotărîre care va fi dată publicității.3. Plenara a aprobat, de asemenea. îmbunătățirile la proiectele Legii cu privire la dezvoltarea economico-socială planificată a României, Legii finanțelor și Codului Muncii, rezultate din propunerile oamenilor muncii în cadrul dezbaterii publice, care a avut Ioc după adoptarea proiectelor respective de către Conferința Națională a P.C.R. și a hotărît ca aceste proiecte de legi să fie înaintate Marii Adunări Naționale în vederea dezbaterii și adoptării lor.4. Plenara C.C. al P.C.R. a a- probat propunerile cu privire la unele măsuri pentru perfecționarea activității comitetelor județene de partid și consiliilor populare județene și îmbunătățirea controlului pe linie de partid și de stat, precum și organizarea consiliilor de control muncitoresc al activității economice și sociale și a comisiilor pe diferite domenii economice și a adoptat o hotărîre corespunzătoare care se dă publicității,5. Plenara a relevat cu satisfacție că evenimentele, evoluția vieții internaționale confirmă pe deplin justețea politicii externe promovate de partidul și statul nostru pe baza orientărilor stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.Comitetul Central a dat o înaltă apreciere contribuției deosebit de valoroase a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, activității sale neobosite consacrate instaurării unor relații noi între state, promovării destinderii și colaborării, păcii și securității în Europa și pe alte continente.Plenara a reliefat consecvența, fermitatea și principialitatea cu care partidul și guvernul acționează pentru adîncirea prieteniei, alianței și colaborării cu toate țările socialiste, pentru amplificarea relațiilor cu statele care au pășit de curînd pe calea dezvoltării independente, cu toate sta

basadorul R. P. Chineze Ia București.Ministrul adjunct al afacerilor externe al R. P. Chineze a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut de prietenie din partea tovarășului Mao Tzedun.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășului Mao Tzedun mulțumiri, împreună cu cele mai calde urări.în cursul convorbirii au fost e- vocate relațiile rodnice de prietenie și colaborare statornicite între România și China, între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, între cele două popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii. Schimbul de vederi a evidențiat, în acest context, preocuparea comună de a se acționa pentru dezvoltarea relațiilor româ- 

pendentă, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului. Evidențiindu-se importanța unei mai bune sincronizări între lupta dusă pe plan național pentru emancipare națională și socială și manifestările de sprijin organizate pe plan internațional, s-a subliniat necesitatea intensificării pe scară internațională a acțiunilor politice pentru mobilizarea opiniei publice, a tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste în vederea lichidării dominației coloniale, a abolirii politicii rasiste și de apartheid, pentru promovarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî nestînjenită calea dezvoltării economice și sociale, fără nici o ingerință din exterior. A fost subliniată, deopotrivă, hotărîrea Partidului Comunist Român și a Congresului Național African de a-și aduce, pe mai departe, contribuția la întărirea unității frontului antiimperialist, a tuturor forțelor care militează împotriva politicii imperialiste de dictat, dominație și agre

tele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Plenara și-a însușit aprecierile din expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind sarcinile actuale ale activității partidului și statului pe plan extern și a dat mandat Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și guvernului român să acționeze cu consecvență în spiritul acestei expuneri, care corespunde hotăririlor adoptate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.Salutind apropiata deschidere, la Helsinki, a lucrărilor pregătitoare multilaterale ale conferinței general-europene pentru securitate și colaborare, plenara a stabilit că, în momentul de față, o preocupare centrală a partidului și statului trebuie să fie realizarea securității europene, participarea activă a României la pregătirea și desfășurarea conferinței general-europene în toate fazele și etapele, dezvoltarea unui climat de pace și colaborare pe continent.Plenara C.C. al P.C.R. și-a manifestat profunda satisfacție pentru faptul că România, prin întreaga sa activitate desfășurată pe plan internațional in ultimii ani, a adus o contribuție prețioasă la realizarea destinderii și colaborării în Europa, la crearea condițiilor pentru trecerea la pregătirea conferinței general-europene. Pe această linie se înscrie și recenta semnare a declarațiilor solemne comune de către România cu Belgia și cu Luxemburg, documente de o înaltă semnificație, atît pentru țările semnatare, cît și pentru raporturile viitoare dintre țările europene, care confirmă posibilitatea dezvoltării unor relații largi între toate statele, indiferent de orin- duirea lor socială, pe baza egalității în drepturi și respectului mutual al independenței și suveranității naționale.Plenara a stabilit ca reprezentanții României să acționeze pentru ca viitoarea conferință gene- ral-europeană să consfințească, intr-un document semnat de toate țările participante, principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre toate statele europene și anume : egalitatea în drepturi, respectul reciproc al independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale.
(Continuare în pag. a IlI-a)

no-chineze în spiritul în care s-a desfășurat vizita delegației române de partid și guvernamentale condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, efectuată în vara anului trecut în R. P. Chineză.Au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale actuale, fiind relevată conlucrarea fructuoasă dintre partidele și statele noastre în direcția promovării climatului de înțelegere și cooperare între popoare, destindere și securitate în întreaga lume.După întrevedere, care s-a desfășurat într-un spirit de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut pe oaspeții chinezi la dejun.Cu acest prilej, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ciao Kuan-hua au rostit scurte toasturi.

siune, pentru pace și înțelegere între popoare.Totodată, cele două părți au reafirmat solidaritatea lor militantă cu statele care au pășit pe calea unei dezvoltări independente, cu lupta acestora pentru apărarea și consolidarea cuceririlor democratice, a independenței lor naționale, pentru progresul social și prosperitatea popoarelor lor.Cu acest prilej s-a convenit să fie întărite legăturile bilaterale directe, schimbul de informații și de vederi între Partidul Comunist Român și Congresul Național African pentru realizarea unui sprijin mai activ luptei populației sud- africane.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor mili- tanților din Africa de Sud un salut de solidaritate frățească, împreună cu cele mai bune urări de succes în lupta lor dreaptă.Convorbirea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.
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LliCRABILE PLENAREI COMITETULUI EEMTBflL flî PARTIDULUI COMUNIST BDHftN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

VASILE VÎLCUAm ascultat cu atenție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu prezentată plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la dezvoltarea societății noastre, din care se desprind principalele obiective ce le avem de înfăptuit și modul în care organele și organizațiile de partid vor trebui să-și desfășoare activitatea. în a- celași timp, am studiat materialele cu privire la îmbunătățirea planului de dezvoltare economică și socială a României socialiste pe anul 1973, proiectul bugetului de stat și celelalte documente supuse dezbaterii plenarei.îmi exprim acordul deplin eu sarcinile și măsurile propuse, ele înscriindu-se in obiectivele Congresului al X-lea al partidului nostru și ale Conferinței Naționale din acest an.In continuarea cuvintului său, vorbitorul a informat plenara asupra stadiului realizării planului de stat pe 1972 în județul Constanța. Pe baza obiectivelor Conferinței Naționale și a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușeseu, in urma examinării condițiilor și posibilităților e- xistente în întreprinderile industriale din județ, rezultă că se pot obține producții suplimentare. care vor contribui la îndeplinirea planului cincinal înainte de termen. în acțiunile întreprinse pentru atingerea acestui scop, o atenție deosebită acordăm asigurării condițiilor pentru realizarea planului de stat pe anul 1973, care prevede creșteri importante la principalii indicatori cantitativi și calitativi comparativ cu 1972. în expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, o importanță deosebită s-a acordat bunei gospodăriri a mijloacelor materiale și bănești, luptei împotriva risipei de materii prime și materiale, creșterii eficienței întregii noastre activități. Informez plenara că în urma analizei efectuate de comitetul județean de partid în unități economice și instituții a rezultat că prin reducerea unor investiții neproductive, a finisajelor exagerate și a supradimensionărilor se poate realiza o economie de 208 milioane lei, din care la construeții-montaj — 90 de milioane lei. Se pot economisi, de asemenea, importante cantități de material, lemn, ciment, combustibil convențional șl energie electrică etc.Aș dori să informez plenara și pe dumneavoastră, tovarășe Ceaușeseu, că. drept urmare a sprijinului primit, lucrările de dezvoltare a Șantierului naval Constanța la hale și la docul uscat se desfășoară potrivit programului. S-au asigurat materialele. confecțiile metalice și majoritatea utilajelor necesare, se execută ecranul de protecție, cimentarea cuvei docului, lucrări necesare pentru începerea turnării radierului. Ară- tînd că sînt încă o seamă de probleme ce așteaptă să fie re zolvate, vorbitorul a formulat o serie de propuneri pentru desfășurarea în continuare în bune condiții a lucrărilor, vizînd o conlucrare optimă cu Ministerele Energiei Electrice, Construcțiilor Industriale, Indu
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE CIOARĂExprimîndu-și acordul cu prevederile Proiectului planului pe 1973, cu Proiectul de buget, precum și cu prevederile celorlalte acte normative supuse dezbaterii plenarei, vorbitorul a subliniat importanța expune.rii tovarășului Nicolae Ceaușeseu la deschiderea lucrărilor plenarei și a evidențiat valoarea propunerilor cu privire la organizarea consiliilor de control muncitoresc, a comisiilor pe diferite probleme ale activității economice — care reprezintă instrumente puternice pentru conducerea activității economice și, în același timp, încă un pas spre adîncirea democrației noastre socialiste.Organizația de partid a Capitalei și-a fixat drept obiectiv realizarea cincinalului in patru ani și jumătate. Am satisfacția de a vă informa că, din cele 14,5 miliarde de lei, cit reprezintă sporul de producție pe tară față de prevederile cincinalului pentru anul 1973, 'întreprinderile din Capitală dau 7 460 milioane lei, ceea ce este echivalent cu 51 la sută din sporul prevăzut în proiectul de plan pe întreaga țară. în felul acesta, sporul producției în anul 1973 va fi, față de planul pe 1972. de peste 18 la sută, _ în întreprinderile noastre făcindu-se simțită, totodată, o preocupare generală pentru reducerea importurilor și majorarea exporturilor.în întreaga perioadă de după Conferința Națională, activitatea de partid în Capitală a fost desfășurată in sensul găsirii soluțiilor economice care să permită realizarea angajamentului de a îndeplini cincinalul in patru ani și jumătate. In mod deosebit, adunările generale de dări de seamă și alegeri au fost dominate de această sarcină.De la introducerea în plan și pînă la realizarea acestor obligații mai sint însă multe lucruri de făcut, unul din primele obiective fiind acela al asigurării forței de muncă. Calculele noastre au arătat că, în afară de cadrele pregătite în școlile profesionale, liceele de specialitate, cursurile postlicea- le. la locul de muncă, pentru a realiza sarcinile planului pe 1973 mai sint necesari circa 10 500 de muncitori, care să fie calificați la locurile de muncă într-un timp cit se poate de scurt, cu începere chiar de la 

striei Construcțiilor de Mașini Grele.în legătură cu activitatea portuară, noi am inițiat o serie de măsuri pe linia utilizării raționale a capacităților de transport și derulării mărfurilor, obținînd unele rezultate pozitive. In această privință cerem mai multă operativitate din partea ministerelor și unităților exportatoare și a beneficiarilor de import, care trebuie să ia măsuri pentru expedierea și valorificarea mărfurilor aflate în stoc.De asemenea, credem că a sosit timpul să se acționeze mai organizat pentru corelarea sosirii navelor, a mărfurilor in port, pentru lichidarea penalizărilor în valută.In continuare, vorbitorul a prezentat, experiența dobândită în județ in ceea ce privește folosirea acordului global in unitățile de construcții și în alte unități economice. De asemenea, a formulat o serie de propuneri vizînd folosirea mai intensivă a bazei materiale a turismului, mai ales printr-o colaborare mai susținută cu Ministerul Turismului. Ministerul Sănătății, Consiliul Central al Sindicatelor și Ministerul Comerțului Interior.Referitor la problemele a- griculturii, au fost relevate inițiativele comitetului județean de partid pentru sporirea producției vegetale și. animale, exploatarea rațională a suprafețelor amenajate pentru irigat, precum și orientarea de perspectivă a acesteia. Cu toate condițiile climatice mai puțin favorabile din acest an. lucrătorii de pe ogoarele județului Constanta, mobilizați de comuniști, au terminat însămînțarea celor 159 000 hectare grîu, semănând peste plan 30 000 hectare.învățind din greutățile acestui an, când în majoritatea întreprinderilor de stat și cooperatiste. din lipsă de furaje, s-au obținut sporuri mici în zootehnie, cu influențe nefavorabile asupra realizării planului de carne și lapte, au fost luate măsuri de producere in cantități mai mari a furajelor de volum, fibroase, suculente. Pentru economia județului Constanța. o însemnătate deosebită în anii 1973—1974 o are dezvoltarea accelerată a zootehniei pe baza programului național adoptat de plenara din martie 1970 a Comitetului Central. în acest sens ne preocupă generalizarea organizării și retribuirii muncii în acord global, atit in zootehnie, cit și in celelalte sectoare din agricultură.Măsurile organizatorice propuse plenarei Comitetului Central cu privire la îmbunătățirea muncii comitetelor județene de partid și consiliilor populare, precum și a consiliilor și comitetelor oamenilor muncii ne dau garanția cuprinderii și rezolvării cu mai multă operativitate și competență a sarcinilor ce ne revin.închei exprimîndu-mi acordul deplin cu politica externă promovată de conducerea partidului și statului nostru, personal de către tovarășul Ni'colae Ceaușeseu, politică ce exprimă năzuințele și aspirațiile partidului și poporului nostru.

1 decembrie. în acest scop, am arondat diferite cartiere ale Buțcure'știului pe grupe de uzine, am făcut o largă propagandă prin presă, arătând meseriile în care se pot califica cetățenii în fiecare din aceste unități, am organizat 788 de echipe care au vizitat fiecare casă din circa 4800 de străzi. îndemnînd familiile în care se găseau membri apti' de muncă să se califice. Am refăcut această vizită după o săptămînă și rezultatele au fost pozitive. în a- ceastă perioadă s-au angajat, circa 8 000 de oameni din cei 10 000 de care avem nevoie. în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg și la alte inițiative vizînd recrutarea și pregătirea cadrelor, calificarea pentru producție a unora dintre tinerii funcționari din întreprinderi.Subliniind că una din problemele esențiale care preocupă organizația de partid a Capitalei este aceea a înnoirii producției peste prevederile planului, vorbitorul a arătat că in 28 din cele mai mari întreprinderi bueu- reștene s-au format echipe de specialiști — muncitori, ingineri, tehnicieni — atit dinăuntrul cit și din afara lor, avind misiunea de a propune măsuri pentru accelerarea însușirii produselor noi. Totodată, în 11 întreprinderi importante își desfășoară activitatea echipe de specialiști care fae propuneri eu privire la îmbunătățirea rapidă a tehnologiilor, în special a celor hotărâtoare : turnarea, forjarea, tratamentul termic etc. Concomitent, prin activitatea unor echipe similare, în cinci întreprinderi etalon — ,,23 August", F.M.U.A.B. Uzina de mecanică fină, fabricile „Crinul" și „Stela" — se studiază posibilitățile unei mai bune organizări, care să conducă la reducerea personalului tehnico-administrativ și la o mai bună folosire a inginerilor și tehnicienilor, in așa fel încit să se poată asigura înnoirea rapidă a producției. Concluziile acestor studii și analize urmează să fie dezbătute la conferința de alegeri a comitetului municipal de partid.Vorbitorul s-a referit apoi la neajunsurile existente în a- provizionarea tehnico-materială a unor întreprinderi, la necesitatea luării unor măsuri ferme in fiecare unitate economică pentru curmarea lor. re- levind modul în care comitetul 

municipal de partid, organizațiile de partid din Capitală concep să desfășoare în continuare munca în acest domeniu.Dacă m-am referit mai pe larg la experiența și la unele din preocupările noastre — a spus apoi vorbitorul — am făcut-o nu pentru. că la noi ar exista sentimentul automulțu- mirii, ci pentru că această experiență mi se pare utilă. Și noi mai avem încă foarte multe probleme de rezolvat. Nu toți membrii de partid, inclusiv în •comitetul municipal de partid, în sectoare, în comitetele de partid. în organizațiile de bază, dau dovadă de un spirit suficient de angajat, suficient de curajos, de receptiv față de ideile noi. Ne străduim totuși să creăm un climat mobilizator în toate organizațiile de partid, știind că tot ce am realizat pînă acum s-a putut face numai datorită faptului că organizații
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

IOSIF UGLARDupă ce a dat o înaltă apreciere modului de abordare a sarcinilor de partid și de stat, inițiativei conducerii superioare de partid, personal a tovarășului Nicolae Ceaușeseu, de a supune, sub această formă, dezbaterii plenarei Comitetului Central al partidului planul de stat și bugetul pe 1973, mod de lucru care a intrat în practica de zi cu zi a conducerii partidului nostru, vorbitorul a spus : Planul și bugetul pe anul viitor, așa cum sînt concepute, vor favoriza în mod hotărîtor crearea de condiții mai bune îndeplinirii sarcinilor trasate de Conferința Națională a partidului din acest an. Oamenii muncii de pe meleagurile sătmărene, ca și întregul nostru popor au obținut succese remarcabile în realizarea planului pe anul în curs, ceea ce constituie o bază puternică de pornire pentru înfăptuirea prevederilor planului pe 1973.Referindu-se la bilanțul realizărilor pe 1972, vorbitorul a arătat că întreprinderile industriale din județ vor produce peste prevederile planului o producție-marfă de 136 milioane lei, depășire ce se materializează in produse fizice solicitate de economia noastră națională și la export.Urmărirea sistematică a îndeplinirii sarcinilor de plan, perspectiva îndeplinirii angajamentului de a realiza planul cincinal cu 6 luni mai devreme au făcut ea la , sfîrșitul acestui an industria județului nostru să aibă un avans de două luni. Consider că în ceea ce privește îndeplinirea planului cincinal in 4 ani și 6 luni au o deosebită valoare principială și practică precizările'făcute de tovarășul Nicolae Ceaușeseu la prezenta plenară cu privire la fixarea, pentru unii indicatori de bază ai planului, a unui nivel — minim și maxim — fapt care va avea un puternic ecou în rîndu- rile oamenilor muncii și va declanșa. sîntem siguri, un nou avint creator în întrecerea socialistă pentru realizarea acestor obiective mobilizatoare.în domeniul agriculturii, ca urmare a eforturilor susținute ale oamenilor muncii de pe o- goare, județul nostru va încheia cu rezultate bune anul agricol1972. atit in sectorul producției vegetale, cit și in creșterea animalelor. Producțiile medii și totale planificate au fost realizate și depășite la majoritatea culturilor, iar efectivele de animale se vor realiza integral pină la finele acestui an. Județul Satu-Mare și-a îndeplinit, de
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TRANDAFIR COClRLĂOamenii muncii din județul Caraș-Severin intîmpină sărbătorirea unui sfert de veac de existență a republicii cu realizări bune în toate sectoarele de activitate. Pină la finele anului vom realiza peste prevederile planului produse în valoare de peste 200 milioane de lei, depășind angajamentul cu 25 de milioane. Depășirile noastre se concretizează în produse, de mare necesitate pentru economia națională ; 14 mii de tone fontă, 16 mii tone de otel, 12 mii tone de laminate, 183 MW turbine hidraulice. 350 tone utilaje pentru industria siderurgică și alte produse.Și în agricultură s-au obținut rezultate mulțumitoare. Producția la griu și porumb a fost depășită. Reușim in acest an să depășim efectivul planificat de bovine și de ovine.Planul pe anul viitor, deși îmbunătățit, este privit cu mult optimism prin prisma depășirii pe care o conturează colectivele noastre mobilizate de către organizațiile de partid. Vom pune la baza activității noastre indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușeseu în prezenta plenară. De- altfel, preocuparea conducerii partidului, personal a tovarășului secretar general, Nicolae -Ceaușeseu. pentru perfecționarea sistemului de conducere a activității economice este un factor care are o influentă hotărîtoare in obținerea unor rezultate tot mai bune.După ce s-a referit la necesitatea continuării procesului de perfecționare a sistemului de planificare. între altele la îmbunătățirea indicatorului producției globale, vorbitorul a abordat unele aspecte legate de reducerea consumului de metal.Comitetul județean de partid, insușindu-și critica făcută de tovarășul secretar general, Nicolae Ceaușeseu, prin care arăta că indicele de utilizare a metalului la motoarele Diesel este foarte scăzut, urmărește ca la noul motor să se obțină un indice de utilizare a metalului similar cu cel pe care îl obține firma de la care a fost cumpărată licența. în aceeași ordine de idei, vorbitorul a propus ca 

le de partid au constituit principalul element mobilizator, dinamizator și noi vom persevera pe linia ridicării permanente a rolului organizațiilor de partid în fiecare unitate economică.în încheiere, vorbitorul a evidențiat faptul că pe primele zece luni ale anului s-a realizat o depășire de un miliard 555 milioane lei la producția- marfă, cega ce va permite unităților economice ale Capitalei să atingă, pină la sfîrșitul anului, o depășire de 1 900—2 miliarde lei, recuperîndu-se în același timp rămînerile în urmă la unii indicatori cum sînt reducerea cheltuielilor materiale și exportul. Vorbitorul a asigurat totodată pe reprezentanții județelor că, în cadrul activității de colaborare, intreprinderiie bucureștene le vor da tot concursul pentru ca și sarcinile lor să fie îndeplinite exemplar.

asemenea, integral sarcinile de producție-marfă destinată fondului centralizat al statuluiDorim să informăm plenara că lucrările agricole de toamnă, cu toate condițiile climaterice nefavorabile, s-au desfășurat satisfăcător, planul de însâmîn- țări de toamnă s-a realizat în proporție de. 115 la sută. In vederea asigurării condițiilor necesare recoltării, precum și recoltelor bune in viitor, s-au executat arături de toamnă pe o suprafață de peste 34 de mii de hectare și preliminăm ca la sfîrșitul acestei luni să terminăm complet și această lucrare importantă.După ce s-a referit la stadiul îndeplinirii investițiilor, vorbitorul a subliniat că punerea în funcțiune înainte de termen a unor obiective productive va permite realizarea, pînă la finele anului, a unei producții suplimentare de circa 30 milioane lei.în domeniul social și al creșterii niveluiui de trai, rezultatele sînt. de asemenea, bune. Ca urmare a succeselor dobîn- dite în sectorul de creare a bunurilor materiale, au crescut veniturile populației, s-au vindut populației in această perjoadă. mai multe mărfuri, în acest an au fost date in folosința oamenilor muncii 1 028 de apartamente din fondurile statului. Numai din contribuția cetățenilor s-au dat in folosință, la sate, din 1970 pină acum, 1 700 de apartamente confortabile.Relevind că prevederile planului pe 1973. parte integrantă a planului cincinal, exprimă in mod pregnant politica științifică a partidului nostru, înaltul dinamism ce caracterizează economia noastră națională in spiritul hotărârilor Congresului al X-lea al partidului și ale Conferinței Naționale, vorbitorul a spus : însuflețiți de mărețele sarcini ce ne revin, mobilizați de cuvintele calde ce le-ați a- dresat cu prilejul vizitei făcute în județul nostru la sărbătorirea a 1 000 de ani de existență a orașului Satu-Mare, oamenii muncii de pe aceste meleaguri, români, maghiari, germani. și de alte naționalități, vă asigură că vor îndeplinii planutl cincinal cel mai tîrzi.u pină in ziua de 30 iunie 1975.Vorbitorul a exprimat, de a- semenea, inalta apreciere fată de polit;ca externa promovată de partidul și statul nostru, politică a cărei justețe este confirmată zi de zi de evenimentele ce au loc, de întreaga e- voluție a vieții internaționale.

la nivelul Consiliului Economic, al Consiliului pentru Știință și Tehnologie, al Inspectoratului General pentru Controlul Calității Produselor, al ministerelor și întreprinderilor interesate, să se studieze posibilitatea dotării compartimentului producător de nisipuri pentru formare cu instalații pentru spălare și sortare, iar după aceea să se impună tuturor unităților care au turnătorii de fontă, oțel și neferoase să-și reducă adaosurile de prelucrare, stabilindu-se sarcini concrete, ferme, pentru reducerea consumului de metal.în continuare, vorbitorul a spus : La indicația conducerii partidului, organizațiile de partid, conducerile Întreprinderilor se ocupă mai îndeaproape de folosirea cit mai deplină a capacităților de producție existente. A crescut indicele de utilizare extensivă a mașinilor și agregatelor. a fost redus in mod substanțial timpul de stagnare, Întreținerile și reparațiile se fac de o calitate mai bună. Cercetând însă intensitatea de lucru a mașinilor, se constată că ele sint încă folosite la sarcini mult sub nivelul puterilor nominale. A- preciez că o influență hotărîtoare in creșterea gradului de folosire a mașinilor, atit sub aspectul extensiv cit și intensiv, va avea aplicarea indicației tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușeseu, ca oamenilor să li se plătească în raport cu producția realizată.Una din problemele de care se ocupă îndeaproape . comitetul județean de partid este pregătirea profesională a femeilor și încadrarea lor in activitatea productivă, a spus în continuare vorbitorul.Am studiat cu atenție proiectele de legi supuse spre analiză plenarei Comitetului Central. A- preciez că aplicarea lor va duce la o rezolvare mai bună a sarcinilor în toate sectoarele de activitate. Asigurăm conducerea partidului că vom mobiliza toate tortele de care dispune județul Caraș-Severin astfel incit sarcinile pentru anul 1973 să fie nu numai îndeplinite, ci și substanțial depășite.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
SIMION DOBROVICIExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretarul general al Partidului Comunist Român, asupra propunerilor de îmbunătățire a planului de dezvoltare economică și socială și. asupra bugetului de stat ale Republicii Socialiste România pe anul 1973 dovedește înalta responsabilitate a conducerii partidului și a guvernului tării noastre pentru cunoașterea in profunzime a evoluției economice și sociale, pune in evidență realismul politicii partidului nostru, factor de însemnătate covîrșitoare în înfăptuirea cu succes a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Materializarea măsurilor întreprinse de comitetul județean de partid Vrancea. efortul colectivelor de oameni ai muncii asigură depășirea principalilor indicatori ai planului de stat. în domeniul agriculturii comitetul județean de partid a stabilit un como’ex de măsuri care au dus la ridicarea și sporirea producției agricole. Pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare am organizat șantiere de lucru, reușind ca numai in acest an să redăm in circuitul agricol peste 8 000 ha- supuse inundațiilor și excesului de umiditate. Totodată, s-au executat lucrări de combatere a eroziunii solului pe 4 200 ha.Munca politică desfășurată de organizațiile de partid, de or-, Banele agricole județene pentru explicarea avantajelor pe care le prezintă sistemul de retribuire pe baza acordului global a făcut ca participarea țăranilor cooperatori la muncă să se îmbunătățească și deci să putem executa lucrările la timp.Proiectul planului de stat și proiectul de buget pe 1973 cons'ituie un program cuprinzător, concret de dezvoltare economică și socială a tării.Pe baza recentelor indicații ale conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, tovarășe

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE GUINEAPlanul de dezvoltare a economiei naționale și a bugetului de stat pe 1973 — a spus vorbitorul — reprezintă o nouă treaptă de ascendență spre înfăptuirea amplului program elaborat de Congresul al X-lea al partidului, etapă importantă în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. De aceea subscriu și aprob întru totul prevederile lor, în continuare, informind plenara despre modul în care organizațiile de partid din județul Botoșani, comuniștii, toți lucrătorii din economie își îndeplinesc sarcinile in acest an, vorbitorul a spus printre altele :Planul producției industriale pe 11 luni a fost realizat cu 26 de zile mai devreme. Sporul de producție obținut în această perioadă, însumind 158 milioane lei a fost realizat în proporție de 75 ia sută pe seama creșterii productivității muncii. Organizațiile noastre de partid, conducerile întreprinderilor au militat permanent ca întreaga activitate economică să se desfășoare în condiții de .eficiență economică, fapt care a permis să se reducă cheltuielile materialo planificate la 1 000 lei producție-marfă cu 3,30 lei, să depășim in acest fel beneficiile cu peste 25 milioane lei. în ce privește producția vegetală, ca și zootehnia, rezultatele sint mai bune decit în ceilalți ani, dar nivelul acestora putea fi și mai mare dacă nu af fi existat și lipsuri serioase în ceea ce privește felul de a munci al organelor de partid, al organelor de specialitate la nivelul județului și comunelor, al cadrelor care răspund de fapt de agricultură. în prezent întreaga organizație de partid este mobilizată intr-o largă acțiune de punere în valoare în continuare a marilor rezerve din industrie și agricultură. Această acțiune se va intensifica în lumina indicațiilor date ieri in plenară de tovarășul Nicolae Ceaușeseu. Din datele de care dispunem reiese că in anul viitor vom realiza o producție globală In

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE HOMOȘTEANLa începutul cuvintului său, vorbitorul a subliniat că ritmurile înalte și nivelurile prevăzute a se realiza în planul pe anul 1973 prezentate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu au o profundă fundamentare științifică și pun în fața noastră obiective de o 3e- osebită însemnătate, pe deplin realizabile.După ce a înfățișat o seamă de realizări în îndeplinirea planului pe 1972, vorbitorul a arătat în continuare : In anul viitor, județul nostru are de realizat o producție globală industrială cu 800 milioane lei mai mare decit în 1972, ceea ce reprezinlă o creștere de a- proape 18 la sută. Volumul de producție sporit din anul următor va fi realizat prin încărcarea și folosirea mai bună a suprafețelor și utilajelor din dotare, precum și pe seama noilor obiective, ținînd cont și de faptul că investițiile în 1973 cresc cu aproape 37 la sută fată de a- nul curent. Purtăm 0 adîncă recunoștință conducerii, partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușeseu, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea intr-un ritm accelerat a potențialului economie al județului și asigurăm că sarcinile ce nc-au 

.secretar general, noi am analizat în fiecare întreprindere posibilitățile de îmbunătățire a indicatorilor de plan, in vederea realizării cincinalului înainte de termen. în acest sens, la indicatorul producție globală industrială, față de ultima cifră de plan, înregistrăm o majorare de 4 la sută.Pentru creșterea eficienței activității economice au fost stabilite măsuri de reducere a normelor de consum, obținîn- du-se pe această cale economii în valoare de 4.5 milioane lei. Prin acțiunile desfășurate de comitetul județean de partid și de organizațiile de partid. în întreprinderi se asigură punerea în funcțiuni* a tuturor obiectivelor productive prevăzute pentru acest an. La o serie de alte o- biective, ca fabrica de ștanțe, matrițe și scule așehietoare, secția de vermut și vin spumos, ferma de elită pentru creșterea porcilor, fabrica de pîine și altele. aflate în stadiu avansat de construcție, rie angajăm să asigurăm toate condițiile pentru punerea lor în funcțiune in 1973 cu 2—3 luni înainte de termen.întreprinderile industriale din județul Vrancea au sarcini sporite la export. Considerăm că întreprinderile producătoare trebuie să fie mai mult antrenate in acțiunile de prospectare a pieței externe și in realizarea de contacte, directe cu firme beneficiare. Acest lucru ar asigura condiții pentru încheierea unor contracte pe termen lung și stabilirea unor prețuri avantajoase.în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor din județul Vrancea, mă declar de acord cu prevederile planului și bugetului de stat pe anul 1973 și cu celelalte documente supuse dezbaterii plenarei, care vor constitui un program al activității noastre în vederea dezvoltării e- eonomiei naționale, a sporirii e- ficienței în toate domeniile, pentru realizarea cincinalului Înainte de termen.

dustrială echivalentă cu cea prevăzută in pianul cincinal pentru anul 1974, ceea ce ne confirmă posibilitatea înfăptuirii cincinalului în mai puțin de 4 ani și jumătate. Aceasta va permite ca economia județului Botoșani să înregistreze în anul viitor o creștere de 24 la sută față de planul de pe acest an și de 8 la sută față de prevederile cincinalului pentru 1973. Avind în vedere că jumătate din creșterea producției industriale se va realiza pe seama noilor obiective, ne-am concentrat eforturile pentru a devansa punerea lor în funcțiune.în prezent, preocupările noastre sînt îndreptate spre perfecționarea organizării producției, îmbunătățirea proceselor tehnologice, măsuri care să determine ca în 1973 să se lucrez? cu un coeficient de schimburi de 2.3 față de 2 cit am avut la începutul acestui an și cu un indice de utilizare a timpului de lucru de 94,5, față de numai 94, în anul acesta. In anul viitor structura producției industriale va înregistra mutații calitative sensibile, ceea ce va permite să exportăm cu 70 la sută mai mult față de prevederile cincinalului. Relevînd importanța recentelor indicații date de tovarășul . Nicolae Ceaușeseu, pentru o mai bună gospodărire, a materiilor prime, materialelor, sistarea risipei și a cheltuielilor ne< conomicoase, vorbitorul a arătat, că dintr-o primă analiză efectuată în unitățile economice ale județului rezultă că în anul viitor s'e pot economisi energie electrică, combustibil, material lemnos, metal, ciment, care, valoric, însumează peste 10 milioane.în continuare, vorbitorul a făcut o serie de propuneri pentru buna desfășurare a activi tatii economice în anul viitor.în încheiere, vorbitorul a asigurat. plenara Comitetului Central că in județul Botoșani e- xistă condiții ca planul pe 1973 să fie nu numai realizat, ci și depășit.

fost încredințate cu prilejul recentei vizite de lucru făcute la noi le vom îndeplini în cele mai bune condiții. în acest sens, el a arătat că la întreprinderea metalurgică Aiud se vor executa prin autodotare utilaje în valoare de peste 5 milioane Iei. la Uzina de utilaje din Alba lu’ia. prin reamplasarea mașinilor. a crescut suprafața productivă cu aproape 700 de metri. De asemenea, se pregătesc condițiile pentru a pmea îndeplini sarcina de a prodin e în 1975 la Uzina mecanică din Cuglr un număr de 3 000 de mașini-unelte.Analizele făcute în unități, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au evidențiat posibilitatea economisirii în 1973 a unui volum de fonduri de aproape 30 milioane lei în principal pe seama modernizării unor mașini și utilaje. Pentru asigurarea punerii în funcțiune a capacităților și o- biectivelor noi prevăzute a se construi în perioada cincinalului. vorbitorul a cerut ministerelor de resort să sprijine mai substanțial fabrica de accesorii pentru mașini-unelte, fabrica de drojdie furajeră din Biaj, turnătoria de piese pentru mașini-unelte din Alba lulia și uzina metalurgică de me

tale neferoase din Zlatna, îndeosebi în contractarea la timp a utilajelor. Analiza făcută în județ a evidențiat posibilitatea terminării cu 6 luni mai devreme a lucrărilor de construcții la fabrica de accesorii din Blaj, ceea ce impune livrarea într-un termen mai scurt a mașinilor și utilajelor necesare acestei unități.Menționînd că, pe baza analizelor și a dezbaterilor iniția
CUVÎNTUL TOVARĂȘUL!!

SAVA COSTACHEActualul cincinal constituie pentru colectivele grupului industrial de petrochimie din Pitești o perioadă de consolidare și stabilizare a tehnologiilor la obiectivele puse în funcțiune in ultimii ani. in sensul sporirii eficienței economice și. paralel, al realizării unui vast program de dezvoltare a unor capacități de producție, a spus in cuvin- tul său tovarășul Sava Cos- tache. Tradus în cifre, aceasta înseamnă că pină in 1975 trebuie să punem în funcțiune 29 de noi capacități, care vor furniza materii prime altor întreprinderi. Valoarea totală a producției pe care trebuie s-o realizăm în acest cincinal este de peste 21 miliarde de lei. aceasta fiind cifra minimă. Prin mobilizarea colectivului nostru încercăm să realizăm peste a- cest nivel o producție evaluaiă la un miliard lei.Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg de problemele planului de investiții. Deși in acest an realizăm sarcinile privind construcția și montajul, a subliniat el. totuși rămânem datori cu 500 milioane lei programului general de investiții. Cauzele se datoresc in primul rind ne- livrării la timp a unor cantități importante de utilaje. Avind in vedere că in 1973 va trebui, concomitent, cu cele 12 capacități pe care le vom pune in funcțiune. să soluționăm și restanța din acest an. facem a- pel la uzinele constructoare de mașini, cerindu-le să facă eforturi pentru a ne livra utilajele pe care trebuia să le primim ia 1972, precum și pe cele din anul viitor, care depășesc 20 000 tone.
CUVÎNTUL TOVARĂȘEI

IULIANA BUCURîntreprinderea noastră — a spus vorbitoarea — a fost vizitată în această vară de tovarășul secretar general, Nicolae Ceaiușescu. Cu acest prilej aduc plenarei mesajul celor peste 3 000 de salgriați, care au depășit planul cu 20 milioane lei la valoarea producțiel-marfă, reali- zind suplimentar 20 mii m.p. țesături tip lină, 10 tone fire pieptănate, 15 tone pane de lînă. Realizările de pină acum demonstrează convingător că există posibilități de realizare a angajamentului de a deveni întreprindere model pe ramură. Acest lucru este demn de apreciat, cu aht mai mult cu cit a- ceastă im: prindere, nu cu mult timp in urmă, nu realiza parametrii proiectați, iar produsele erau de proastă calitate.în colectivul nostru de muncă s-a declanșat o largă acțiune de perfecționare, de sporire a productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor, de valorificare superioară a materiei prime, o puternică afirmare a spiritului gospodăresc pentru o economie pe toate planurile. o luptă efectivă împotriva risipei. De asemenea, am trecut
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

PETRE ZAMÎRCAVă rog să-mi permiteți să transmit din partea minerilor suceveni hotărârea de a munci, de a traduce in fapte toate indicațiile conducerii de partid și de stat pentru realizarea in mai bune condiții a sarcinilor de plan, pentru realizarea mai devreme a planului cincinal — a spus tov. Petre Zamirca.La 12 noiembrie. unitățile combinatului au raportat realizarea planului anual ; se prelimina o depășire a lui cu peste 50 milioane lei, din care 65 la sută pe seama creșterii productivității muncii. Planul la export a fost realizat încă din luna august.Vizita secretarului general al partidului, a altor conducători de partid și de stat, indicațiile, prețioase primite, sprijinul permanent al biroului județean de partid, al conducerii ministerului au dus la o realizare ritmică a planului in ultimii ani ; în primii 2 ani ai cincinalului — pe care combinatul s-a angajat să-l realizeze In 4 ani și 3 luni, s-a acumulat deja un a- vains de 135 de zile. Examinînd documentele plenarei, prevederile lor — a spus vorbitorul — vă pot asigura că sânt create condiții pentru realizarea și depășirea planului pe 1973.în continuare, vorbitorul a prezentat câteva propuneri privind valorificarea superioară a unor produse de mangan și ba- rită — ceea ce ar permite creșterea producției, reducerea unor
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

DUMITRU LEAUAUnitățile componente ale Centralei industriale de metale neferoase și rare din Baia Mare, sub conducerea organizațiilor de partid, duc o muncă susținută pentru traducerea in viață a ho

te la toate niveluri, a rezultat posibilitatea de a îieplini înainte de termen preederile actualului cincinal și le a obține pe această cale o piducție suplimentară de peste2 miliarde lei, vorbitorul și- exprimat deplinul acord cu danul de dezvoltare econonțo-sbcială, cu proiectul bugetuă de stat pe 1973, precum și u proiectele de legi supuse discuției plenarei.

în continuare, tovarăși Sav® Costache s-a referit lamăsu- rile adoptate de colctivele grupului industrial de petrochimie din Pitești, mene să asigure îndeplinirea cinnalu- lui înainte de termen. Itacest sens, a spus el, actualele >hno- logii au fost îmbunătățite prin perfecționările aduse instlații- lor de acrilohitril și de cicare catalitică, încă din faza dtpro- iectare și construcție, p-alel cu reducerea valorilor de investiții și ridicarea eficinței economice a acestora. Se afi in curs investiții pentru noi ini- tăți producătoare de ierbide, cercetate intensiv de instittul nostru central — 1CECHIMDe asemenea, el a inforiat despre măsurile vizînd crederea cadrelor necesare deservii acestor instalații.Am ascultat cu mare atene expunerea prezentată ieri e tovarășul Nicolae Ceaușesc, indicațiile prețioase pentru r- dicarea la un nivel superior i intregii noastre activități. N angajăm că vom lupta cu hotă rire ca să realizăm in intregim planul cincinal la prevederii lui maxime, a spus vorbitorul în încheiere, el s-a referit k aspecte ale politicii externe, exprimînd deplina aprobare față de pozițiile exprimate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușeseu cu privire la căile înfăptuirii securității europene, la necesitatea abordării acestei probleme în strînsă legătură cu eforturile pentru dezangajare militară, pentru dezarmare în general, tocmai în acest fel creîndu-se condițiile unei securități reale pentru toate popoarele.

la traducerea in viață a indicațiilor date de tovarășul secretar general al partidului, cu ocazia vizitei în fabrica noastră, de a folosi mai eficient spatiile existente prin montări de noi utilaje, sporind astfel producția cu 2 milioane m.p. țesături.Am reținut cu mult interes propunerea cu privire la organizarea. pe lingă comitetele oamenilor muncii a unor comisii pe probleme, de foarte mare utilitate, pentru a cuprinde și rezolva mai operativ și cu competență sarcinile majore ale întreprinderii. Referindu-mă la planul anului 1973, informez căi avem multe probleme de rezolvat, dintre care cea mai importantă este asigurarea cu materie primă corespunzătoare ; și aici m-aș referi la faptul, că lina este încă de slabă calitate și insuficientă cantitativ.Rezultatele obținute în realizarea și depășirea planului sădesc în colectivul nostru de muncă încrederea că noile o- biective vor fi realizate pe deplin, contribuind la dezvoltarea tot mai puternică a economiei noastre naționale.

importuri, crearea unor disponibilități pentru export in anii 1974-1975 — și dezvoltarea industriei sulfului in județul Suceava, propuneri care, deși a- pnobate în principiu de biroul județean de partid și de colegiul Ministerului Minelor și Geologiei, nu sînt încă prinse în planul de investiții pentru 1973 și anii următori. De asemenea, el a propus ca, în legătură cu indicația dată de a valorifica unele rezerve de minereuri mai sărace și unele zăcăminte mai mici, pregătirea și exploatarea propriu-zisă a acestora să fie începute încă din faza de explorare. iar pentru o mai bună recuperare a metalului din ză- cămint. măsurile luate pină acum in cadrul combinatului — cum ar fi schimbarea metodelor de exploatare, cointeresarea sailariaților după cantitatea de metal produsă, și nu după tona de minereu, recuperarea unor pierderi mecanice în uzină — să fie continuate cu alte Îmbunătățiri posibile, care, după unele estimări, ar duce la producții de sute de tone de metal in plus anual, in valoare de 10-12 milioane lei.în încheiere — a spus vorbitorul — vă asigur că voi transmite hotărârile plenarei colectivelor noastre de muncitori și vom depune eforturi susținute in continuare, pentru realizarea in mai bune condiții a sarcinilor trasate.

tărîrilor Conferinței Naționale a partidului, a spus tovarășul Dumitru Leaua. Astfel, sarcinile centralei noastre pe primii(Continuare in pag. a IlI-a)
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(L’rnure din pag. I)Reprezentanții României vor milita ca acealtâ conferință sâ adopte masuri corespunzătoare in privința extinderii, fără nici o îngrădire, a colaborării economice, științifice, culturale și în alte domenii intre statele europene. De asemenea, vor acționa ca la. conferință să se ajungă la constituirea unui organism permanent, care să asigure continuarea contactelor, pregătirea altor reuniuni, organizarea altor discuții, pregătirea materialelor necesare soluționării diferitelor probleme ce apar în relațiile dintre statele continentului nostru.Kealirmind că înfăptuirea securității europene este o problemă a tuturor popoarelor de pe continent, plenara a apreciat că la pregătirea și ținerea conferinței trebuie să participe toate statele, cu dreptul i depline, fără deosebire de orânduirile lor sociale, de mărimea sau stadiul dezvoltării lor economice, de apartenența lor la diferite blocuri militare. Participunțiî la lucrările pregătitoare și la conferința europeană vor reprezenta state naționale, egale în drepturi, independente și suverane.Plenara a relevat că problemele securității europene nu pot fi separate de problemele fundamentale ale vieții continentului și, în primul rând, de eforturile pentru dezangajare militară, pentru retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în granițele naționale, pentru reducerea trupelor naționale, pentru lichidarea bazelor militare străine, pentru crearea de zone denuclearizate — în general, de problema dezarmării.România va acționa și în viitor pentru a se lua măsuri concrete în vederea curmării cursei înarmărilor, pentru a se ajunge la unele soluții, chiar parțiale, cum ar fi angajamentul solemn al tuturor statelor de a renunța la efectuarea de manevre militare, la demonstrații de forță. la masarea de trupe la granițele altor state, dc a trece la reducerea bugetelor militare.Relevind că în dezarmare sint interesate toate popoarele europene, așa cum sint, de altfel, toate popoarele lumii, plenara a apreciat că este pe deplin firesc și legitim ca toate țările să ia parte, cu drepturi egale. Ia soluționarea acestei probleme cruciale, în interesul păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.
(Urmare din pag. a Ii-a) doi ani au fost realizate la începutul decadei a doua din a- ceastă lună, pină la sfirșitul anului sporul de producție aferent primilor doi ani urmind a fi de circa 440 milioane lei.în lumina indicațiilor trasate de secretarul general al partidului. ne preocupăm să fim cit mai bine pregătiți pentru intrarea în 1973, îndeosebi prin a- sigurarea materiilor prime și materialelor, cit și prin revizia din timp a instalațiilor, astfel ca acești doi factori să nu impieteze asupra desfășurării ritmice a procesului de producție. Ne preocupăm, totodată, de perfecționarea tehnologiilor de fabricație, de reducerea consumurilor de materii prime, materiale și combustibil, de îmbunătățirea calității produselor.Toate acestea ne-au facilitat, însușirea unor sarcini suplimentare pe anul viitor. Față de cifrele inițiale prevăzute în cincinal au fost scoase la iveală posibilități de sporire a producției cu încă 167 milioane lei.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
GHEORGHE MĂRINCEANUReferindu-se la sarcinile importante pe care le are de rezolvat industria de pielărie, vorbitorul a arătat că este absolut necesar ca. pe lingă folosirea intensivă a materiei prime, să se treacă cu tot curajul la utilizarea mai largă a înlocuitorilor de piele, atit pentru fețele și tălpile încălțămintei, cit și pentru geamantane, poșete și alte confecții de acest gen. Pentru aceasta, cele două fabrici care produc înlocuitori — din București și din Timișoara — ar trebui sprijinite pentru a-și îmbunătăți tehnologiile. pentru a ridica la un nivel corespunzător calitatea produselor. Chiar în folosirea pielii ca materie primă, anumite concepții se cer revizuite; în acest scop, vorbitorul a propus organizarea unei consfătuiri între reprezentanții cei mai autorizați ai producătorilor, ai comerțului. în vederea simplificării tehnologiilor și valorificării superioare a pieilor.Arătînd că nu trebuie făcută nici o deosebire, din punctul de vedere al calității, intre produsele destinate pieței interne și cele livrate in străinătate, tovarășul Gheorghe Mărinceanu a vorbit apoi despre creșterea în 1973 — cu 41 la sută, față de anul în curs — a sarcinilor industriei de pielărie la export, creștere care solicită din partea producătorilor o cit mai bună pregătire — pentru conceperea modelelor, prospectarea pieței, prezentarea mostrelor, discutarea contractelor, elaborarea tehnologiei. a calculelor tehnico- economice.N-aș vrea să se înțeleagă —a precizat vorbitorul — că nu ne
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MARINApreciez noile orientări date planificării noastre, a spus vorbitorul, faptul că sporește rolpl centralei și întreprinderii în stabilirea planului, că planul vizează producția fizică și nu numai indicii globali. Acestea ne dau garanția că se vor găsi resurse ca planul pe anul 1973 să fie nu numai realizat, ci si depășit. să se pună in aplica"e indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu de a produce tot mai

Plenara consideră că la discuțiile privind reducerea trupelor în Europa trebuie să participe toate statele de pe continent. că abordarea acestor probleme cu participarea numai a unor state ar însemna să sc meargă pe colea discuțiilor de la bloc ia bloc, ceea ce contravine intereselor statelor de pe continent.Discutarea problemelor securității trebuie să ducă, în final, la desființarea blocurilor snîiitare — organisme anacronice. reziduuri ale perioadei războiului rece — care frînează instaurarea unei atmosfere de încredere deplină între popoare, de destindere și colaborare.Plenara C.C. al P.C.R. a reafirmat voința României socialiste de a-și aduce, in continuare, contribuția activă la dezvoltarea colaborării în Europa, Ia înfăptuirea securității, la cauza păcii în întreaga lume.6. C.C- al P.C.R. a hotărât ca, în luna ianuarie 1973. să se convoace o plenară a Comitetului Central, în aceeași componență cu cea actuală, în cadrul căreia să se analizeze modul în care au fost înfăptuite hotărârile adoptate de prezenta plenară, indicațiile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu.7. în legătură cu numirea tovarășului Manca Manescu în funcțiile de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al C.S.P., plenara a hotărît eliberarea sa din funcția de secretar al C.C. al P.C.R.Plenara a ales în funcția de secretar al C.C. al P.C.R. pe tovarășul Miron Con- stantinescu.
★La plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, în comisii și în plen, au luat cuvîntul 1S1 participant). în ședința plenară au vorbit tovarășii : Va- sile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.. Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Iosif Uglar, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Satu-Mare al P.C.R., Trandafir Cncirlă, prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R., Simian Dobro-

Aceste sporuri sint posibile datorită bazei materiale de care dispunem, cit și faptului că a- vem colective de muncă cu o experiență îndelungată, cu o bună calificare.în acest an și-au început activitățile școala profesională, liceul industrial metalurgie din Baia Mare și cit de curând 'o primă serie de subingineri.Vorbitorul a arătat în continuare că, ținindu-se seama de nevoile crescinde de metale neferoase, de angajamentele asumate de oamenii muncii pentru realizarea cincinalului in patru ani și jumătate, după vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu la Baia Mare, s-au întocmit temele și s-a demarat proiectarea legată de intensificarea tehnologiilor de extracție a cuprului cu ajutorul oxigenului. De asemenea, el s-a referit la programul de dezvoltare a uzinelor pînă în 1980. in vederea extinderii producției zincului, plumbului, cuprului și a produselor ce derivă din materiile prime de bază, cum sint sărurile anorganipe, acidul sulfuric.

vom bate din toate puterile să ne facem treaba! Anii viitori, economia noastră atacă cele mai înalte cote ; dacă acest a- salt o să-l purtăm tot cu metodele de lucru tradiționale ne diminuăm mult șansele de a câștiga. De aceea, noi am adoptat un alt. mod de a privi, așa cum am arătat in legătură cu materia primă. Cred că de multe ori ne place — și e mai ușor — sâ vorbim despre trecut, iar despre viitor aproape nimic. Despre planul pe 1972 sintem in stare să spunem chiar povești, acum, că l-am terminat, dar despre cel pe 1973, despre cum l-am pregătit, avem numai două rânduri. Dimpotrivă, ar trebui să considerăm că construim viitbrul, nu sâ trăim din trecut. M-a bucurat extrem de mult organizarea comisiilor pe lingă consiliile oamenilor muncii : cine va ști să le întrebuințeze bine va avea un ajutor de valoarea unui stat major ! Eu văd cum conducerea de partid încearcă să schimbe metodele rle lucru in țară ; totuși, pe ici-colo, adică pe la mijloc, intre noi, care sinteth în prima linie — centralele — și conducerea superioară, sint unii care lucrează tot cum au lucrat de. 20 de ani ; aceeași hirtie o învîrt, tot răspunsul pe care l-au dat acum 5 ani îl dau și acum... Trebuie să acceptăm o idee, că planul se face în fabrică, dar nu numai în fabrică ; nu unii să stea numai cu hîrtiuța lor. iar alții să le aibă de făcut, la un moment dat, pe toate. Am învățat aici multe — a spus. în încheiere, vorbitorul. Mă întorc acasă cu informații de preț, din cea mai înaltă sursă, socotind că o să îndeplinim fără preget sarcinile pe care le avem in față.

ENACHEmulte utilaje necesare economiei naționale și la export. In legătură cu constituirea consiliilor și comisiilor pe lingă comitetele oamenilor muncii, in munca de partid există o experiență bună, care a dat rezultate minunate. Lărgirea democrației muncitorești pune pe cei care făuresc bunurile materiale in .situația să participe efectiv la treburile întreprinderii, să contribuie din plin, cu intreaga lor ca

pacitate, la găsirea și valorificarea de noi resurse. Mă declar de acord și apreciez ca deosebită această măsură inițiată de conducerea partidului.Consider binevenită orientarea de a se restrânge, în anul care urmează, numărul de obiective noi din sectorul investițiilor. Intr-adevăr. se încep foarte multe obiective, se risipesc materialele și forța de muncă, iar apoi ministerele vin in fa.ța Consiliului de Miniștri și supun spre aprobare proiecte do hotărâri de arni- nare a termenelor de punere în funcțiune a acestor obiective, eu implicații deosebit de grave a- supra altor întreprinderi și ramuri industriale.După ce a amintit unele preocupări existente in sectorul 3
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIRCEA IZBĂȘOIUExpunerea secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcută ieri in fața plenarei Comitetului Central întărește spiritul revoluționar al tuturor comuniștilor, ii animă și mai mult, mobilizîn- du-i in realizarea sarcinilor pe care le au de îndeplinit pe anul 1973, Documentele prezentate plenarei ne dovedesc și cu această ocazie politica științifică, aplicată de partidul nostru. de conducerea partidului, pentru dezvoltarea economică a patriei noastre.Lucrez ia Brazi, unitate constituită prin unificarea Combinatului petrochimic și Rafinăriei Brazi. Noua formă de organizare iși dovedește încă de pe acum roadele. Aceasta ne-o spun rezultatele pe care colectivul nostru de muncă le-a ftb- ținut Pe primele 10 luni ale a- cestui an, cînd am depășit planul producției globale eu 78 milioane lei, iar al producției marfă cu 87 milioane lei. O a- tenție deosebită acordăm pregătirii planului pe anul 1973. în adunările generale de dări de seamă din această toamnă, cuvîntul comuniștilor a reliefat răspunderea ce o poartă organizațiile noastre de partid pentru realizarea integrală a sarcinilor pe 1972 și pregătirea minuțioasă a planului pe 1973. Am găsit ca o formă care ne poate duce la rezultate bune in a- ceastă direcție modernizarea instalațiilor existente. Am mărit capacitatea la polietilenă, la cracare catalitică și se fac lucrări vizind mărirea capacității la instalația de oxid de etilenă și glicoli.Pentru anul 1973, problema cea mai importantă pentru noi este legată de îndeplinirea sarcinilor de punere in funcțiune a noilor obiective. Vorbitorul a
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MIRCEAEste o cinste deosebită pentru mine ca. in calitate de secretar al Comitetului de partid de la Uzina de vagoane din Arad, sâ-i reprezint pe comuniștii din această întreprindere, întregul colestiv de salariați la lucrările plenarei Comitetului Central al partidului nostru, lucrări care, prin importanța lor și prin hotărârile pe care le adoptă, asigură dezvoltarea armonioasă a economiei noastre socialiste. Apreciez in mod deosebit conținutul expunerii prezentate de tovarășul secretar general al partidului nostru. Nicolae Ceaușescu. și mă declar intru totul de acord cu proiectul planului pe anul 1S73 și cu celelal-

vici, prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., Gheorghe Ghinea, prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., George Homoștean, prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., Sava Costache, director general al Grupului industrial de petrochimie Pitești, Iuliana Bucur, director al întreprinderii integrate de lină Constanța, Petre Zamîrca, director general al Combinatului minier Suceava, Dumitru Leaua, director general al Centralei industriale de metale neferoase și rare din Baia Mare, Gheorghe Mărinceanu, director general al Centralei industriale pielărie și încălțăminte din Cluj, Marin Enache, prim-secretar al Comitetului P.C.R. al sectorului 3 din București, Mircea Izbășoiu, maistru principal, secretarul comitetului de partid al Grupului industrial de petrochimie Ploiești, Mircea Groza, secretarul comitetului de partid de la Uzinele de vagoane Arad, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Angeio Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Octavian Groza, ministrul energiei electrice, Ion Pățan, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior.în încheierea lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. *Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român adresează întregului partid, tuturor oamenilor muncii din România chemarea ca. dezvoltind succesele obținute pînă în prezent, să acționeze în lumina indicațiilor cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, să ia în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă măsurile concrete necesare în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului de stat pe anul 1973, etapă importantă în îndeplinirea cincinalului înainte de termen ; să-și intensifice eforturile, mobilizînd toate forțele creatoare ale națiunii noastre socialiste pentru a da viață programului de dezvoltare rapidă a țării, pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român.
pentru modernizarea producției, in domeniul prelucrării la cald a metalelor, vorbitorul a spu.s : Vreau să vă informez, tovarășe secretar general, că — în conformitate eu indicațiile primite din partea dumneavoastră, colectivele de oameni ai muncii din sectorul 3 — ca și celelalte colective din Capitală — au alcătuit programe de asimilare â unor subansambluri, pentru reducerea importurilor. Ne-am dat seama că sintem și noi capabili să producem asemenea subansambluri. cu dotarea și cu forțele tehnice de care dispunem. A- vem insă nevoie ca Ia acest efort al nostru sâ contribuie și alte ramuri industriale, ceilalți factori implicați.

subliniat în continuare necesitatea de a grăbi începerea unor lucrări în vederea intrării în funcțiune a noii instalații de dimetiltereftalat, a confecționării camerelor de cocs etc. El a propus, de asemenea, să se studieze posibilitatea ca produsul dimetiltereftalat să fie transportat in stare lichidă, metodă care se practică și peste hotare.Am ascultat, cu mult interes propunerea de a se extinde a- cordul global, a spus în continuare vorbitorul. Eu zic că foarte eficientă este aplicarea acordului global și în industria chimică. în legătură cu înființarea comisiilor de control muncitoresc, noi avem o experiență in această direcție. Am folosit și pînă acum, dar cu caracter temporar, aceste comisii pentru analizarea și controlul anumitor aspecte din activitatea noastră. Ele s-au dovedit a fi foarte eficiente. în încheiere,. vorbitorul a spus : Avem ir.că multe de făcut pe linia activității noastre de partid, a conducerii activității economice de către organizațiile de partid. Sintem conștienți de acest lucru și hotăriți să obținem pe zi ce trece rezultate tot mai bune. Avem la bază indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitelor făcute pe platforma noastră industrială, avem la bază hotărârea comuniștilor, a întregului nostru colectiv de muncă, de a realiza exemplar sarcinile ce ne sint repartizate.Aș vrea să mulțumesc tovarășului secretar general, conducerii de partid, pentru înființarea la Brazi a facultății de subingineri, un stimulent pentru tehnicienii. pentru maiștrii de pe această platformă, care le-a dat posibilitatea sâ-și ridice cunoștințele profesionale.

GROZAte materiale studiate și dezbătute. a căror aplicare in viață va duce la îmbunătățirea muncii de conducere și planificare a economiei n-oastre.Vorbitorul a informat plenara despre măsurile luate de comitetul uzinal, orientate spre traducerea in viață a hotărârilor Conferinței Naționale a partidului. încă din vară, comitetul a antrenat întregul său activ. specialiștii, muncitorii cu înaltă calificare, la acțiuni concrete de descoperire și valorificare a rezervelor existente în secțiile d? producție și în serviciile de concepție. Astfel, am reușit ca in secțiile de bază să 

folosim mai bine capacitățile de producție, sporind coeficientul de schimburi, care este cuprins intre 2,2 și 2.4. și indicele de utilizare a mașinilor la peste 85 la sută. Avem, de asemenea, în atenția noastră creșterea coeficientului de utilizare a metalului de la 80 la sută, cit este în prezent, la 82 la sută in 1973. Prin măsurile luate vom livra 4 800 de vagoane la export, față de 2 300 cit s-a prevăzut inițial. De asemenea, vom asimila vagoanele poștă și vagoanele pentru bagaje, prevăzute la import de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Înfăptuind cincinalul în patru ani și șase luni vom realiza indicația dată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAIL FLORESCULa începutul cuvîntului său, vorbitorul a prezentat principalele obiective pe care le are de îndeplinit industria chimică in anul 1973, arătînd că producția industriei chimice va marca o creștere de 24,8 la sută — creștere determinată in special la producția fizică, la principalele sortimente. Paralel cu creșterile fizice, la aproape toate produsele industriei chimice — a arătat vorbitorul — se va înregistra și o creștere importantă a exportului, care se va concretiza intr-un volum cu 45 la sută mai mare decit cel realizat în acest an. Totodată, ca o consecință a preocupărilor pentru ridicarea eficientei economice, vor marca creșteri importante și indicatorii financiari. Vor spori beneficiile vărsate la buget eu 45 la sută, iar totalul acumulărilor, inclusiv al amortizărilor ce vor fi vărsate la buget, se vor ridica la circa 20 la sută din valoarea totală a pr'o- ducției-marfă.După ce a înfățișat unele dificultăți intimpinate în acest an in îndeplinirea ritmici a planului de investiții, vorbitorul a insistat asupra faptului că, In1973. urmează să fie puse în funcțiune 160 de instalații de producție, mai mult de o treime din obiectivele întregului cincinal. Toate acestea fac ca 1973 să fie un an hotărâtor pentru realizarea programului industriei chimice in actualul cincinal. Prezentând citeva dintre obiectivele mai importante ce urmează să fie realizate, vorbitorul a arătat că între acestea sint și unele restante din acest an. datorate întirzierilor in livrările de utilaje și calității neoorespunzătoare a unor utilaje. Ca să putem pune in funcțiune aceste 160 de capacități — a spus in continuare vorbitorul — ministerul a elaborat programe speciale de asigurare atit a desfășurării lucrărilor cit și a utilajelor. Doresc să mulțumesc in mod deosebit tovarășului secretar general al partidului, Nicolae Ceaușescu. pentru faptul că permanent ne-a dat sprijinul necesar să putem obține aceste utilaje. Măsurile stabilite în acest scop ne dau garanția că vom putea realiza programul de punere în funcțiune. Sigur, va trebui ca noi. la fel ca și tovarășii din construcția de mașini, să urmărim pas cu pas realizarea programului așa cum a fost stabilit azi dimineață. Noi vom comunica tuturor unităților noastre măsurile stabilite și încă în cursul a- cestei săptămîni vom prezenta în mod concret, pentru fiecare
CUVÎNTUL tovarășului

ANGELO MICULESCUAmpla expunere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost primită cu deosebit, interes de lucrătorii din agricultură și industria alimentară. Ideile și indicațiile cuprinse în această expunere, pentru a căror traducere în viată ne vom mobiliza toate forțele, marchează trecerea la o etapă de activitate calitativ superioară, în scopul obținerii unor producții mai mari, mai bune, și mai ieftine.în anul 1973 vom acționa mai energic pentru folosirea cit mai complexă în producție a tuturor terenurilor agricole, îndeosebi în zonele cu exces de timiditate. Prin realizarea programului de lucrări de desecare și a celorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare vom putea să obținem producții sporite pe întreaga suprafață agricolă a țării.Cu mai multă perseverentă ne vom ocupa de aplicarea legii privind folosirea pămintu- lui, pentru limitarea maximă a scoaterii acestui bun național din circuitul agricol.în anul viitor, agricultura tării noastre trebuie să obțină o producție de cereale de peste 17 000 000 tone. Pentru realizarea acestei sarcini este necesar să acționăm cu deosebită grijă pentru întreținerea semănăturilor de toamnă, pentru folosirea cit mai economică a îngrășămintelor chimice primite, repartizarea acestora la culturile care dau sporuri de producție cu valoarea cea mai mare, dînd prioritate culturilor irigate.Aplicînd indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom pregăti mai bine producția de legume, asigurând semințele și răsadurile necesare, terenurile cele mai potrivite, generalizînd aplicarea a- cordului global.In domeniul creșterii animalelor, vom lua măsuri deosebi

vizitei întreprinse la uzina noastră, de a produce la finele anului 1975 8 000 de vagoane.Apreciem în mod deosebit măsura propusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a crea, pe lingă comitetul oamenilor muncii, comisii pe probleme, asigurând astfel participarea tot mai largă a cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri la conducerea și gospodărirea mai bună a întreprinderilor noastre, la creșterea eficienței întregii noastre activități.In încheiere, vorbitorul a exprimat mulțumiri conducerii superioare de partid, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru înființarea in orașul Arad a celor două facultăți de subingineri.

instalație in parte, utilajele care urmează să ne fie livrate, in așa fel incit să evităm situațiile pe care le-am avut in ultimii doi ani. cind nu am reușit sâ punem în funcțiune la timp numeroase capacități de producție din cauza acestor întîrzieri.Preocupările ministerului vor merge mai departe pentru creșterea eficienței economice a industriei chimice. Chiar prin planul pe 1973 apar o seamă de indicatori care arată că ceea ce a fost stabilit la Congresul al X-lea al partidului nostru, la Conferința Națională se realizează. și se realizează intr-un ritm accelerat. Aș sublinia faptul că la indicatorul „valoarea producției globale la 1 000 de lei fonduri fixe“, în 1973 realizăm sarcinile stabilite deja pentru sfir- șitul cincinalului. Noi vom continua această acțiune pentru a ridica valoarea producției globale la 1 000 de lei fonduri fixe. In acest scop, a arătat vorbitorul, vor fi folosite mai bine suprafețele construite. Totodată, vorbitorul a informat plenara asupra unor măsuri de perfecționare a procesului de producție, menite să ducă la valorificarea în mai bune condiții a instalațiilor. El a prezentat, d« asemenea, preocupările pentru perfecționarea tehnologiilor propriu- zise prin utilizarea unor catalizatori de mai mare eficiență. Astfel, la capacitățile existente, respectiv la 60 mii tone construite, se va obține un plus de 30 mii tone produse, numai prin schimbarea catalizatorilor, mai eficienți decit acei care se utilizează în momentul de față.Subliniind că prin exemplele date a intenționat să prezinte posibilitățile existente în industria chimică, vorbitorul a spus în încheiere : Vă pot informa că sint deja grupuri industriale care în întregime vor încheia cincinalul în 4 ani și jumătate, după cum aproape 20 de întreprinderi, pină acum, potrivit programelor pe care le-au elaborat, au posibilitatea ca să realizeze planul cincinal in mai puțin de 4 ani și jumătate. Desigur, mai rămine în fața noastră o muncă importantă de făcut — aceea de a studia în fiecare întreprindere programele concrete care să ducă Ia terminarea cincinalului cit mai devreme. Considerăm că prin lucrările și studiile pe care le vom efectua în continuare ne vom putea apropia de sarcinile stabilite la Conferința Națională a partidului nostru de a termina planul cincinal într-un termen, cit mai scurt. Asemenea condiții avem și vom căuta să le valorificăm.

te pentru a schimba concepția de exploatare a acestora, pentru a scoate animalele cît mai mult posibil la pășune naturală sau cultivată în condiții de irigare. Pentru creșterea producției de furaje, în centrul atenției noastre stă îmbunătățirea structurii culturilor, extinderea sfeclei de furaj, care în multe unități a dat peste 100 tone la hectar, a celorlalte culturi suculente, a lucernei, trifoiului, porumbului și sorgului de siloz. Amplasarea acestora se va face cu prioritate în terenuri irigate. Realizarea producției animaliere este direct legată de asigurarea proteinelor și. în acest scOp, se vor extinde suprafețele cu soia, cultură la care întreprinderile agricole de stat vor obține, în acest an. peste două tone la hectar.In industria alimentară, ne vom ocupa de modernizarea tehnologiilor de producție, diversificarea produselor, ridicarea calității acestora, creșterea productivității muncii, a întregii eficiențe economice.In obținerea unor rezultate mai bune în acest an. un rol important l-a avut aplicarea, într-o proporție mai mare, a sistemului de retribuire a muncii în acord global. împreună cu Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, examinăm rezultatele obținute, în vederea generalizării în anul viitor a acordului global în toate unitățile agricole, adaptîndu-1 mai bine fiecărui sector de activitate și condițiilor de lucru ale fiecărei unități.în încheiere, vreau să asigur plenara Comitetului Central, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din agricultură nu vor precupeți nici un efort pentru a îndeplini sarcinile mari, de o deosebită importantă, ce ne revin pentru creșterea producției agricole.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
OCTAVIAN GROZAîn întregul proces de elaborare a planului pe 1973. cu exigențele sale mărite, s-a pornit de la ideea de bază că de modul cum sistemul energetic national ya ști să alimenteze ramurile industriale — și, in bună măsură, și agricultura — cu e- nergie electrică și termică, va depinde desfășurarea cu succes a întregului plan al dezvoltării economiei naționale. Permite- ți-mi să raportez, tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — că, in urma analizelor elaborate in comun cu celelalte ministere și cu organele C.S.P., am găsit căile concrete pentru a satisface nevoile crescute de alimentare cu energie electrică și termică a economiei, naționale.în timp ce producția industrială globală va crește cu 14 la sută, conform cerințelor de dezvoltare a economiei naționale formulate de partidul nostru, producția globală a întreprinderilor ministerului va crește numai cu 12 la sută, deci cu 2 procente mai puțin. Noi credem că această orientare a fost justă, avind în vedere nevoia permanentă de a face economie de combustibil și de a îmbunătăți randamentul instalațiilor.Va trebui să accelerăm punerea în aplicare a programului complex de economisire de combustibili și de energie, elaborat deja de ministerele și departamentele interesate; să nu se înțeleagă, cumva, că noi nu dispunem de capacitate de a produce energie electrică sau termică : dispunem de capacitate, dar așa cum s-a subliniat și în expunerea de ieri — pe care am ascultat-o cu multă atenție eu toții — acțiunea de economisire a combustibililor și a energiei e- lectrice și termice este o acțiune de interes patriotic.După ce a numit principalele acțiuni preconizate pentru punerea în aplicare a programului de economisire a energiei și combustibililor, vorbitorul a adus în atenția plenarei faptul că rețelele electrice de pe întinsul întregii țări, și mai ales din anumite zone, s-au dezvoltat in decursul anilor destul de dezordonat, nesistematic, ceea ce duce

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ION PĂJANDe Ia început, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim și eu a- cordul deplin la documentele prezentate plenarei și. in același timp, să subliniez angajamentul nostru <ie a transpune în viață indicațiile prețioase cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea radicală a activității de comerț exterior.Vă rog, în continuare, să-mi permiteți să mă refer la citeva probleme legate de activitatea de comerț exterior. în anul 1973, urmează ca exportul României să crească cu 27,2 la sută față de anul 1972. Acest volum mare de export presupune din partea noastră, în primul rînd a celor care răspundem de această activitate, o străduință deosebită, inițiativă și pricepere multilaterală. Nu mă voi referi la măsurile necesare pentru organizarea producției de export, deoarece majoritatea vorbitorilor s-au referit la aceste probleme, ci la sarcinile care ne stau în față în perioada imediat următoare.Prima problemă, a continuat vorbitorul, este aceea legată de asigurarea cadrului necesar’ derulării acestui volum important de export. în prezent sint in curs de finalizare tratativele cu țările socialiste pentru încheierea protocoalelor comerciale pe anul 1973, ceea ce va permite și convenirea contractelor dintre întreprinderi. De asemenea, sint în curs tratative și cu alte țări pentru crearea cadrului juridic care să permită plasarea mărfurilor. prin creșterea contingentelor la acele produse supuse încă limitărilor cantitative, îndeosebi mărfurile din industria ușoară. A doua problemă o constituie nominalizarea integrală a planului de export. Volumul mărfurilor încă nenominalizate este mai mic decît în alți ani, însă, așa cum am ascultat cu toții in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, această sarcină trebuie terminată pină la finele anului in curs. O a treia măsură care trebuie să o accentuăm în perioada imediat următoare este aceea a contractărilor pentru 1973.După ce a vorbit despre structura exportului pentru anul 1973 și a făcut unele comparații cu țări apropiate ca nivel de dezvoltare, tovarășul Ion Pățan a spus : Aș dori să informez plenara că structura exportului urmează orientările date de Congresul al X-lea și de Conferința Națională, în sensul ca produsele cu un grad mai înalt de prelucrare să reprezinte o pondere mai ridicată. Astfel, in primul rînd la construcția de mașini, ponderea exportului in 1973 se situează la 28 la sută, țață de circa 24 la sută în acest an. La industria ușoară crește la 12,3 la sută, față de 11,3 la sută în a- cest an. La chimie, avem o u- șoară scădere a ponderii, deoarece la un șir de semifabricate și produse petroliere a crescut consumul intern. Eforturile foarte mari pe care le-am făcut în siderurgie pentru construcția de mașini trebuie să le valorificăm cît mai bine pe linia creșterii exportului de mașini și utilaje. Problema promovării exportului de mașini și utilaje nu este o sarcină numai a ministerelor constructoa

re de mașini, ci a tuturor ce

la cheltuieli importante de întreținere, blochează terenuri a- gricole, îngreunează operațiile necesare pentru cultivarea acestor terenuri. Va trebui — a spus el — să procedăm la sistemati- zarea rețelelor electrice, să o- prină pe viitor o dezvoltare nemetodică, nesistematică și neîncadrată in norrne țehnico-econo- mice precise. Apoi, vorbitorul s-a referit la măsurile luate pentru a duce La îndeplinire hotărârile privind întărirea siguranței in exploatare și in alimentare a sistemului energetic național.în acest cincinal și, concret, in 1973, dezvoltarea noilor capacități este orientată in principal pe cărbune — și, în. primul rînd. pe lignit. Vor trebui accelerate toate acțiunile întreprinse pentru ea noile capacități pe lignit să intre in funcțiune cit mai repede și să fie recuperate unele întârzieri. în al doilea rând — a lost de părere vorbitorul — pină in ianuarie se poate preciza, cunoscind acum mai bine posibilitățile de amenajare a Dunării, programul prioritar de devansare a unor capacități pe râurile interioare, avind in vedere avantajele economice ase hidrocentralelor.Construcția de mașini a făcut eforturi, foarte mari și a avut rezultate importante, pozitive pentru aprovizionarea cu utilaje a sectorului energetic. Dar, trebuie să facem tot posibilul pentru ea intîrzierile să fie recuperate ; pină în ianuarie să rea- nalizăm intreaga situație, să găsim — impreună cu Ministerul Construcțiilor de Mașini — căi de a pune în aplicare planul de măsuri elaborat in comun. De asemenea, va trebui să alcătuim un program mai ooncret de dezvoltare a capacității de construcție, de execuție și de montaj, a trusturilor noastre de construcții.Considerând că acestea sint principalele direcții in oare Ministerul Energiei Electrice trebuie să acționeze — a spus. în încheiere vorbitorul — perrni- teți-mi să subliniez încă o dată, tovarășe secretar general, că toți lucrătorii noștri sint ferm hotă- rîți să ducă la îndeplinire cp succes aceste importante sarcini.

lor care lucrăm In comerțul exterior.O 'altă problemă pe care aș dori să o subliniez este acțiunea, indicată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Comitetul Executiv și în plenară. în direcția activizării balanței de plăți externe pe anul 1973. A- ceastă activizare trebuie să rezulte în primul rînd din îmbunătățirea prețurilor la export, din reducerea prețurilor la importuri și din reducerea efectivă a acelor importuri care nu condiționează producția sau investițiile, ci sânt pentru anumite necesități care mai pot suporta aminare.l In expunerea tovarășului secretar general am fost criticați pe bună dreptate in legătură cu faptul că în gestiunea economică a întreprinderii nu se reflectă încă integral rezultatele obținute prin valorificarea la export a produselor. Sint rezerve de a îmbunătăți substanțial activitatea în acest domeniu. Vom analiza foarte serios, impreună cu ministerele, centralele, unitățile de comerț exterior, problema prețurilor. Trebuie să îmbunătățim calitatea și performanțele mărfurilor, să asigurăm termene de livrare corespunzătoare; sărespectăm strict obligațiile lacare ne-am angajat, să diversificăm sortimentele, acordind prioritate celor mai valoroase, să studiem cu toată atenția conjunctura.Tovarășul Ion Pățan a vorbit apoi despre problema aportului valutar. Deși s-a îmbunătățit mult concepția și munca la nivelul întreprinderilor, al centralelor și ministerelor, totuși problema aceasta mai este încă privită deformat de către unii tovarăși, chiar cu munci de răspundere. Trebuie să facem totul pentru a nu mai admite la export produse care fac numai rulaj, produse care, prin prețul obținut, abia acoperă valoarea materiilor prime sau a materialelor încorporate. Ne angajăm în fața plenarei că vom supraveghea eu exigență astfel de situații și le vom elimina pentru că ele duc, in final, la pierdere de venit național.Am avut și la această plenară — a spus vorbitorul — o nouă și concludentă afirmare a politicii externe constructive a partidului și guvernului nostru, a stăruinței cu care țara noastră militează pentru rezolvarea problemelor internaționale ale lumii contemporane, pentru a-și aduce contribuția la realizarea dezideratului de cea mai arzătoare actualitate — înfăptuirea securității pe continentul european. Ex-' punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — al cărui rol activ, promotor în politica noastră externă il cunoaștem și-l apreciem nu numai noi, ci și străinătatea — definește cu fermitate și limpezime poziții și orientări ale țării noastre intr-o serie de probleme care preocupă opinia publică din Europa și din intreaga lume și care constituie un prețios aport la deschiderea mai largă a cursului spre pace, cooperare și o reală securitate. Cei ce ne ocupăm de comerțul exterior avem un motiv în plus de a ne exprima satisfacția și mîn- dria față de această politică și ne angajăm și de la această tribună în susținerea ți înfăptuirea ei.
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DEZBATERILE DIN COMISIILE PLENARE Cronica zilei
TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL PABTIDULUI COMUNIST ROMAN
După cum s-a mai anunțai. luni după-amiază lucrările plenarei C.C. al 

F.C.R. s-au desfășurat în comisii constituite pe următoarele domenii : in
dustria metalurgică : industria construcțiilor de mașini ; industria minieră, pe
trol, energetică ; industria chimică ; industria ușoară ; economia forestieră și 
materiale de construcții ; agricultură și industria alimentară ; transporturi ; 
comerț exterior ; probleme ale industriei locale.

Această modalitate de lucru a avut drept scop de a da posibilitate unui 
număr cit mai mare de participanți să ia cuvîntul și să dezbată în mod apro
fundat problemele importante și numeroase aflate pe ordinea de zi a plenarei. 
Să contribuie la stabilirea celor mai bune măsuri în vederea înfăptuirii pro
gramului de dezvoltare a țării, ridicării nivelului general al activității noastre 
economice, pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a F.C.R.

Dezbaterile au avut un pronunțat caracter de lucru, definindu-sc, în spe
cial, prin străduința participanților de a găsi soluții și resurse pentru înde
plinirea cincinalului înainte de termen. Numeroșii participanți — membri ai 
Comitetului Central al partidului, conducători de organizații economice cen
trale, prim-secretari și secretari ai comitetelor județene de partid, prim-vice- 
președinți ai consiliilor populare județene, directori de centrale economice, 
directori și secretari ai comitetelor de partid din mari întreprinderi, din insti
tute de cercetări și proiectări etc. — au analizat în profunzime, in lumina 
sarcinilor și indicațiilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
problemele puse in dezbatere, au făcut propuneri pentru îndeplinirea in bune 
condiții a sarcinilor planului pe anul 1973, pentru orientarea întregii activi
tăți economice din industrie și agricultură, din celelalte sectoare ale economiei 
naționale, pe un făgaș de eficacitate tot mai înaltă, pentru obținerea^ în fie
care unitate de producție, a unor rezultate menite să asigure înfăptuirea 
planului cincinal înainte de termen.In cadrul lucrărilor

giCQ au luat cuv'ntul

Comisiei 
pentru industria metalur- ■ " ' " ' ' tovarășii :Ion Buda, director general al Centralei industriale a aluminiului Slatina, Ion Potoceanu, director general al Centralei siderurgice Galați, Bo
leslav Miiler, directorul Uzinei metalurgice de metale neferoase Copșa Mică, Petre Zimbran, director general ăl Centralei industriale de țevi și trefilate, Cristache Hulubei, director general al Trustului de izolații pentru lucrări industriale București, 
Dumitru Leăua, director general al Centralei industriale de metale neferoase și rare Baia Mare, Constantin 
Savu, director general al Centralei siderurgice Reșița, Ladislau Frumosu, director general al Grupului industrial de metale și aliaje neferoase Brănești, Cornel Cazan, director general al Trustului de construcții și montaje siderurgice Galați, Costache 
Trotuș, director general al Centralei industriale Hunedoara, Ion Cheșa, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe. Suzana Gâ- 
dea. președinta Consiliului Național al Femeilor, Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.Participanții la discuții și-au exprimat in unanimitate adeziunea deplină față de ideile cuprinse m expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, subliniind importanța soluțiilor preconizate pentru realizarea planului pe anul 1973. S-a apreciat de către toți vorbitorii că. prin măsurile adoptate și prin pregătirile care s-au făcut pină acum, există garanția realizării indicatorilor planului pe anul 1973 in toate centralele industriei metalurgice. Prevederea ea metalurgiștii să realizeze în anul 1973 o producție de 8 milioane tone de oțel este considerată ca o obligație de onoare. între problemele mai importante ridicate in dezbateri au reținut atenția cele referitoare la realizarea planului de investiții și la respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități productive. Pentru rezolvarea acestora sint necesare in continuare eforturi din partea Ministerului Industriei Metalurgice, a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și a constructorilor, în sensul asigurării la termen a documentațiilor. utilajelor și a construe-: {iilor metalice.în ce privește reducerea cheltuielilor materiale s-a făcut propunerea să se continue acțiunea de reducere a normelor de consum, in special la metal, cocs, energie, combustibil, analizîndu-se posibilitățile existente la fiecare loc de muncă.Mai mulți vorbitori au arătat că asigurarea pieselor de schimb trebuie să se facă cu prioritate prin folosirea tuturor capacităților proprii și prin dezvoltarea unor capacități pe spațiile construite existente. S-a subliniat, totodată, atenția care trebuie acordată pregătirii și calificării cadrelor, precum și creării condițiilor sociale corespunzătoare pentru stabilizarea forței de muncă.La lucrările comisiei pentru 
industria construcțiilor de 
mașini au luat cuvintuJ următorii tovarăși : prof. univ. dr. Gheorghe 
Buzdugan, Mihai Calotiță, director general al Centralei industriale de mașini agricole din Capitală, Nicolae 
Iosif, director general al Grupului de uzine pentru construcția de vagoane — Arad, Alexandru Roșu, director general al grupului de uzine ,,23 August" din Capitală, Gheorghe Tried, director general al Centralei industriale de autocamioane și tractoare din Brașov, Gheorghe Munteanu, director general al grupului de uzine pentru utilaje de construcții din Brăila. Marin Enache, prim-secretar al sectorului 3 din Capitală, Alexan
dru Necula, director general al Centralei industriale de mașini și materiale electrotehnice din Capitală, Vic
tor Nagy. director la Uzina mecanică din Cîmpulung-Muscel. Dumitru 
Niculescu, inspector general de stat din Inspectoratul general pentru controlul calității produselor, Anton Mol
dovan, director în Ministerul Industriei Chimice, Mircea Popa, director general al grupului de uzine din Reșița, Mircea Voinescu, prim-adjunct al ministrului muncii, Ion Bătrina, directorul Centrului de cercetări de la I.P.R.S. Băneasa, Ion Căpăfină, director general al Centralei industriale de materiale, instalații și echipamente metalice din Capitală, Mar
cel Gavrilescu, director tehnic la Institutul de proiectări pentru construcția de mașini.In lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, vorbitorii au abordat în mod analitic numeroase probleme privind proiectul planului pe 1973, au făcut propuneri concrete pentru ridicarea calitativă a activității economice, precum și în legătură cu proiectele de legi aflate în dezbaterea plenarei. Intre acestea rețin atenția următoarele : să se coreleze neîntîrziat dezvoltarea diverselor subramuri (anvelope, articole tehnice din cauciuc, geamuri, p.v.c. etc.), pentru a se asigura necesarul d« materii prime și materiale la ni

velul sarcinilor privind îndeplinirea cincinalului înainte de termen ; necesarul total de metal să fie fundamentat pe baza normelor de consum pe produs șl nu a indicelui tonă/milion lei producție : să se promoveze execuția pe stoc a produselor de serie solicitate frecvent la export.Mai mulți vorbitori au subliniat necesitatea și căile realizării unor parametri de eficiență in toate întreprinderile ramurii respective, au relevat experiența lor in folosirea mai bună a spațiilor de producție, scurtarea termenelor de asimilare a noilor produse, economisirea metalului, creșterea productivității muncii ele., au supus atenției o serie de măsuri pentru ca rezultatele în aceste direcții să fie tot mai bune. De asemenea, s-a considerat oportună elaborarea unui program de cercetare, asimilare și producere pe scară industrială a materialelor necesare pentru extinderea tehnologiilor noi in turnătorii.Sporirea mai accentuată a productivității muncii și îmbunătățirea calității producției — au relevat mai mulți vorbitori — necesită dozarea corespunzătoare a cursurilor de tehnologia meseriei in învățămintul profesional și extinderea pregătirii muncitorilor prin cursuri de scurtă durată. Alți vorbitori au relevat că asigurarea tuturor întreprinderilor constructoare de mașini cu cadre de înalta calificare necesită ca recrutarea pentru admiterea în facultăți să se facă pe județe, proporțional cu necesarul de cadre în perspectivă al județului, iar repartizarea in .producție a absolvenților să se facă în județele de unde provin. In vederea asigurării proiectării de mașini cu parametri tchnico-funcționali inalți, s-a făcut propunerea de a se înființa o secție sau o facultate pentru specializarea inginerilor in calcul mecanic.La îucrărie comisiei pentru 
industria minieră, petrol și 
energetică au luat cuvintul t0‘ varășii : Aurel Lăpușcă, director general al Centralei minereurilor neferoase Deva, Petre Zămirca, directorul general al Combinatului minier Suceava, Ion Magda, directorul general al Centralei minelor de fier și nemetalifere Cluj, Victor Gir- 
joabă, directorul general al Centralei sării — București, Vasile Ogir- 
laci, directorul general al Centralei cărbunelui Petroșani, Gabrian Va
leria, directorul general al Centralei minereurilor neferoase Baia Mare, 
Iulian Con, directorul general al Grupului industrial pentru foraje și extracția țițeiului Moinești, Po- 
povici Virgil, directorul general al Centralei industriale a gazului metan Mediaș, Andrei Ene, director la Centrala construcții-montaje și reparații in petrol Ploiești, Emil Preo- 
țescu, directorul general al Grupului industrial pentru foraj și extracția țițeiului Tg. Jiu, Adalbert 
Gilbert, director general al întreprinderii de construcții hidroenergetice București, Radu Manoliu, secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., Ion Ciucu, director la Combinatul cărbunelui Oradea, 
Gheorghe Milițescu, director general al Trustului de construcții și montaje energetice București, Petre 
Stan, director al Direcției de dezvoltare investiții din Ministerul E- nergiei Electrice, lonescu Mihalache, director general al Trustului electro- montaj București, Cornel Bătăcui, director general al Combinatului cărbunelui Tg. Jiu, Iosif Ciupuliga, director general al Centralei industriale de producere a energiei electrice și termice București.Vorbitorii, referindu-se la obiectivele și sarcinile deosebit de importante subliniate în expunerea prezentată la plenară de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut numeroase propuneri privind valorificarea completă și complexă a bazei de materii prime indigene — minereuri de fier, gaz metan, cărbuni inferiori, țiței, calcar, caolin, șisturi bituminoase, limonite ș.a. Evidențiind necesitatea raționalizării utilizării combustibililor și energiei la marii consumatori industriali, mai multi participant! la dezbateri au propus folosirea intr-o mai mare proporție a cărbunilor inferiori la producerea de energie termică și electrică. Totodată, in vederea echilibrării balanței energetice a tării, s-a subliniat necesitatea scurtării termenelor de punere în funcțiune a unor grupuri energetice de mare putere. îndeosebi la hidrocentrale, în scopul devansării programului de amenajări hidrotehnice.Coricentrîndu-și atenția asupra problemelor de care depinde respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități aflate în construcție. mai multi vorbitori au propus ca în planurile anuale de producție ale uzinelor constructoare de mașini să se prevadă date ferme, pe unități fizice, de livrare, pentru diferitele instalații, echipamente, u- tilaje, in concordantă cu graficele stabilite în hotărîrile de aprobare a investițiilor. Alți vorbitori s-au referit la necesitatea cooperării mai strânse între furnizorii de materie primă din industria minieră și petrolieră, pe de o parte, și unitățile 

de prelucrare din alte ramuri, pe de altă parte. S-au făcut, de asemenea, propuneri pentru gospodărirea rațională. cu maximă eficiență, a fondurilor fixe, pentru asigurarea cu piesele de schimb necesare reparațiilor utilajelor și a mijloacelor de transport, în scopul reducerii cheltuielilor de producție.Numeroși participanți la dezbateri. prezentînd exemple practice, concrete, din unitățile în care își desfășoară activitatea, au împărtășit celor prezenți interesante acțiuni și metode ce le aplică in vederea obținerii unei productivități sporite' și utilizării la capacitatea proiectată a utilajelor și agregatelor.In cadrul dezbaterilor din QgjțțZ” 
sia pentru industria chi
mică au ■'uat cuviniu^ tovarășii . 
Victor Mureșan, secretar al comitetului județean Sibiu al P.C.R., 
Ion Staicu, director general al Uzinei de fibre sintetice din Iași, Adrian 
Stoica, director general al grupului industrial de petrochimie din Ploiești, Ion Velea, director general al Centralei industriei de medicamente și coloranți, Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice, Valeriu Momanu, director general al. Centralei industriale de fibre sintetice Săvinești, Anghel Rădu- 
lescu, director general al Trustului de montaj București, Teodor Șutea, director general al Centralei de îngrășăminte chimice din Făgăraș, 
Olimpiu Hrișcă, șef de sector la Consiliul Economic, Petre Bunea, director general al grupului industrial de petrochimie din Borzești, 
Traian Urs, director general al Grupului de utilaje speciale și reparații pentru industria chimică, Mi
hai Gheorghiu, director general al grupului industrial de săpunuri și detergenți, Dorel Popa, director general al Combinatului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș, Cos- 
tache Sava, director general al Grupului industrial de petrochimie din Pitești, Victor Nica, director general al Centralei de condiționare, livrare și transport al produselor petrolifere București, Nicolae lo
nescu, secretar al Comitetului județean- Vilcea al P.C.R., Ion Constan- 
tinescu, director general al grupului de uzine mecanice pentru industria chimică Făgăraș, Vasile Avram, director general al grupului industrial de chimie din Tirnăveni, Ni
colae Sîrbu, director general al grupului industria! de prelucrare a maselor plastice din București, Au
rel Blaga, director general al grupului industrial de lacuri și vopsele, 
Constantin Cosmescu, director general al grupului industrial de articole tehnice din cauciuc, Virgil 
Nogea, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Nbculâi 
Panaite, director general al Centralei industriale de utilaj chimic și rafinării din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Tra
ian Ștefănescu, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului. Mihail Florescu, ministrul industriei chimice.Vorbitorii au analizat, in lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. problemele muncii și activității economice din unitățile industriei chimice, s-au referit pe larg la indicatorii principali ai planului industriei chimice, vădind preocupare pentru obținerea unor rezultate superioare celor de pină acum. Nivelul producției, aprovizionarea tehni- co-materială. calitatea și costul producției, randamentul muncii — iată citeva dintre problemele abordate.In mod deosebit, vorbitorii au subliniat că realizarea in bune condiții a planului pe anul viitor este determinată în măsură hotăritoare de punerea în funcțiune la timp, conform graficelor stabilite, a tuturor obiectivelor de investiții. în acest sens, pornind de la neajunsurile ce au fost provocate în anul 1972 unor șantiere prin intîrzierile și restanțele în livrarea unor utilaje de către întreprinderi ale industriei constructoare de mașini grele, mai mulți vorbitori au arătat că pentru anul viitor se impune o eșalonare mai rațională, pe trimestre și pe luni, a livrărilor de utilaje, corelată cu termenele de montaj și de punere în funcțiune a noilor capacități de producție, că este oportun să se ia măsuri hotărîte și neîntîrziate pentru recuperarea rămînerilor în urmă din acest an. S-a solicitat, de asemenea, Ministeului Industriei Chimice și altor ministere întregul sprijin în soluționarea unor probleme referitoare la aprovizionarea tehnico-materială și la desfacerea producției ' anului viitor, la pregătirea cadrelor, gospodărirea mai judicioasă a combustibilului. asigurarea cu utilități pentru anul 1973.La dezbaterile din Comisia 
pentru industria ușoară au luat parte tovarășii : Pavel Di- 
niș, director general al Centralei industriei mătăsii, Iuliu Ferencz, director general al Grupului Întreprinderilor din industria blănăriei și mănușilor din Tg. Mureș, Gheorghe 
Mărinceanu, director general al Centralei industriei pielăriei și încălțămintei — Cluj, Eleonora Nilca, director general al Uzinelor textile Cisnădie, Dumitru Pintilescu, directorul Fabricii de încălțăminte „Flacăra roșie" — București, Mircea Ur- 
muzache, director general al Centralei industriei tricotajelor. Ion Bu- 
țanu, directorul întreprinderii „Țesătura" — Iași. Ion Lungu, director tehnic ai Centralei industriei linii. 
Gheorghe Nilca, director general al Centralei industriei confecțiilor — Sibiu, Adrian Petrescu, director general al Centralei industriei inului și cînepii, Gheorghe Vasilichi, președintele Comisiei permanente pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a Marii Adunări Naționale, 
Iosif Steinbach, director general al Centralei industriei confecțiilor — București, Dumitru Stoian, director general al Centralei industriei sticlei și ceramicii fine, Iosif Popa, vicepreședinte al CENTROCOOP, Filof- 
teia Manta, secretar al comitetului de partid din fabrica de stofe „Ar- geșana" — Pitești, IZie Zaharia, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri, Otilia lndre, director al întreprinderii textile „Ardeleana" — Satu-Mare, Radu Ciuri- 

leanu, adjunct al ministrului finanțelor, și Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare.Referindu-se la sarcinile ce revin industriei ușoare, care, potrivit proiectului de plan pe anul 1973. urmează să realizeze o producție suplimentară de peste 6 miliarde de lei, vorbitorii au dezbătut căile și mijloacele practice prin care trebuie realizate aceste sarcini și au făcut propuneri vizind îmbunătățirea activității tuturor întreprinderilor din acest sector al economiei. In acest context, s-a subliniat, printre altele, necesitatea creării și producerii in țară a unor materii prime din înlocuitori, domeniu in care un aport însemnat ar trebui să-1 aibă industria chimică. Au fost, de asemenea, abordate pe larg problemele îmbunătățirii în continuare a calității produselor, fie că sint destinate exportului, fie pieței interne, creșterii productivității muncii, folosirii mai judicioase a spațiilor productive, ridicării calificării cadrelor, extinderii, în unele întreprinderi, a utilizării muncii la domiciliu etc. O atenție deosebită s-a acordat măsurilor ce trebuie luate în vederea ridicării calificării salariaților, îndeosebi în unitățile nou constituite.La dezbaterile din cadrul COHl!" 
economia fo- 

materiale de
siei pentru 
restieră și 
COnStrUCții au tovarășii : Stelian Dulfu, director general aJ C.E.I.L. Piatra Neamț, Vasile Dragoș, director general al Centralei industriale a geamurilor și materialelor izolatoare, Ion Vasilescu, director general al Centralei industriale a prefabricatelor din beton, Vasile 
Sava, director general al C.E.I.L. Suceava. Gheorghe Vasilescu. directorul general al Centralei industriale a lianților și azbocimentului, Aurel Popa, director general al C.E.I.L. Brașov, 
Ion Antonică, secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., Emil Bai- 
culescu, director al Institutului de proiectări tehnologice pentru industria materialelor de construcții, Gă
urii Laszlo, director general al C.E.I.L. Miercurea Ciuc, Filip Tomu- 
lescu, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcții. Aurel Ungur, director general al Grupului ’de întreprinderi de construcții forestiere, Antonie Ba
dea, director general al Grupului, de uzine pentru utilaje și piese schimb, și Ion Râmbu, adjunct ministrului economiei forestiere materialelor de construcții. dealȘiFăcînd o profundă analiză a obiectivelor economiei forestiere și industriei materialelor de construcții pentru anul 1973, in lumina sarcinilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenară, vorbitorii și-au îndreptat atenția cu deosebire spre relevarea neajunsurilor din aceste domenii, făcind propuneri pentru înlăturarea lor..într-un spirit de lucru exigent, participanții la dezbateri s-au referit la direcții de acțiune precise pentru valorificarea superioară a fiecărui metru cub de masă lemnoasă, creșterea ponderii exportului, . îmbunătățirea calității produselor și sporirea productivității muncii in economia forestieră. Totodată. au fost aprofundate măsurile ce trebuie luate în vederea realizării întregului volum de investiții și punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor prevăzute pentru anul viitor. în acest sens, vorbitorii au subliniat justețea indicației din cuvîntarea secretarului general al partidului, ca termenul de predare a documentațiilor pentru noile investiții să devină indicator de plan de stat. în cadrul dezbaterilor s-a acordat o atenție deosebită problemelor refacerii fondului forestier, exploatării raționale a pădurilor, precum și valorificării celor peste 890 000 ha terenuri agricole cu grad înaintat de eroziune.Pentru realizarea sarcinilor importante ce revin unităților industriei materialelor de construcții, vorbitorii au accentuat necesitatea de a se acționa cu măsuri ferme pentru folosirea cu indici superiori a capacităților de producție existente, reducerea consumurilor de energie electrică și combustibil, pentru darea în funcțiune cit mai grabnică a noilor unități productive ; ei s-au referit la diferite soluții ce trebuie aplicate pentru reducerea consumurilor de metal in structura betoanelor. îndeosebi prin extinderea folosirii oțelurilor superioare, pentru sporirea producției de prefabricate din beton și producerea unor sorturi de ciment de calitate superioară. S-a conturat, totodată, din dezbateri, preocuparea unităților din industria materialelor de construcții pentru creșterea volumului de piese de schimb, ansamble și subansamble de utilaje realizate prin autodotare, subliniindu-se necesitatea asigurării, prin plan, a materiilor prime necesare în acest scop.

In Comisia pentru agricul
tură și industrie alimen
tară au luat cuvintul tovarășii : 
Enache Sîrbu, șeful Departamentului de îmbunătățiri funciare, Stan Țir- 
lea, directorul Trustului avicol. Ion 
Ichim, prim-secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R.. Apostol 
Fleșaru, directorul Centralei de valorificare a cerealelor și producerea nutrețurilor combinate, Vladimir 
Vulpanovici, directorul I.A.S. Giurgiu, Voicu Stanca, președintele Uniunii județene Argeș a cooperativelor agricole de producție, Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior. Ovidiu Popescu, directorul Trustului uleiului. Tudor Jean, secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R., Vasile Platon, directorul Centralei organizării producției și industrializării sfeclei de zahăr. 
Dumitru Dinișor, președintele cooperativei agricole Goicea Mare, județul Dolj, Fătu Șocariceanu, președintele cooperativei agricole Ianca- Brăila, Teodor Palincaș, directorul Centralei industrializării laptelui, 
Ștefan Chirculescu, directorul Centralei industriale de lucrări agrozootehnice din Ministerul Construcțiilor Industriale, Gh. Manciu, director în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ion Cioară, secretar al Comitetului județean Vran- cea al P.C.R., Nicolae Giosan, pre

ședintele Academiei de științe agricole și silvice, Mihai Burcheșin, secretar al Comitetului județean Dolj al F.C.R.Participanții la discuții, subliniind realismul sarcinilor și măsurilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind ridicarea la un nivel superior a activității in agricultură, au acordat o atenție deosebită folosirii raționale și gospodăririi fondului funciar. în această privință, o serie de propuneri au avut ca obiect evitarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor, ca urmare a amplasării nejudicioase a diferitelor obiective de investiții și executării altor lucrări. Totodată, mai mulți vorbitori au propus să se depună eforturi susținute pentru protecția fondului funciar, prin executarea unor ample lucrări de îndiguiri și desecări, la efectuarea cărora să fie atrași un mare număr de oameni ai muncii de la sate și să se asigure o corelație între lucrările de irigații și cele de desecări, pentru a se evita degradarea terenurilor a- gricole. S-a propus, de asemenea, ca o parte dintre fondurile alocate prin planul pe anul 1973 lucrărilor de irigații să fie destinate îndiguirilor și desecărilor. Subliniind faptul că există posibilitatea realizării sarcinii cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a se obține, in 1973, o producție de 10 milioane tone de porumb și recolte mari la celelalte culturi, un șir de participanți la discuții au reliefat necesitatea utilizării mai raționale a îngrășămintelor chimice și livrării lor ritmice de către unitățile producătoare.Au fost abordate cu grijă și sarcinile și măsurile privind creșterea producției in zootehnie. în acest sens, mulți vorbitori au insistat asupra extinderii mecanizării în zootehnie, a- rătind că industria trebuie să producă utilajele necesare care să permită creșterea producției și productivității muncii în această ramură. De asemenea. s-a scos în evidență necesitatea populării cit mai rapide a complexelor zootehnice, iar dezvoltarea bazei furajere să se facă in concordanță cu sporirea efectivelor. In strînsă legătură cu creșterea producției agricole, alți participanți la dezbateri au abordat numeroase probleme privind crearea unor spații corespunzătoare de depozitare, îmbunătățirea calității produselor agricole folosite ca materie primă în industria alimentară, au făcut propuneri referitoare la generalizarea acordului global în stațiunile de mecanizare a agriculturii și extinderea acestei forme de retribuire și în întreprinderile agricole de stat.în cadrul lucrărilor Comisiei 
pentru transporturi au luat cuvintul tovarășii : Alexandru Gabor, director al Regionalei C.F.R. Brașov. Victor Mateevici, director al Centralei de transporturi auto. Ale
xandru Dombi, director al Uzinei de reparații de material rulant din Craiova, Gheorghe Manolache. director al Regionalei C.F.R. București. Aron Dudaș, director al Regionalei C.F.R. Cluj, Gheor
ghe Horvath, director al Centralei industriale de reparații auto. 
Aurel Popa, director al Regionalei C.F.R. Constanța, Alexa Augustin, procuror general al Republicii Socialiste România, Ion Simion, secretar al comitetului de partid al portului Constanța, Alexandru Filio- 
reanu, director al Regionalei C.F.R. Iași. Gheorghe Aghiniței, director al Regionalei C.F.R. Galați, Barbu Za- 
harescu. membru al C.C. al P.C.R., 
Chivu Stoica, președintele Comisiei Centrale de Revizie, Ionel Diaco- 
nescu, șeful Departamentului Căilor Ferate, și Mihai Bălănescu, șeful Departamentului transporturilor rutiere și navale.Vorbitorii au subliniat că Iu-- crătorii din transporturi sint ferm hotărîți ca, prin măsurile adoptate și prin pregătirile efectuate din vreme, să-și îndeplinească în cit mai bune condiții sarcinile din planul pe 1973, să ridice nivelul de eficiență al activității desfășurate în acest sector important al economiei naționale, așa cum le cere secretarul general al partidului.Participanții la dezbateri au analizat cu spirit critic lipsurile existente in folosirea parcului de locomotive, vagoane, autocamioane și remorci, a navelor fluviale și maritime, s-au referit pe larg la măsurile ce trebuie luate pentru satisfacerea cu promptitudine a cerințelor beneficiarilor din economie și ale publicului călător, pentru respectarea cu strictețe a regulilor de siguranță a circulației. Ei au făcut numeroase propuneri vizind perfecționarea întregii activități din transporturi, prin extinderea mecanizării și automatizării operațiunilor de încărcare și descărcare a mărfurilor, îmbunătățirea fluxului tehnologic și a muncii in complexele feroviare, precum și în depozitele marilor întreprinderi industriale și în porturi.în legătură cu problemele legate de sporirea eficienței economice in acest sector, de utilizarea materialului rulant și a navelor cu maximum de randament, s-au preconizat măsuri concrete pentru reducerea consumurilor specifice de combustibili și lubrifianți, soluții avansate care trebuie aplicate cu consecvență pentru scurtarea timpului de imobilizare în uzinele de reparații pentru locomotive, vagoane și autocamioane : de asemenea, s-au făcut propuneri pentru evitarea pe toate căile a transporturilor neraționale.Totodată, in dezbateri s-a insistat asupra necesității ca piesele de schimb să fie asigurate cu prioritate printr-o mai intensă utilizare a capacităților proprii și printr-o mai bună colaborare cu uzinele constructoare de mașini.

în Comisia pentru comerț eXterîOr au 'ua’: cuv'ntuI tovarășii : Soos Manea Carol, secretar al Comitetului județean de partid Cluj, Mircea Florescu, director general al întreprinderii de comerț exterior „Autotractor", Petre lo
nescu, ambasadorul țării noastre în Cuba, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, 
Ion Cotae, director general al întreprinderii de comerț exterior „Aroconstruot", Cornel Pinzaru, ad

junct al ministrului industriei construcțiilor de mașini grele. Ion Po
pescu, adjunct al ministrului industriei ușoare, Vasile Voloșeniuc, pre-? ședințele Consiliului de administrație al Băncii române de comerț exterior.Vorbitorii au relevat importanța deosebită a indicațiilor și măsurilor înfățișate în ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia plenară, în vederea intensificării, în continuare, a comerțului exterior al țării, creșterii în ritm înalt a schimburilor comerciale și extinderii cooperării cu alte state, sporirii eficienței economice in acest domeniu. Pornind de la faptul că problema principală în domeniul comerțului exterior este problema prețurilor, participanții au, subliniat necesitatea dezvoltării continue a producției, diversificării și ridicării calității produselor destinate pieței externe, in vederea sporirii competitivității exporturilor noastre, a unei mai bune valorificări a producției românești la export. în acest sens, s-au făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea structurii exporturilor — prin creșterea ponderii produselor cu un grad ridicat de prelucrare, îndeosebi cele aparținînd industriei constructoare de mașini, industriei chimice, ușoare. Totodată, vorbitorii au relevat că importurile trebuie limitate la strictul necesar, valorificîn- du-se la maximum posibilitățile interne ; în această privință, ei au arătat că e necesar să se producă in cantități mai mari materii prime și materiale necesare fabricării unor produse finite (țesături, tricotaje, diverse medicamente etc.), precum și subansamble și piese componente ale unor mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, în scopul diminuării sau chiar eliminării unor importuri nejustifieate, fapt de natură să asigure o gospodărire cit mai rațională a fondurilor valutare alocate pentru importuri.Pe de altă parte, participanții au relevai că se impun măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea ritmicității producției și a livrărilor de mărfuri la export, pentru respectarea cu strictețe a tuturor obligațiilor contractuale. Vorbitorii au arătat că trebuie. urgentate fabricația și trimiterea pentru probe la partenerii externi a unor mașini și utilaje noi, ce urmează a fi incluse in nomenclatorul curent de export (autoturisme de teren tip ARO, autocamioane Diesel de mare tonaj etc.). Totodată, asigurarea unor mijloace proprii pentru transportul mărfurilor, mai ales pe distanțe mari, ar facilita reducerea cheltuielilor valutare.Dezbaterile au exprimat hotărîrea unanimă a participanților, a lucrătorilor care activează in acest domeniu, de a-și mobiliza toate eforturile pentru a realiza sarcinile ce revin comerțului exterior in anul 1973, in vederea unei participări mai intense și mai eficiente a României la schimburile economice mondiale.In dezbaterile din cadrul Comi
siei pentru probleme ale 
industriei locale au luat cu~vîntul : prim-vicepreședinții de oon- silii populare județene : Gheorghe 
Călin — Ilfov. Gheorghe Bobocea — Buzău, Ion Călcioiu — Dîmbovița, 
loan Dragoș — Covasna, Nicolae 
Bușui — Caraș-Severin, Trofin Si- 
medrea — Cluj, Nicolae Pantea — Bihor, Ion Ienciu — Satu-Mare, Ion 
Tudor — Constanța, Pascu Zim- 
brean — Arad. Dumitru Joifa, municipiul București, Ion Nicola — Gorj, 
Dumitru Bălan —, Brăila. De asemenea, au luat cuvintul llie Alexe, vicepreședinte al UCECOM, Dumi
tru Bejan, președinte al CENTROCOOP, Ștefan Aurel Baciu, vicepreședinte al C.S.P., Todor Avram, adjunct al ministrului industriei u- șoare, Gheorghe llie, adjunct al ministrului aprovizionării tehnico- materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Ion Găvozdea și 
Ioan Chirilescu, vicepreședinți ai C.S.E.A.L. Vorbitorii au apreciat că indicatorii planului pe 1973 privind dezvoltarea economiei locale, sint mobilizatori și că există posibilități de realizare a lor în totalitate. Totodată, vorbitorii au relevat o serie de deficiențe existente în sectorul producției și serviciilor realizate de industria locală și cooperație, au făcut numeroase propuneri pentru Îmbunătățirea in continuare a activității în aceste domenii. Intre altele s-a arătat că există încă greutăți în realizarea produselor, datorate modului defectuos de livrare a materiilor prime și materialelor, ritmicității necorespunzătoare a aprovizionării, mai ales in întreprinderi din industria locală. Referindu-se la indicatorii de eficiență (beneficiu, rentabilitate, productivitate, cheltuieli la 1 000 lei producție- marta), mulți dintre vorbitori și-au afirmat hotărîrea de a face totul pentru realizarea și depășirea lor. In același timp, discuțiile au relevat că la stabilirea unora din acești indicatori nu s-a ținut seama de posibilitățile și structura producției și, ca atare, s-au propus analizarea și reașezarea acestora în funcție de specificul activității din acest sector. De asemenea, s-au mai propus măsuri care vizau : îmbunătățirea sistemului de repartizare a locuințelor proprietate de stat ; corelarea și stabilirea fermă a prețurilor materiilor prime și materialelor utilizate ; îmbunătățirea activității întreprinderilor de construcții-montaj ; înlăturarea risipei de pe șantierele de construcții sociale ; realizarea unor produse competitive și sporirea cantităților destinate exportului ; evitarea transporturilor încrucișate ; gospodărirea mai bună a resurselor locale ; valorificarea superioară a deșeurilor, ambalajelor etc. O serie de vorbitori au subliniat necesitatea modificării art. 194 din proiectul Legii finanțelor, care in actuala formulare limitează autonomia organelor locale în ceea ce privește utilizarea unor fonduri, acordată prin Legea nr. 57.Din cuvîntul vorbitorilor s-a desprins angajamentul ferm de a face totul pentru realizarea sarcinilor ce revin economiei locale în anul 1973, de a fabrica cantități tot mai mari de produse, de calitate superioară, într-o gamă diversificată, de a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, pentru a răspunde cit mai bine cerințelor populației și pieței externe. 

în legătură cu urmările tagîce ale incendiului de la mina „Leiin" d'n Silezia, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiiiilui ’ de Miniștri al Republicii Socialiste România, a adresat, în numile guvernului și al său personal, o telegramă tovarășului Piotr Jarosiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, îi care este exprimată profunda compasiune față de familiile care au avut de suferit.
★împlinirea a 10 ani de Ia înființarea muzeului de artă „G. Oprescu", reunind un mare număr de lucrări românești și străine, donate statului de eruditul și pasionatul om de artă, a fost consemnată marți, în cadrul unei manifestări organizate de secția de literatură și artă a Academiei Republicii Socialiste România.Cu acest prilej academicienii AI. Philippide și Ion Jalea și criticul de artă Radu lonescu au subliniat prodigioasa activitate de istoric și critic de artă, profesor și organizator de muzee a lui G. Oprescu.
★în cadrul schimburilor culturale dintre orașul Kragujevac (R.S.F. Iugoslavia) și municipiul Pitești — localități înfrățite — un ansamblu de cintece și' dansuri din orașul iugoslav a prezentat, in zilele de 19, 20 și 21 noiembrie, pe scenele casei de cultură a sindicatelor, clubului sindicatului trustului de construcții industriale din Pitești și căminului cultural din Colibași, o serie de spectacole muzical-coregrafice.Măiestria interpretativă a solilor artei populare iugoslave a fost îndelung aplaudată de publicul piteș- tean prezent in mare număr la spectacole. (Agerpres)

înapoierea de la Sofia 
a delegației 

de activiști ai P.C.R.SOFIA 21 — Corespondentul Agerpres, C. Amariței, transmite: Delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Petre Duminică, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. Bulgar, s-a aflat în schimb de experiență în R.P. Bulgaria, a fost primită de Ivan Abadjiev, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B.A fost da față Nicolae Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.Marți după-amiază, delegația s-a înapoiat in Capitală.Pe aeroportul Otopeni. delegația a fost intîmpinată de Iosif Szasz. membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față membri ai ambasadei R.P. Bulgaria la București.(Agerpres)
Sosirea in Capitală 
a primarului general

al orașului MiinchenILa invitația Consiliului popular al municipiului București și a Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, marți după-amiază a sosit in Capitală Georg Kronawiter, primarul general al orașului Muncfien.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Nicolae Stanciu. vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, și membri ai ambasadei R. F. a Germaniei la București.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 noiembrie. în țară : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai pronunțate în 
vestul și nordul țării, unde și ploile vor 
fi mai frecvente. în zonele de deal și 
munte se vor semnala lapoviță și nin
soare. Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor oscila între 3 și 7 grade, Iar 
maximele între 4 și 14 grade. In Bucu
rești : Cerul va fi schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura variabilă.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 21 NOIEMBRIE 1972FOND GENERAL DE PREMII : 1 806 819 lei.EXTRAGEREA I : 89 77 63 12 44 79 13 24.EXTRAGEREA A II-A : 90 37 8267 25 55 54 9.EXTRAGEREA A III-A : 38 63 50 28 66 64 89.EXTRAGEREA A IV-A : 51 5 67 15 79 84.Plata premiilor se va face în Capitală incepind din 4 decembrie pină la 5 ianuarie 1973 inclusiv ; în țară incepind aproximativ din 5 decembrie pină la 5 ianuarie 1973 inclusiv.
PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI NR. 47 
DIN 19 NOIEMBRIE 1972CATEGORIA I : (13 rezultate) 2,75 variante a 47 138 lei.CATEGORIA A II-A : (12 rezultate) 20,70 variante a 7 515 iei.CATEGORIA A III-A : (11 rezultate) 257 variante a 908 lei.Premiile de 47 138 lei de la categoria I au fost obținute de Moțățâianu Laiurean din Tîrgoviște și Gheorghiu Elena din Alexandria.
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h telegrame adresate C.C. a/ PAZJț,

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

OAMENII MUNCII ANUNȚĂ NOI SUCCESE 

IN ÎNTRECEREA PENTRU REALIZAREA 

CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN 

LOTRU, PRIMUL HHUOEHT fl FOSÎ 
mm la sistemul ewtic WHL

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica Socialista România 
a tovarășului Ezekias Papaioannu, secretar general 

al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L)

Sărbătoarea națională a Republicii Liban

Excelenței Sale
Domnului SULEIMAN FRANGIEH

Președintele Republicii Liban BEIRUTSărbătoarea națională a Republicii Liban îmi oferă plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală, precum și de prosperitate continuă poporului libanez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ieri, primul din cele trei hidro- agregate de cite 170 MW fiecare, din cadrul centralei electrice Ciunget, a fost racordat la sistemul energetic național. Evenimentul este rezultatul strădaniei constructorilor, care au depășit in fiecare etapă sarcinile planificate. Au trebuit să fie excavați sute de mii de metri cu.'oi de rocă, a fost necesară montarea a peste zece mii de tone utilaje și echipamente. De asemenea, cele 4 milioane mc de umoluturi. 2 milioane mc steril excavat la suprafață. 740 mii mc betoane turnate in subteran, 75 km de galerii săpate în steiul munților, cei 200 km drumuri de acces și tot atiția kilometri de linii electrice, sint cifre elocven
HARGHITA:

S-a îs^Ihî 
plaiNil iroMi 

industriale pe 11Mîn județul Harghita a fost realizat, la 21 noiembrie, planul producției industriale pe 11 luni. Acest fapt face posibil ca in cele 10 zile care au rămas pină la sfirșitul lunii, industria județului să obțină o producție-marfă suplimentară in valoare de 108 milioane lei.Raportînd acest succes în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. de către Comitetul județean Harghita al P.C.R.. se spune : Oamenii muncii — români și maghiari — de pe meleagurile harghitene. care trăiesc și muncesc în deplină frăție și unitate, sint ferm hotărîți să muncească în continuare cu și mai mult elan pentru a obține noi succese.Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegramă — că noi, comuniștii din acest județ, alături de toți ceilalți oameni ai muncii, nu vom precupeți eforturile pentru traducerea in viață a politicii partidului și statului nostru, a vastului program de edificare a societății, socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie — România socialistă.PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Manca Mănescu, a primit, marți la amiază, pe fermierul american Roswell Garst, care se află intr-o vizită in țara noastră, la invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor.
DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ DIN R.P. POLONĂ 
$1A ÎNCHEIAT VIZITA IN ȚARA NOASTRĂîncheindu-și vizita în țara noastră, făcută la invitația Marii Adunări Naționale. delegația parlamentară din Republica Populară Polonă, condusă de Andrzej Benesz. vicemareșal al Seimului, a părăsit marți dupâ- amiază Capitala.La plecare, oaspeții au fost salutați, pe aeroportul Otopeni, de Maria Groza și Hie Murgulescu, vicepreSosirea unei delegații a FrontuluiUnității Poporului din R. P. PolonăLa invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, marți, a sosit în Capitală, o delegație a Frontului Unității Poporului din Republica Populară Polonă, condusă de tovarășul Henryk Korotynski, deputat in Seini, președintele Comitetului Frontului Unității Poporului din Varșovia, care face o vizită in țara noastră, pentru documentare și schimb de experiență.La sosire, pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost întimpinați de to

te care definesc dimensiunile acestui obiectiv energetic.Cu prilejul punerii in funcțiune a primului hidro-igregat, comitetul de partid al Hidrocentralei Lotru a adresat o telegramă Plenarei Comitetului Central al Partidului Comii- nist Român, tovarășului Nicolse Csaușescu, in care se spune, printre altele : Acest eveniment vine să încununeze eforturile depuse de constructori și montori care, fructi- ficînd indicațiile mobilizatoare primite din partea dumneavoastră, sțimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitei de lucru făcute pe șantierul nostru, și-au depășit planurile fiecărei etape.
„Vom livra saplag®? Io fondul cestrsi

cfiiiăti importante te produse"
VASLUI

Culesul porumbului și livrarea în întregime a cantităților contractate s-au terminat și in județul Vaslui. In telegrama adresată Comitetului Central a! Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul județean Vaslui al P.C.R., se menționează că in prezent eforturile sint concentrate pentru transportarea a încă 3 000 tone porumb, care vor fi livrate suplimentar, și pentru transportarea ultimelor ' cantități de sfeclă de zahăr la fabrici.Acum, la încheierea lucrărilor a- gricole de toamnă, se relevă in telegramă, vă asigurăm dih nou, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Vaslui, asemeni tuturor cetățenilor patriei, sint hotărîți să facă totul pentru transpunerea in viață a indicațiilor dumneavoastră, a măsurilor elaborate de ’ Conferința Națională a partidului, în vederea sporirii contribuției județului nostru la vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

La primire au participat Angelo Miculescu. ministrul agriculturii, industriei- alimentare și apelor, și Nicolae $tefah, șeful departamentului agriculturii cooperatiste.(Agerpres)

ședinți ai M.A.N., Dumitru Colin, Dumitru Balalia și Alexandru Sen- covici. președinți de comisii permanente ale M.A.N., Iuliu Fejes. secretar al M.A.N., de deputați și alte persoane oficiale.Erau prezenți Jaromir Ocheduszko. ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

varășa Ternara Dobrin. vicepreședinte ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai consiliului. Au fost de față Jaromir Ocheduszko. ambasadorul Republicii Populare Polone la București, și membri ai ambasadei.
★în aceeași zi. delegația Frontului Unității Poporului din R. P. Polonă a fost primită la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din România.

închinînd acest succes celei de-a XXV-a aniversări a republicii, se spune în încheierea telegramei, ne angajăm să punem în funcțiune cea mai mare hidrocentrală de pe rîu- rile interioare ale țării, la întreaga ei capacitate, cu 6 luni mai devreme. convinși că. în acest fel. ne aducem contribuția la înfăptuirea cu succes a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului. a hotărîrilor Conferinței Naționale. la progresul și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
Ion STANCIU
corespondentul „Scinteii"

DÎMBOVIȚA

în județul Dîmbovița s-au încheiat lucrările de recoltare a porumbului și transportare la bazele de recepție a întregii cantități contractate de cooperativele agricole de producție.Tn telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R., se arată că unitățile agricole cooperatiste s-au angajat să livreze peste prevederile contractuale circa 5 000 tone de porumb boabe și 2 000 tone sfeclă de zahăr.însuflețiți de indicațiile cuprinse in chemarea adresată cu prilejul Zilei recoltei, se spune în telegramă, țărănimea cooperatistă, toți oamenii muncii din agricultură, sub conducerea organizațiilor de partid, sînt hotărîți să facă totul pentru punerea la adăpost a ultimelor cantități de produse, executarea arăturilor de toamnă și asigurarea tuturor condițiilor necesare producției anului viitor.
Aniversarea 
unor scoli oȘcoala generală din comuna SINTAXA. județul Arad, a sărbătorit 200 de ani de existență. Cu acest prilej, cadrele didactice, elevi și părinți — remâni și germani — întruniți într-o adunare festivă au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. in care exprimă sentimente de recunoștință și mulțumire pentru atenția și grija deo- s-bită do care se bucură învățăm! ritul din partea conducerii de partid.Urmînd neabătut indicațiile prețioase pe care in repetate rinduri le-ați dat școlii și slujitorilor ei — se spune in telegramă — orientăm procesul de învă'iâmînt in sensul legării lui de cerințele vieții și ale practieii, dez- voltînd Ia toți elevii dragostea pentru muncă și pentru creatorii de bunuri materiale.

★Elevii, cadrele didactice și locuitorii din BAȚANII MICI, județul Covasna, au sărbătorit împlinirea a două secole de la înființarea școlii din localitate.Acest jubileu a constituit pentru toti locuitorii comunei — români și maghiar: — un nou prilej dc a-și mani fes ia atașamentul față de politica partidului și statului nostru.Dind glas acestor sentimente*. în telegrama adresată ou acest prilej, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. se spune : Vă asigurăm, mult stimate secretar general, că întregul colectiv a! cadrelor didactice, elevii și locuitorii comunei, vor munci cu și mai multă abnegație pentru ea întreaga activitate instructiv-edne iil- vă să obțină rezultate și mai bune.

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, in perioada 15—18 noiembrie a.c. tovarășul Ezekias Papaioannu, secretar general al Partidului Progresist ai Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), a făcut o vizită de prietenie in Republica Socialistă România.în timpul șederii sale în Republica Socialistă România, secretarul general al A.K.E.L. a vizitat întreprinderi economice și instituții social- culturale din București și din județul Brașov, s-a intilnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cu oameni ai muncii. fiind intimpinat' pretutindeni cu căldură, expresie a legăturilor internaționaliste frățești dintre cele două partide și popoare.în ziua de 16 noiembrie a.c.. tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R.. s-a intilnit cu tovarășul Ezekias Papaioannu. secretar general al A.K.E.L. în cursul întrevederii. a avut loc o informare reciprocă in legătură cu unele probleme de interes comun privind preocupările actuale ale celor două partide și raporturile bilaterale, s-a procedat la un schimb de vederi cu privire la evoluția relațiilor interstatale dintre România și Cipru, la viața politică internațională, precum și la unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat ca. animați de statornice sentimente internaționaliste, comuniștii, oamenii muncii români urmăresc cu viu interes activitatea neobosită desfășurată de A.K.E.L.. consacrată apărării intereselor fundamentale ale poporului cipriot, salută înfăptuirile sale in lupta pentru dezvoltarea țării pe calea progresului și prosperității, pentru apărarea și consolidarea independentei și suveranității Ciprului, pentru colaborare și înțelegere intre popoare, și îi urează succes in realizarea programului său de acțiune.Tovarășul Ezekias Papaioannu a transmis Partidului Comunist Român sincere felicitări pentru succesele realizate in construirea socialismului in România, pentru contribuția importantă a Republicii Socialiste România la lupta pentru pace și colaborare in Europa și a urat Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România noi succese in activitatea consacrată păcii și socialismului. El a exprimat, de asemenea, Partidului Gomunist Român și poporului român, mulțumiri călduroase din partea A.K.E.L. și a oamenilor muncii din Cipru pentru sprijinul acordat luptei poporului cipriot pentru consolidarea independenței sale.în cadrul convorbirilor, s-a evidențiat hotărirea comună de a lărgi și diversifica. . in toate domenjile. relațiile de eolaborare tovărășească dintre cele două partide, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, stimei, respectului și sprijinului mutual, a egalității ș: solidarității, in folosul consolidării prieteniei dintre cele două state și popoare, al cauzei unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești. a intregului front revoluționar, antiimperialist.P.C.R. și A.K.E.L. au reafirmat voința lor de a milita activ și in viitor pentru promovarea unor raporturi de solidaritate internaționaliste și .colaborare cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, de a acționa pentru depășirea dificultăților actuale. pentru refacerea și întărirea un;- tății mișcării comuniste mondiale. Totodată, s-a subliniat dorința amb ■- lor partide de a extmde raporturi de solidaritate cu toate cele’fi'.t" forie progresiste, cu mișcările de eliberare națională, contribuind astfel. p,;n eforturi comune, la întărirea coeziunii marelui front antț'mno-ri.lrtt — a'it pe plan national, rit și international —- la sncces'i) Înot'-' g^aeraln pen'ru libertate, independență, democrație, progres social, pace și înțelegere intre popoare.Relevînd cu satisfacție progresul relațiilor dintre România și Cipru, evoluția ascendentă, din ultimii ani.
Semnarea Programului de colaborare 

in domeniile științei, invățămintului și culturii 
pe anii 1973-1974 intre România și Cuba
La București a fost semnat, marți la amiază. Programul de colaborare în domeniile științei, invățămintului și culturii pe anii 1973—1974 între Republica Socialistă România și Republica Cuba.Documentul prevede dezvoltarea relațiilor bilaterale in aceste domenii, prin realizarea unui număr sporit de vizite ale oame-nik r de știință și cul

a schimburilor economice, culturale, turistice și in alte domenii, cele două partide și-au afirmat dorința de a contribui, in continuare, la dezvoltarea relațiilor bilaterale, pe planuri multiple. avind convingerea că această dezvoltare slujește atit intereselor popoarelor român și cipriot, cit și cauzei păcii, securității internaționale și conlucrării constructive între stateîn cadrul schimbului de vederi cu privire la unele probleme inter-1 naționale actuale a fost evidențiat cursul pozitiv constatat în Europa, ca rezultat al eforturilor depuse, timp îndelungat, de țările socialiste, printre care și Republica Socialistă România, de alte state și forțe politice atașate cauzei transformării continentului european intr-o zonă a conviețuirii pașnice, înțelegerii și cooperării, precum și al încheierii acordurilor sovieto—vest-german și polono—vest-german, a celor dintre R.D. Germană și R.F. a Germaniei, ca și a Acordului cvadripartit asupra Berlinului occidental. De asemenea, a fost subliniată însemnătatea lucrărilor pregătitoare in vederea conferinței gcneral-europene pentru securitate, apreeiindu-se că aceasta poate juca un rol important pe calea făuririi unui sistem trainic de .securitate pe acest continent, care să conducă la crearea unui climat de destindere și cooperare pașnică in Europa și în întreaga lume, la renunțarea folosirii ori amenințării cu forța în relațiile dintre state, la intensificarea schimburilor intre popoare, pe planuri multiple, la instaurarea între toate țările europene a unor relații întemeiate pe principiile coexistențe: pașnice, alo respectării indeuendenței și suveranității. neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Ambele partide declară că un obiectiv major al popoarelor care trăiesc in Balcani este transformarea acestei regiuni intr-o zonă a păcii, in care să se afirme cu putere spiritul cooperării și bunei vecinătăți.P.C.R. și A.K.E.L. au fost de a- cord că problema cipriotă poate și trebuie să fie rezolvată numai prin mijloace pașnice de către poporul cipriot însuși, in scopul asigurării independenței. suveranității și integrității teritoriale a acestui stat, al respectării intereselor vitale ale poporului cipriot și al consolidării păcii în lume.Reafirmindu-și solidaritatea deplină cu lupta justă, eroică, a poporului vietnamez pentru apărarea libertății, independenței și suveranității naționale, cu lupta celorlalte popoare din Indochina, P.C.R. și A.K.E.L. s-au pronunțat pentru semnarea acordului de încetare imediată a războiului și restabilirea păcii in această regiune, pentru adoptarea unor soluții politice care să a- sigure popoarelor din Peninsula In- dochineză dreptul de a decide nestin- jenite, in deplină securitate, asupra propriului lor destin. în legătură cu situația din Orientul Apropiat, cele două partide au apreciat că înfăptuirea unei păci trainice poate avea loc pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.în timpul vizitei în țara noastră, oaspetele cipriot s-a intilnit și a a- vut convorbiri cu tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv. al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. șef de secție la C.C. al P.C.R. El a avut, totodată. un schimb de vederi cu tovarășii Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste. și tovarășul Ion Pățan. v!c-,tore?'-.linte a! Consiliului de, Miniștri, ministru al comerțului exterior.Vizita tovarășului Ezekias Papa- iosnnu. intilniri-le și convorbirile a- vute in Homân'a socialistă au constituit un nou prilej de afirmare și întărire a legăturilor tovărășești statornicite intre P.C.R. și A.K.E.L., sluiese prieteniei dintre cele două țări și popoare, cauzei unității m'ș- cării comuniste și muncitorești internaționale.

tură. expoziții, gale de filme, turnee artistice, prin creșterea schimburilor de cadre didactice și de studenți etc.Din partea română, programul a fost semnat de Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea cubaneză de Nicolas Ro- driguez, ambasadorul Republicii Cuba la București. (Agerpres)

în timp ce cabinetul de miniștri discută prevederile concrete ale viitorului plan de șase ani. ce urmează să fie Supus aprobării parlamentului, presa, numeroși economiști ,și specialiști din Beirut explică și fundamentează ideea care a inspifat noul proiect de program — orientarea dezvoltării țârii în direcția diversificării activităților economice, a creării u- nei industrii puternice. Dezbaterea, care durează de mai multă vreme, oglindește năzuința și interesul rinei pături largi, îndeosebi din rîn- durile tinerei intelectualități pentru progresul economic și social al țării.Desigur, Libanul nu a fost nici pină acum lipsit total de industrie, dar aceasta s-a extins în mod unilateral, îndeosebi in ramurile alimentară și ușoară. Acum, prin planul de șase ani se preconizează ca, fără a se renunța la dezvoltarea în continuare a sectoarelor tradiționale, care s-au dovedit rentabile, să se acorde prioritate industriei, ca ramură economică mult mai productivă, mai puțin dependentă de conjunctură, de natură să schimbe în perspectivă balanța comercială în favoarea exportului și să întărească independența și suveranitatea națională.O altă preocupare actuală a oficialităților libaneze o constituie modernizarea aparatului administrativ. De curind, o ședință a guvernului, prezidată de președintele Libanului, a luat unele decizii privind lărgirea atribuțiilor organelor de stat locale, reducerea personalului administrativ din ministere, întărirea disciplinei, noi forme de stimulare — toate tin-
Vizitele delegației P. C. FrancezDelegația Partidului Comunist Francez, condusă de tovarășul Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al P.C.F., care se află in țara noastră la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a vizitat in cursul zilei de marți0 delegație economică din R. P. Congo a sosit la BucureștiMarți dupăramiază. a sosit în Capitală o delegație economică diri Republica Populară Congo, pentru a participa la lucrările celei de-a IV-a

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI CONGRESUL
NATIONAl AFRICAN (A.N.CJ DIN AFRICA DE SUDDelegația partidului Congresul Național African (A.N.C.) din Africa de Sud. condusă de Alfred Nzo. secretar general executiv, și-a încheiat, marți după-amiază, vizita făcută in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL FEMININ
a început turneul „carpațt*La Iași, au început marți seara, întrecerile noii ediții a turneului internațional feminin de handbal dotat cu ..Cupa Carpați". Iată rezultatele înregistrate : România—România (tineret) 17—7 (8—3) ; Iugoslavia—U.R.S.S. 14—13 (10—4) ; Ungaria—R. D. Germană 14—8 (7—2) — mare surpriză.Astăzi, de la ora 17,00, au loc alte trei partide : R. D. Germană—România (tineret) ; U.R.S.S.—Ungaria și România—Iugoslavia.

ȘAHISTELE — ÎN FRUNTEA 
TURNEULUI ZONAL 

DE LA PERNIKCiștigînd partida întreruptă în runda a 10-a cu daneza Hart, maestra româncă Gertrude Baumstarck și-a consolidat poziția de lideră a turneului zonal feminin de șah de la Pernik (Bulgaria). După disputarea a 12 runde și a partidelor întrerupte, Gertrude Baumstarck se află în fruntea clasamentului cu 8 puncte, fiind urmată de Alexandra Nicolau (România) — 7 puncte, Eretova(Cehoslovacia), Karakas și Veroezi (ambele Ungaria) — 6,5 puncte, Ko- narkowska-Sokolov (Iugoslavia) și Vokralova (Cehoslovacia) — 6 puncte etc. 

zînd spre crearea unui aparat administrativ mai suplu, mai operativ și mai dinamic.Ne-am oprit doar asupra cîtorva probleme de actualitate care preocupă Libanul acum, cind aniversează 29 de ani de la proclamarea independenței. Ele denotă, în ansamblu, năzuința poporului libanez spre prosperitate și progres.Poporul român împărtășește cu vie simpatie și profundă solidaritate asemenea năzuințe ale poporului libanez, ca și ale celorlalte popoare arabe, care depun eforturi pentru a lichida greaua moștenire a dominației coloniale, pentru consolidarea independenței șl dezvoltare de sine stătătoare pe calea progresului economic și social. între România și Liban s-au statornicit relații prietenești, care se dezvoltă continuu pe baza egalității in drepturi, respectului independenței șl suveranității, avantajului reciproc. în ultimii ani, schimburile comerciale, cooperarea economică româno-libaneză au înregistrat creșteri importante : au avut loc contacte între reprezentanții țărilor noastre, schimburi de delegații parlamentare, vizite reciproce de personalități științifice și culturale. De ambele părți s-a manifestat dorința ca relațiile dintre cele două țări să se dezvolte continuu, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului libanez, poporul român îi transmite călduroase felicitări si sincere urări de prosperitate și pace.
Nicolae POPOVICI

Complexul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier și Muzeul regiunii Porților de Fier Dro- beta Turnu-Severin, s-a întîlnit și a avut discuții cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat din județul Mehedinți.

sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică nomăno- congojez.ă. ,

Delegația a fost condusă, pe aeroportul Otopeni, de tovarășii Ion Din- că. secretar al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R.. Ionel Dicu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

HOCHEIȘTII — ÎNVINȘI NET 
ÎN NORVEGIA...Echipa de hochei pe gheață a României și-a început turneul în Norvegia, jucînd la Oslo cu selecționata țării gazdă. Victoria a revenit ho- cheiștiilor norvegieni ou scorul de 9—0 (2—0, 5—0. 2—0). Un rezultat care ne surprinde mult prea neplăcut, date find dimensiunile scorului...

GIMNASTELE ȘI GIMNAȘTII — 
LA BRATISLAVAA luat sfârșit competiția internațională de gimnastică de la Bratislava, la care au participat sportivi și sportive din Bulgaria, Polonia, România, Ungaria și Cehoslovacia.în concursul feminin, pe primele două locuri s-au clasat, la egalitate, maghiarele J. Matulai și K. Kar- pati (cu cite 37,25 puncte), urmate de A. Bogumelova (Cehoslovacia) — 36.50 puncte. Gimnastele românce, Iu- liana Simonfi și Vanda Ispravnicu, au ocupat locurile 4 (cu 36,45) și, respectiv, 6 (cu 36,30 puncte).La masculin, victoria a revenit cunoscutului campion polonez S. Kți- bica, care a totalizat 56,50 puncte. L-au urmat în clasament cehoslova- oul M. Reizenthaler — 53.60 puncte și maghiarul T. Jisis — 53,25 puncte. Liviu Mazilu (România) s-a situat pe locul 9 cu 49,45 puncte.
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gra- 
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10; 12;

Estetica lui 
română. In-

O viată pentru o idee : Ro
bert Mayer (TTT).
România în lume.
Agenda.
Luminile rampei. Concertul 
de gală al concursului tine
rilor interpreți. Emisiune pri
mită din partea ~ "
din Budapesta.
Cărți și idei.
Lukacs în limba 
vitații emisiunii : Edgar Papu, 
Ileana Berlogea, Nicolae Ter- 
tulian.
Film de aventuri : „Cer ar
zător".

PROGRAMUL II

teatre
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
a Teatrul de operetă : Contele 
tie Luxemburg — 19,30.
A Teatrul Național „i. L. Caragia- 
le“ (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul' de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala clin bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului
— 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19.30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Ciulești : Freddy — 
19.30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru

— ]5, (sala din str. Academiei) : 
Răi și nătărăi — 17.
e, Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19.30.
0 Teatrul satiric muzical ..C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
internațional eu artiști ai circu
rilor din Moscova, Ulan-Bator, 
Fraga, București — 19.30.

cinema
A Săgeata căpitanului Ion : PA
TRIA — 10; 12,45; 16; 18,30: 21,
FLOREASCA — 15.30: 18: 20.15.
• Cu mîinile 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; ' 20,30, FLAMURA - 9;
11.15; 18,15; 20.30.

• Pasărea liberă : LUMINA 
“ - . ......................... 2J.30.13.15:11.15; 13.39: 16:

0 Seceră vîntul sălbaiic : 
FARUL — 8,30: 11: 13..U: 
21. FESTIVAL — 8.30; 11: 
18,30; 21.
• Program de desene 
pentru copii : DOINA — 9,45.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : DOINA ......................
16; 18,15: .20.30.
A Bulevardul Romului :
PALATULUI - 17 (seria de bilete
— 4329), 20.15 (seria de bilete — 
4330), SCALA — 8.30: 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30: 11; 
13,30: 16; 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; 
15,45; 18.15; 20.45. MODERN — 8.45; 
11: 13.30: 16: 18,30: 21.
A A venit un soldat de pe front : 
COTROCENT — 16; 18; 20.
A 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 11,15:
13.30: 15.45; 18;

d Marea hoinăreală : DACIA — 9;
11.15: 13.30; 16: 13.1' ........
• Fata care vinde flori : BUCEGI 

................... 15.30: 18: 20,30.
lui

20,30.

animate

11,15: 13,45:

SALA

— 9,30; 11,45;
A Eliberarea
CIULEȘTI - 15.30: 18; 20.30.
A Drum în penumbră : POPUT.AR
— 15,30; 18: 20,13; PACEA ‘ " 
18: 20.
A Mania grandorii : UNIREA — 
15.30: 18: 20.15, RAHOVA — 15.30; 
10: 20.15.
A Fivja e sănătoasă : GLORIA — 
9: 11.15; 13,30; 16: 18.15: 20,30.
A In trecere prin Moscova : MUN
CA — 16: 18; "
A Călăreții :
20.15. ,
A Mesagerul :
15,30: 18: 20,15.
A Vagabondul
12.30.
A Al treilea : COSMOS
18: 20.
A Ultimul tren din Gun Hill
RENT ARI — 15,30; 17,45; 20.
A Sfinta Tereza și diavolii : FLA
CĂRA — 15,30: 18; 20,15.
A Nevăzut, necunoscut 
GAȘI 15,30; 18; 20.15.

20. ■ 
LIRA

L E. Junes :

15,45:

15.30;

DRUMUL SĂRII —

COSMOS

CRÎN-

a A fost odată un 
GA — 9: 11,15; 1
20.30. MIORIȚA — 
15,45; 18: 20.15.
• Anonimul Venetian : ARTA —
10.30.
• Cheia : ARTA — 15.30: 18: 20.15.
A Ferma din Arizona : VIITORUL 
— 15.30: 19. VTTAN — 15,30; 19.
A Îmblîiîzirea focului : PROGRE
SUL — 15.30: 19.
o Creierul : MOȘILOR
15,30; 1Q; 20,15.

polițist : VOL- 
18,15; 
13.30;

13.30: 16;
9; 11.15;

PROGRAMUL I

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Bucureștiul necunoscut : Ar
hitectura de început (li).
Prietenii lui Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari. 
Publicitate.

10.00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 30-a.

10.30 Comentariu la 40 de steme î 
județul Hunedoara.

10,50 Telecinemateca pentru copii : 
„Muzicantul".

12.20 Tehnic-club.
12,45 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii de 

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

18,00 Întrebări și răspunsuri. în ca
drul emisiunii se va răspun
de la întrebări pe temele : 
• Elemente noi în definirea 
conceptului de națiune. • 
Planificarea științifică și di
namismul economiei socia
liste. De asemenea, se vor 
da recomandări bibliografice 
pentru problemele : • Cauze
le diferențelor de nivel eco
nomic între țările în curs de 
dezvoltare din lumea ca
pitalistă. e Raportul spon- 
tan-conștient în acțiunea so
cială. Invitații emisiunii : 
conf. univ. ion Rebedeu și 
Gh. Lazaride. director la Co
mitetul de Stat al Planifică-

rii. Emisiune de Elena Per- 
dichi.

18,25 Emisiune de educație sanita
ră : „Ce trebuie să știm des
pre ulcerul gastric ?". Invi
tatul emisiunii dr. I. Stol- 
chiță.
Tragerea Pronoexpres.
Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.
Timp și anotimp în agricul
tură.
1001 de seri.

Andrews, Arthur Kennedy 
Premieră pe țară.

22,20 Interpretul săptămînii : Floa
rea TĂnăsescu. Tînără inter
pretă. descoperită de televi
ziune prin emisiunea „Steaua 
fără nume" — „Floarea din 
grădină" — într-un repertoriu 
specific zonei dobrogene.

22,35 „24 de ore“.

19.20
19.30 Telejurnal. « în cinstea ani

versării republicii — Cronica 
marii întreceri.

20,00 ..Trofeul Carpați" la handbal 
feminin : România — Iugo
slavia (repriza a Il-a). Trans
misiune directă de la Iași.

20.30 Teleobiectiv. Micronul, 
mul. secunda, inițiativa
menilor muncii de la uzi
na ..Rulmentul" din Brașov. 
Transmisiune directă.

20,50 Telecinemateca : „Bumeran
gul". Regia : Elia Kazan. în 
distribuție : Jane Wyatt. Dana



viața internațională
DEZBATERILE ADUNĂRII GENERALE A O.N.U paris fl nouă ÎNIlLNIRE
ASUPRA PUNCTULUI ÎNSCRIS DE ROMÂNIA:

„CREȘTEREA ROLULUI O.N.U
în menținerea și întărirea păcii și securității internaționale,

PARIS 21 (Agerpres). — La Paris a avut loc marți o nouă intilnire intre Le Duc Tho, consilier special al delegației R. D. Vietnam la conferința în problema vietnameză, și Henry Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.
MOZAMBIC

R. D. GERMANA a devenit membră aUNESCO Partici- 17-a se- a Orga- pentru

0 delegație de partid și de stat 
a României a sosit la Conakry

I 1 9
CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI PERMANENT AL ȚARII
NEW YORK 21. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie trans

mite : Reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, am
basadorul Ion Datcu, a deschis luni după-amiază dezbaterile Plenarei 
Adunării Generale asupra punctului inserts de țara noastră pe agenda 
sesiunii, intitulat „Creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite in 
menținerea și intărirea păcii și securității internaționale, in dezvolta
rea colaborării intre toate națiunile, in promovarea normelor dreptu
lui internațional in relațiile dintre state".

NOASTRE LA O.N.U Acțiuni ofensive ale 
forțelor patriotice

PARIS 21 (Agerpres). — pani ii la lucrările celei de-a siuni a Conferinței generale nizației Națiunilor Unite educație, știință și cultură (UNESCO) au aprobat marți. în unanimitate, primirea Republicii Democrate Germane în această organizație. Astfel, R. D. Germană devine cel de-al 131- lea stat membru al UNESCO.Luînd cuvîntul la ședință, președintele Consiliului Executiv Prem Kirpal, a subliniat acestei hotăriri pentru universalității UNESCO.
★

in- lie ei.

al UNESCO, importanța asigurarea

CONAKRY 21 (Agerpres). — Delegația de partid și de stat condusă de Ștefan Peterfi, membru al Comitetului Central al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, care participă la festivitățile ce au loc in Republica Guineea. cu prilejul celei dc-a Il-a aniversări a victoriei împotriva colonialiștilor portughezi, a sosit la Conakry.

Pe aeroport delegația a fost salutată de Diakhite Moussa, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat din Guineea, ministru de interne, însărcinat cu securitatea. Tou- mani Sangâre. membru al C.C. al P.D.G. și ministru al armatei populare, Diallo Telli, ministru al justiției, și alte personalități guineeze.
BRUXELLES

Funeraliile lui
DECLARAȚIA

MINISTRULUI DE EXTERNE

El a arătat că ideea fundamentală care a călăuzit această inițiativă, supusă dezbaterii forului plenar al organizației, o constituie necesitatea larg recunoscută de a se întreprinde o examinare aprofundată, cu participarea tuturor statelor membre, a unei chestiuni atît de importante și urgente cum este întărirea rolului O.N.U. Obiectivul final spre care trebuie să tindă statele membre ale acestei instituții — a spus vorbitorul — este conjugarea eforturilor comune pentru ca Națiunile Unite să devină un organism puternic, cu adevărat eficace în înfăptuirea idealurilor de pace și securitate, de cooperare și progres ale tuturor popoarelor.într-o lume in care interdependențele se accentuează continuu, toate națiunile sint chemate, au dreptul și sint deopotrivă interesate să ia parte la rezolvarea marilor probleme care confruntă astăzi omenirea.Un rol deosebit revine Organizației Națiunilor Unite, instituțiilor sale specializate, altor organisme internaționale. ca factori de stimulare a colaborării dintre state, de reglementare pașnică a diferendelor, de elaborare a normelor chemate să guverneze relațiile dintre țări și de asigurare a transpunerii lor în viată.O privire obiectivă asupra tabloului relațiilor interstatale relevă creșterea forței și influenței țărilor socialiste, inriurirea sporită pe care o exercită popoarele, opinia publică, asupra cursului evenimentelor internaționale.Sîntem contemporanii unei puternice redeșteptări naționale a popoarelor care s-au aflat timp de secole în robie colonială, sub dominația imperialistă, fapt care își găsește reflectarea și în compoziția Organizației Națiunilor Unite.Se îngustează tot mai mult aria de manifestare a vechii politiei imperialiste de forță și dictat și se deschid perspective ca în relațiile dintre state să se dezvolte un curs nou, de destindere și colaborare, de soluționare a problemelor în interesul tuturor popoarelor, al cauzei cooperării internaționale.Pe de altă parte, revoluția tehnico- științifică, evoluția rapidă a forțelor de producție au implicații ample asupra tuturor laturilor existenței materiale și spirituale a omenirii.Toate aceste schimbări calitative au făcut ca astăzi nici o problemă care interesează un popor sau altul să nu mai poată fi soluționată decit eu participarea și tinind seama de interesele celor în cauză. Democratizarea vieții internaționale a devenit o necesitate obiectivă. Recunoașterea, aplicarea și respectarea neabătută a principiilor independentei și suveranității naționale, egalități în drepturi și reciproc, a neamestecului Ie interne. integrității nerecurgerii la forță sau tarea cu folosirea forței o condiție sine qua non a progresului. păcii și securității în întreaga lume.Desigur, pe parcursul existenței sale, organizația a jucat un rol pozitiv în viața internațională, a dus o contribuție la îmbunătățirea climatului politic, la destinderea in-' ternațională, la rezolvarea unor probleme majore, la lichidarea sistemului colonial, la promovarea cooperării in domeniile economic, social, cultural și umanitar, la codificarea și dezvoltarea progres-ivă a dreptului international. /Din păcate însă, multe din hotă- rîrile sale nu au fost realizate sau au fost înfăptuite numai parțial.In diferite părți ale lumii persistă focare de tensiune și conflict ; numeroase vieți omenești și imense valori materiale cad pradă războiului ; arsenale militare considerabile, îndeosebi nucleare, cresc neîncetat, constituind o gravă amenințare pentru întreaga omenire ; cursa înarmărilor, aflată in ascensiune vertiginoasă, apasă greu pe umerii popoarelor ; milioane de oameni sint încă menținuți în robie colonială ; decalajele dintre țările avansate din punct de vedere economic și cele în curs de dezvoltare continuă să se adin- cească.In timp ce transformările revoluționare profunde care au loc in lume confirmă tot mai mult justețea și valabilitatea principiilor care stau la temelia Națiunilor Unite, asistăm la un proces paralel de eroziune a prestigiului și eficientei acestei organizații.în aceste împrejurări, apare întru totul justificată preocuparea eres- cindă a statelor membre fată de locul Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, pentru a evita, prin toate mijloacele . de care dispune comunitatea internațională, de a se ajunge la repetarea experienței survenite intre cele două războaie mondiale In ceea ce privește Liga Națiunilor.Propunerea pe care guvernul român a prezentat-o acestei sesiuni a Adunării Generale urmărește să dea expresie concretă acestei preocupări, să permită abordarea de ansamblu a acestei chestiuni de interes general.Carta Națiunilor Unite a oferit și oferă un cadru propice pentru iden-

tificarea unei largi arii de măsuri care să sporească prestigiul și eficiența O.N.U.Sarcina primordială ției incă tului vireaIul războiului". Pentru a se achita integral de această îndatorire ea trebuie să devină principalul instrument internațional de prevenire a crizelor în relațiile internaționale, de instaurare a păcii, acolo unde a- ceasta a fost tulburată, să-și sporească contribuția la realizarea dezarmării, decolonizării, dezvoltării, să vegheze la întărirea libertății, independenței și suveranității tuturor statelor, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară, sub nici o formă și sub nici un motiv.Este, de asemenea, necesar să se statueze cu toată tăria că orice act de încălcare a suveranității și independenței unui stat de către alte state trebuie să fie considerat ca incompatibil cu apartenența la O.N.U. și să atragă după sine condamnarea publică și măsurile corespunzătoare, în conformitate cu spiritul și prevederile Cartei. Organizația noastră va trebui să nu permită sub nici un motiv violarea suveranității unui stat membru.în condițiile în care politica de forță și dictat se manifestă încă îr. practica relațiilor dintre state, organizația va trebui să reafirme și să întărească, în spiritul articolului 51 al Cartei, dreptul statelor de a se apăra cu toate mijloacele de care dispun, inclusiv cele militare, împotriva oricăror încălcări ale integrității lor teritoriale, ale dreptului lor la independentă și suveranitate, îndatorirea O.N.U. este de a acorda neîntîrziat sprijin, la cerere, pentru curmarea unor asemenea acte, de a-și dovedi eficacitatea in prevenirea conflictelor și consolidarea păcii.Trebuie să se reafirme dreptul suveran, inalienabil și imprescriptibil pe care-1 au toate statele și popoarele de a dispune pe deplin și permanent de toate resursele și bogățiile naturale, de a le readuce in patrimoniul național și de a le folosi în interesul propășirii lor economice și sociale.în concepția Cartei, Organizația Națiunilor Unite ocupă un loc central între instrumentele cooperării dintre state în epoca postbelică. Natura

a Organiza-Națiunilor Unite, oglindită în primele cuvinte ale ac- său fundamental, este „izbă- generațiilor viitoare de flage- 1t ii 11“ TJn n t r>n o o o noliî i *n

și poziția O.N.U. în relațiile internaționale, ca mijloc de participare a tuturor statelor la rezolvarea problemelor de interes general, reclamă ca hotăririle care privesc treaga comunitate mondială să elaborate și adoptate in cadrulca organizația să fie folosită pentru tratarea și reglementarea problemelor majore.în acest sens, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialis- ’ te România. NICOLAE CEAUȘESCU, arăta recent că „Este necesar... să intensificăm eforturile pentru dezvoltarea colaborării internaționale, pentru creșterea rolului fiecărei țări, mari sau mici, în viata internațională, pentru sporirea aportului tarilor mici și mijlocii in organismele internaționale, unde trebuie să-și spună cuvîntul în soluționarea tuturor problemelor care privesc așezarea relațiilor viitoare între state. Este necesar să ne preocupăm mai mult de perfectionarea Organizației Națiunilor Unite, care poate și trebuie să joace un rol mai important in imprimarea noului curs, in realizarea colaborării și păcii in lume".Reprezentantul român a subliniat că sînt necesare măsuri pentru a- sigurarea universalității organizației, a unei reprezentări echitabile a statelor membre în diferitele organisme ale O.N.U. și îmbunătățirea activității lor.în acest context se înscrie îndatorirea. O.N.U. de a veghea consecvent ca hotăririle și recomandările adoptate să fie înfăptuite.Delegația română, a arătat vorbitorul. are convingerea că dezbaterea asupra căilor și mijloacelor care să asigure creșterea rolului O.N.U. viața internațională. dezbatere cadrul căreia un număr cit mare de vederile, lor, va duzii ce țiuni și măsuri concrete.El a adăugat că ar fi util ca guvernele să fie solicitate să comunice secretarului general opiniile și sugestiile lor privind căile și mijloacele prin care s-ar putea ajunge la întărirea rolului O.N.U.Toate aerate idei, sugestii și propuneri ar putea face obiectul unei analize temeinice intr-un raport al secretarului general al O.N.U., care să permită continuarea examinării chestiunii la sesiunea următoare.în încheiere, vorbitorul a prezentat — în numele delegațiilor din Afganistan, Belgia. Ciad, Costa Rica, Grecia. Iran. Iugoslavia. Madagascar. Mali. Maroc. Mexic, Pakistan, Peru, România, Singapore. Salvador. Tailanda, Trinidad-Tobago — un proiect de rezoluție la acest punct de pe ordinea de zi a sesiunii O.N.U.

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). — Un comunicat al Frontului' de Eliberare din Mozambic, difuzat in capitala tanzaniană, anunță că forțele FRELIMO au declanșat un puternic bombardament de asupra pozițiilor deținute le colonialiste portugheze Tete, capitala provinciei nume. In cursul acestui ment. ral al vincia lui).Comunicatul relatează că patrioții mozambicani au atacat, de asemenea, aerodromul armatei portugheze, amplasat în apropierea orașului Tete, distrugind 17 avioane și elicoptere ale inamicului.

Danemarca va stabili relații diplo- matiee cu R. D. Germană pină la sfîrșitul anului în curs, a declarat ministrul afacerilor externe danez. Knud Andersen, intr-un interviu a- cordat ziarului „Politiken".
Marc Drumaux AL ITALIEI

a deplinei avantajului in treburi- teritoriale. Ia amenin- au devenit

în în mai state ar urma să-și expună propunerile și sugestiile conduce la anumite con- vor putea fi urmate deac-

artilerie de trupe- in orașul cu același bombarda- a fost avariat cartierul gene- forțelor portugheze din pro- Tete (nord-vestul Mozambicu-
La Geneva au fost reluate

Tratativele S.A.L.TGENEVA 21 (Agerpres). — La Geneva au fost reluate marți convorbirile sovieto-americane pentru limitarea armamentelor strategice, anunță agenția T.A.S.S.
ROMA

■

BRUXELLES 21 (Agerpres). — Marti la Bruxelles au avut loc funeraliile tovarășului Marc Drumaux, președintele Partidului Comunist din Belgia. La sediul Comitetului Central al partidului, unde se aflau depuse rămășițele pămintești. a fost adus un ultim omagiu celui dispărut, depu- nîndu-se numeroase coroane de flori.Din partea C.C. al P.C.R.. a fost depusă o coroană de flori de către delegația 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.Din ultimele gărzi de onoare au făcut parte conducătorii P.C. din Belgia, precum și șefii delegațiilor partidelor comuniste șj muncitorești care au participat la funeralii.în fata sediului C.C. al P.C. din Belgia a avut loc o adunare de doliu la care au luat cuvîntul, printre alții, Jef Turf și Jean Terfve, vicepreședinți ai P.C. din Belgia.

în legătură cu Conferința

europeanaROMA 21 (Agerpres). — Referindu-se la Conferința, europeană pentru securitate și cooperare, ministrul italian al afacerilor externe, Giuseppe Medici, a afirmat — într-un discurs rostit la Modena — că „intensa activitate de sondaje politice", întreprinsă recent de Italia, are drept obiectiv „definirea, intr-un spirit de sinceritate constructivă, a problemelor de pe ordinea de zi a conferinței și a posibilelor zone de convergență și de înțelegere" intre diferitele țări europene, pentru a se realiza instaurarea unui climat de încredere in raporturile dintre statele continentului.
ORIENTUL APROPIAT

LUPTE AERIENE

ROMA 21 (Agerpres). — La Roma s-au deschis lucrările celei de-a 59-a sesiuni a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.). Addeke Boerma, directorul general al F.A.O.. s-a referit, în discursul său. la si- • tuația mondială a agriculturii. Au urmat dezbateri la care a participat și șeful delegației române. Ion Stan- ciu, adjunct al ministrului agriculturii.El a subliniat că România, ca tară în curs de dezvoltare, este interesată în măsurile menite să-i susțină eforturile, pentru a face mai rapidă dezvoltarea economiei sale naționale și, în special, dezvoltarea agriculturii. România — a spus vorbitorul — înțelege să sprijine acțiunile F.A.O., îndreptate spre liberalizarea schimburilor agricole și se pronunță împotriva oricăror bariere artificiale, care împiedică libera circulație a produselor agricole.Intervenind la punctul de pe ordinea de zi, privind prioritățile și ameliorarea metodelor de lucru ale consiliului, reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă F.A.O., ambasadorul Iacob lonașcu, a spus că activitatea Consiliului F.A.O. trebuie legată mai strîns de aceea a Secretariatului F.A.O., a reprezentanților regionali, în scopul de a face 6ă crească eficienta organizației în a- jutorarea țărilor in curs de dezvol-

tare. în facilitarea schimburilor de informații și tehnologie. în circulația și valorificarea produselor agricole ale acestor țări.
Soții de muncitori au ieșit pe 
străzile orașului Michevide 
(Franța) pentru a-și manifesta 
nemulțumirea față de măsurile 
patronilor de a suprima locu
rile de muncă ale soților lor
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agențiile de presă transmit
Lucrările conferinței con

sacrate dezvoltării social- 
economice a Polonieiși sar_ cinilor lor de primii vodaleP.M.U.P., s-au încheiat la Varșovia, în încheierea conferinței, a luat cu- vintul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

care stau in fața organizații- partid. la care au participat secretari ai comitetelor voioși șefii de secție la C.C. al
0 delegație a Partidului 

eliberării și socialismului 
din Maroc c°ndusă de Ali vata, secretar general al partidului, o vizită in R.D. Germană, la ția C.C. al P.S.U.G. a făcut invita-

Camera Comunelora adop_ tat luni seara — cu 292 de voturi pentru și 263 contra — proiectul de lege privind „înghețarea" prețurilor și a salariilor pe o perioadă de 90 de zile, menit in concepția guvernului — să stăvilească inflația, fenomen care a luat proporții îngrijorătoare.

ritoare țâri, la piat. la relațiile dintre cele două situația din Orientul Apro-
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DAMASC 21 (Agerpres). — Agențiile M.E.N. și France Presse au relatat că în.cursul zilei de marți au avut loc lupte intense intre aviația siriană și cea israeliană, precum și între unități de artilerie și blindate ale celor două părți, de-a lungul întregii linii de încetare a focului. Ciocnirile, a anunțat purtătorul de cuvînt militar sirian, au fost declanșate de aviația israeliană care, de trei ori consecutiv, a bombardat poziții siriene situate la linia de încetare a focului de pe înălțimile Golan, in sudul țării, precum și zone populate din regiunea Jinenn, unde au fost ucise persoane civile.Artileria siriană a răspuns, bom- bardind poziții israeliene amplasate în regiunile Mansoura și Jibbin. în sectoarele de nord și de sud ale liniei de încetare a focului.
-ArTEL AVIV 21 (Agerpres). — A- gențiile Associated Press și France Presse, referindu-se la declarațiile purtătorului de cuvînt militar al Israelului, au anunțat că avioane israeliene au atacat marți o poziție siriană, situată la linia de încetare a focului, pe înălțimile Golan, ca răspuns la raidurile împotriva Israelului întreprinse anterior de grupuri ale comandourilor palestinene de pe teritoriul Siriei. Ulterior, după ce artileria siriană a bombardat o serie de sate de pc înălțimile Golan, aviația israeliană a atacat poziții militare inamice situate în regiunile de sud ale Siriei, precum și bazele de fedaini amplasate la Sahen el Ju- lan, Jilin și Jiser A’sh’ari.

/n interesul poporului
CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE

Fostul președinte al Ar
gentinei Juan Peron- reîntors in patrie după 17 ani de exil voluntar, a inaugurat seria convorbirilor pe, care urmează să le aibă cu diverși lideri politici, reprezentanți ai partidelor argentinene. in legătură cu marea confruntare electorală programată pentru luna martie a anului 1973. Totodată, fostul președinte ar- gentinean a lansat un apel aproximativ 70 personalități ce pentru organizarea unor schimburi de opinii privind ția din țară in perspectiva rilor din martie.

Lucrările Comisiei 
nomice mixte a R.P. Ungare 
și R.F. a Germaniei au înee- put la Budapesta. Sint examinate probleme legate de dezvoltarea schimburilor de mărfuri și colaborarea economică și tehnică pe anul 1973.

eco în baza unui acord sem
nat la Cairo, s°cietatea petrolieră americană „Mobil Oil" va contribui cu 7 500 000 dolari la realizarea proiectului de construire a conductei petroliere Suez-Alexandria.

Moscova a 50311 marti> într-o vizită oficială, o delegație de partid și guvernamentală a R.D.P. a Yemenului, condusă de Salem Robaya Aii. președintele Consiliului Prezidențial, secretar general adjunct al C.C. al Frontului National al R.D.P. a Yemenului.
La

către politi- ample situa- alege-
Autoritățile mauritaniene 

au adoptat un pian pentru 
ajutorarea urgentă a popu
lației rurale care a avut de su_ ferit din cauza secetei din ultimii trei ani. Acest plan prevede regruparea populației sinistrate și a triburilor nomade în apropierea surselor de apă, distribuirea de alimente și medicamente locuitorilor din zonele a- fectate de secetă.

Lansarea satelitului 
„Esro-IV", prevăzută pentru marți, ora zero și 15 minute (G.M.T.), de la baza aeriană de la Vandenberg (California), a fost amînată cu 24 de ore. Administrația națională pentru aeronautică și cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a declarat că amînarea a fost determinată de o problemă tehnică, probabil o dereglare intervenită la. echipamentul de control de la-sol.

Președintele Indoneziei, generalul Suharto, care va întreprinde o vizită oficială in Belgia, a sosit, marți, la Bruxelles.

Miniștrii agriculturii ai 
„celor șase" s'au întilnit la Bruxelles. împreună cu reprezentanții celorlalte trei țări care au semnat aderarea la Piața comună — Marea Britanie. Irlanda și Danemarca — pentru a examina probleme legate de producția cole, precum și de tului.

Premiul literar „Gon
court0 pe atlld 1972 a lost decer_ nat scriitorului francez Jean Carriere. pentru romanull său „L’epervier de Maheux", iar premiul literar „Theophraste Renaudot". scriitorului Christopher Franck, pentru romanul „La nuit americaine".

și preturile agri- industria pescui-
Convorbiri R.A.E.-R.D.P.

Yejîien Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a avut, la Cairo, o întrevedere cu președintele. Republicii Democratice Populare a Yemenului. Salem Robaya Aii. Au fost trecute în revistă probleme refe-

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE C.A.E.R

PENTRU SIDERURGIE

Repetiție generală Apollo-17

Președintele Uniunii Emi
ratelor Arabe, Zayd Bin Sullan AI Nahyan, vorbind la deschiderea Adunării Naționale Federale, a afirmat că uniunea acționează pentru stabilirea unor relații bune cu toate țările vecine din Golful Persic. El a apreciat că „menținerea păcii și stabilității" în această regiune solicită „existența unei cooperări internaționale strinse. respectul reciproc între state și reglementarea diferendelor prin mijloace pașnice".

Numărătoarea in
versă, începută in ur
mă cu șase zile la 
Cape Kennedy. s-a 
încheiat marți dimi
neața la ora 2 și 53 de 
minute (G.M.T.) prin 
aprinderea fictivă a 
rachetei Saturn-V, care 
va propulsa, la 6 de
cembrie, trenul spațial 
al misiunii Apollo-17 
spre Lună. Aproxima-

tiv 2 250 tone de hi
drogen și oxigen lichid 
au fost încărcate in 
rezervoarele rachetei 
in cursul acestei „re
petiții generale" a lan
sării, care s-a 
șurat fără cea 

■mică problemă.
Directorul 

„lansări", 
pryan, a
echipajul ultimei mi-

desfd- 
mai

acestei 
Walter Ka- 
declarat că

siuni Apollo (Eugene 
Cernan, Ronald Evans 
și Harrison Schmitt) 
se află intr-o bună 
condiție fizică, fiind 
gata pentru începerea 
zborului. Lansarea si
mulată a inclus efec
tuarea, timp de două 
ore și jumătate, a tu
turor operațiunilor de 
rutină care preced 
momentul aprinderii 
rachetei.

BERLIN 21 (Agerpres). — La Freital (R. D. Germană) a avut loc cea de-a 40-a ședință a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru siderurgie, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia. România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Au fost prezenți și reprezentanți al R.S.F. Iugoslavia, în baza acordului dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. Au participat în calitate de observatori reprezentanți ai R.P.D. Coreene. Au fost, de asemenea, invitați reprezentanți ai U- niunii „Intermctal".S-au examinat recomandări privind colaborarea ulterioară tehnico- științifică a țărilor membre ale C.A.E.R., în conformitate cu programul complex al C.A.E.R. Participan- ții au convenit unele propuneri in legătură cu dezvoltarea cooperării în domeniul întreținerii mașinilor și instalațiilor. precum și referitor la lărgirea schimburilor de informații teh- nico-științifice.

în presa chiliană apar, zilele acestea, ample comentarii în legătură cu problemele de politică economică cuprinse intr-un document oficial, prezentat de ministrul finanțelor, Orlando Millas, în comisia bugetară mixtă a Congresului național. Examinarea anuală în acest cadru a unei expuneri guvernamentale cu privire la situația economică și financiară reprezintă de fapt prologul dezbaterilor parlamentare cu privire la bugetul țării pe anul care urmează.Expunerea lui Millas conține o analiză multilaterală a situației economice și a factorilor care au fost luați în considerare la elaborarea jaloanelor și obiectivelor planului de dezvoltare pe anul. viitor. Se relevă în context că eforturile guvernului popular de a schimba structurile economiei naționale în direcția prevederilor programatice vor continua în 1973 mai ales prin urmărirea unei eficiente sporite în valorificarea resurselor țării.Raportul înfățișează dificultățile cu care este confruntată economia chiliană datorită în special presiunilor imperialiste, concepute ca represalii la naționalizarea cuprului. Tentativele monopolului „Kennecott" de a boicota comercializarea cuprului chilian pot avea repercusiuni din cele mai grave — se arată in document. Dat fiind faptul că țările Europei occidentale — unde această societate a declanșat escalada embargourilor — constituie principala piață de desfacere a cuprului chilian, -volumul vinzărilor pe care „Kennecott" vrea să le afecteze poate ajunge la 625 000 de tone, ceea ce reprezintă peste 80 la sută din totalul exportului».Același scop de lezare a economiei chiliene il urmărea și așa-numita „grevă patronală", organizată de reacțiunea internă. La daunele provocate in perioada cit a durat efectiv această obstrucție politico-economică a . dreptei se adaugă altele noi. Multe din efectele indirecte ale acestei acțiuni — se arată in raportul lui Millas — „continuă să se manifeste prin intîrzierile în aprovizionarea cu materii prime".în argumentarea liniei severe a politicii fiscale pe care trebuie să o aplice guvernul, raportul a invocat, fenomenul inflaționist, favorizat de debilitatea structurală a economiei chiliene și consecințele crizei monetare internaționale. „Lupta împotriva inflației — subliniază ministrul de

finanțe chilian — devine un factor cheie al politicii economice'și o .sarcină a tuturor oamenilor muncii în apărarea propriilor lor interese". Documentul acordă o atenție deosebită creșterii producției și combaterii, pe toate căile, a speculei capitaliste.Raportul Iui Millas situează problemele momentului pe coordonatele marilor reprofilări social-ecdnomi- ce stabilite prin naționalizarea Întreprinderilor monopoliste și prin reforma agrară. „Trăsătura definitorie a guvernului popular in domeniul economic, apreciază raportul, este procesul transformărilor structurale care au fost întreprinse. A- cestea sînt atît de decisive și de o însemnătate atît de mare, incit cep să noastre cuceriri popor".Stimularea participării conducerea economiei este una temele principale ale expunerii lui Millas. „Dezvoltarea noilor forme de conducere și gestiune prin intermediul unul plan economic elaborat și aprobat in mod democratic devine o sarcină practică imediată și o condiție indispensabilă pentru orientarea procesului de transformări în direcție socialistă și nu a unui capitalism de stat" — subliniază raportul.Atenția deosebită acordată participării organizate a maselor la elaborarea liniilor directoare ale progresului economic este ilustrată și de „prima întîlnire a oamenilor muncii din aria socială (sectorul naționalizat)", care a avut loc intre 17 și 18 noiembrie. Organizată de C.O.R.F. (Corporația pentru stimularea producției) și de C.U.T. (Centrala unică a oamenilor muncii din Chile), această reuniune, la care a luat cu- vintul președintele republicii. Salvador Allende, a dezbătut bazele planului de dezvoltare industrială pentru 1973.Comentînd documentul prezentat în comisia mixtă pentru probleme bugetare a Congresului național, ziarul „El Siglo" scrie — în editorialul numărului său din 17 noiembrie — că „bilanțul este pozitiv, iar poporul va fi capabil să învingă dificultățile pe care le creează dușmanii tării, majoritatea chilienilor înțelegind că sîntem la începutul operei de făurire a măreției patriei".

determine cursul și eonstituie, de ireversibile ale în- dezvoltării pe acum, întregului■maselor la din

Eugen POP
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